
ydeyben : Ámen 

l MISERICORDIA S DOMINI ? 

175 
88r 
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ydeyben : Ámen 

l MISERICORDIA S DOMINI ? 

175 
88r 

399 





O wram iesus 
eristus : ymad-
-lak tegédét 
az kerestfan 

5 fwggQtted : ees tpuis 
coronath feyedben 
wysélted : hog az the 
zenth kerestfad za-
-badohon' meg en-

10 -gemeth az werp an-
-gyaltol : ámen * pf nf 
aue maria^ 
O wram iesus 

eristus ymadlak 

A í/javított betű. 
A szó után nibrumos sorkitöltö dísz van. 

176 
88v 
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tegedeth az kerestfan 

sebhetted méreggel : 

ees ecettel ytatal : ker-

-lek tégedet hog az 

5 te zenth sebeyd legé-

-nek : en lelkemnek 

orwossagy : ámen 

pf nf : Aue maria 

O wram iesus 

10 eristus ymadlak 

tegedeth : coporsoba 

hellieztettel myrr-

-awal es zenth kenet-

-tel meg kenettet 

177 
89r 
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kérlek tégedet hog az 

the halálod legén en' 

lelkemnek elete : amé 

pf nf : Aue maria 

5 O wram^ iesus eristus 

yo pastor igaza-

-koth megtarch bwn-

-psspkpth igazech : me-

-nden hywekkel kégel-

10 -mes legh irgalmas 

nekem bwnpsnekees 

ámen : pf nf : aué má 

O wran iesus eristus 

ymadlak tégedet 

A két szó közölt a túloldali tinta üt át. 
Az a tintafoltos. 

178 
89v 
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179 
90r 

az the negh keserQseged-
-erth kyth en ertem az 
kerestfan scenwedel 
yelespl mykoron az 

5 the zenthseges lelked' 
the zenth testedbpl 
kymene yrgalmaz 
en lelkemnek p ky-
-menety koram^ : amé 

10 pf nf : Aue maria 
O wram iesus 

eristus ymad-
-lak tegedeth pocolra 
léézallottat^ es foglyo-

-koth 

AA/-böl van javítva. 
A A javított belü. 
A második a tintafoltos, valószínűleg javítás, ezért a sor fölött jelölt betoldással ismét 

leírta a scriptot. 
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ky zabadeitottath ker

tiek tegedeth néé hagi 

engemeth oda menny 

amé : pf nf : Aue 

5 Uv wram iesus 

eristus ymadlak 

tegedeth halottaybol 

fel tamattath : ees 

athya ystennek yog-

10 -yara wlteth : kérlek 

<(.e^ téged yrgalmaz 

nekem : Ámen : pf 

noster : Aue maria 

180 
90v 
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zenth bernaldh 

zolthara' 

Uvr isten az en sceme-

-ymeth meg wy-

5 -lagosoythad hog zonha 

bynnek halálában 

el néé alogyak ne vala-

-mikor mondhassa 

az en ellenségem 

10 meg gipzem pth 

Uvr isten az te keze-

-ydben ayanlom 

az en lelkemet mert 

A második a tintafoltos. 

181 
91r 
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meg waltal engemet 
ygazsagnak wra yste-
-nee' 
Zoltam en nyelwe^X' 

5 -mben esmertestd 
meg az en wegemet 
ees az en napymnak 
zamyth ky legén hog 
thwgyam my fogw-

10 -an legén nekem' 
Uvram tegh velem 

loban ielth hog 
lássam kyk gwlpl-

182 
91v 

A 3, sorban a szótag, a 10.-ben a szó után rubrumos sorkitöltö dísz van. 
A szó végén egy vékony, valószínűleg töröli / lálható. 
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-tenek engemeth 

es gyaláztassanak 

merth wram the 

ségeitettel engemet 

5 Uvram the tprted 

zaggattad az en 

kptelymeth azerth 

teneked áldozok dy-

-cheretes aldozatwal 

10 ees az wraak néuet 

hywom' 

Uvram en nekem 

twled tauozasim 

A szó után rubrumos sorkitöltö dísz van. 

183 
92r 
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el wesscenek mert 

nynchen ky' keresse 

az en lelkemet the 

hozzad yw^ltek vram 

5 ees azth mondám 

te wag en remense-

-gem nekem rescem 

legén az eleweneknek 

fpldeben^ 

10 Uram dycherienek 

tégedet menden 

dolgayd es^ az the 

zenthyd algyanak 

thegedh^ 

A i tintafoltos. 
A szó után rubrumos sorkitöUö dísz van. 
Az 5 tintafoltos. 

184 
92v 
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Beatus augustinu^ 

fecit hanc oracion^m 

quam si quis \egerit aut 

sup^r se portaufrit nullus 

5 inimicus ei nocere 

potuerit * et illa die 

nec in igne nec in aqua 

nec venu" mortiferu^ 

morietur nequ£' noce-

10 bit et cuOT a/iima de cor-

pore egressa fuerit 

infernus ea/n non possidf/ 

Ábrahámnak + 

isaacnak^ + iacob-

185 
93r 

Az 1-12. sorrubrummal, a 13-14. zöld szinü festékkel van írva. 
Helyesen: veneno. 
Helyesen: morlifero. 
A szó sor fölölti jelölt betoldás, 
A c sor fölötti jelölt betoldás. 

419 
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186 
93v 

nak istene + halgas-
meg engemet' te^ <t)>meltat-' 
lan zolgadot simöt 
es éressied zent mihal 

5 arhangialt ky enge 
met oltalmazion mé 
dennemv ellensegerntpl'' 
zent + mihar̂ Cî  zent 
+ gabriel zent + ra-

10 phael istennek zent 
angeli es archangeli 
essedezietek en erett-
-em istenné<^n^k melt 
alán zolgaiaert 

A másodiké javítás öböl. 
A szó jelölt betoldás a jobb lapszélröl. 
A / betűt a scriptor törölte, az m sor fölötti jelölt javítás. 
Azem sor fölölti jelölt betoldás. 
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Simonért • mikort az 
en lelkem az en teste
mből ky menend kér
lek tikteket menyor-

5 zagnak menden ha 
talmassagy • es ang-
ely hogy egy ellensé
gem es semmi ellen-
segim ne karhoztass-

10 anak' se árthassanak^ 
ez vton se az vt kivlpl' 
sem házban sem az 
háznak kivplpl"* sem 
vigiazasomban sem 

187 
94r 

A sor eleji a javítás e-böl. 
A I sor fölötti betoldás. 
A V fölé két ékezetet húzott a scriptor; az első / utólagos betoldás. 
Aszó végi/betoldás. 
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alassomban sem tvz-
ben es semmi nemv 
helen • vram vdwQ-
zeyc engemet * ky ha-

5 talmas vagy engem 
idwózenteni + en iste
nem + istenem + en 
istenem agyoz + agi-
oz + agyoz + cristus-

10 nak kerestfaya idve-
zeyc engemet atyád 
-nak es fywnak es 
zent léleknek neueí 
ben amem + Ely 

Az p alatt átkenödött rubrumfolt van. 
A d betűt taián törölte a scriptor. 
Az első e sor fölötti betoldás. 

188 
94v 
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+ ely + ely zabatany 

+ zent + vélónk isten 

+ marcus + mate 

lukac + es + ianus 

5 + az vronknak iesus-

nak eristusnak ma-

lastian es irgalmás

ságán • kérlek tikteket 

es kgríyQrgpk' nektek • 

10 meg ewangelistak • 

kik égétembe elvé 

hetetek es ríyerhete-

tek iesus néueben az 

Bólceséget es iduezse-

189 
95r 

Az elsö Q farkát utólag sötétebb tintával tették ki. 
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get + atyának + es 
fyvnak + es zent lelek 
nek neveben • ky az ha 
romsagnak tókelletes 

5 voltában iel' es orsag-
ol es istenségnek eggy-
ezsegeben Qr^kkon 
prpkke^ ámen simbó 
Hyzek istenben 

10 mendenhato 
atyában • mennek 
es fpldnek teremte-
-eben mendenek lato 
iában es latlanoia 

190 
95v 

Az í belü sölétebb tintával utólagos hozzáírás. 
Az e a fölső vonalra beszúrt betű. 
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191 
96r 

ban es egy vronkba 
iesusban eristusban 
istennek eggyetlen 
fyaban es atyatol m-

5 -enden világnak élptte' 
zvletetben istentől va
ló istenben fénessegtpl 
való fenessegben^ igaz istenben zyv-
letetben^ • nem terem 

10 tétben atya istenvei 
egyetemben kinek 
myatta mendenek 
vadnak ky miérett-
ónk emberekerth 

' A második t sor fölöni, jelölt betoldás. 
^ A szó a bal lapszélröl jelölt kurzív betoldás. 

A ben Írásakor megfolyt a tinta. 
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es mi iwdvpzssegónk-
kert meriríekbQl' lée-
zalla es fongantatek 
zent léléktpl zywlé-

5 tek zyz mariatol es 
emberre Ign féézwl 
mierettwnk poncio 
pilatusnak alatta 
hala es el temettetek 

10 es fel tamada harm
ad nappon irassok ze-
rent es méné meri-
riyeczkben^ wl atya-
anak̂  iogyan"* ees 

A második e fölött egy pont van. 
Az fölött egy vonás 
Az utolsó ű javítási 
Az>-• javítás n-böl. 

A z fölött egy vonás van. 
Az utolsó ű javítás egy megkezdett k-b6\. 

192 
96v 
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megys meg ióuend^ 
nagy dicQsegben itelni 
eleveneket es holtak-
-ot kinet orsaganak vé-

5 gé nem lézen • es zent 
leiekben eleueithew 
úrban ky atyatvl es 
fywtul zarmazik ky 
atyával es fywal ége-

10 tembe imatatik es di-
cpsépltetik ky zolt pró
fétáknak' miatta es ki 
miath zoltak az pro 
fetak es apostoloktól^ zer-

193 
97r 

Az első k sor fölötti betoldás. 
A sto betükapcsolat sor alatti, jelölt (más kéztől származó?) betoldás. 
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194 
97v 

-zet égy zent egihazath 
vallok hizek egy kerest-
tienseget bwn^knek 
bocianatyat es varok 

5 halottaknak fel tám
adását' es az iouendp^ 
világnak ítéletit am 
Aldoth^ eristus 
kerestfan het 

10 igét meg mo
nda • bines népnek pel-
dayat kyaltani hagia 
Cristus <(kÍ9niorolyy 
testamentumba^ <(eẑ  eeŝ  fpl-̂  

Az al jetölt, sor fölöni betoldás egy löröU s betű helyett. 
' A p farka sötétebb. 
^ A bal lapszélen a 8-9, sorok között későbbi betoldás: Ritómi. 
* Az>^javitott betű- A /jelölt, sor fölötti betoldás, 

A törlés három párhuzamos rubrumos vonal. 
A b sor fölötti betoldás rubrummal. 

' A szó az alsó lapszélröl jelölt betoldás a törölt ez helyett. 
Az elválasztójel rubrumos. 
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195 
98r 

dpn marada irast ró
la mint ira bodog do-
ctor' beda Aeẑ  bet zón
ák iozagat cristus ne-

5 kőnk < âggyad̂  hagyâ  • bet ba-
lalos nagy binnek 
terbet meg bocassad 
Es mind róla zarm-
azig santalan agazat-

10 tia zent vérednek hvl-
lasat tplpnk"* se tavostasd 
Cristus kpniproly 
raytonk meg foyt az 
keuelsek * telhetetlen 

A scriptor a g-t c-re javította a g szárának törlésével, 
A rubrikátor valószínűleg figyelmetlenségből kihagyott egy h betüi, ugyanis a szöveg 

így lenne értelmes: Haez... 
A szó sor fölötti betoldás a kihúzott a^gyjt/helyett. 
A második Q farka sötétebb. 
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196 
98v 

atkozot izgat nag fps-
venség Világ vestet' tor
kosság bviasag iregseg 
harag minden ioth meg bant^ 

5 <^uart̂  yay hogi súllesth^ 
restség'' \restesseg/ Uronk eggik 
toluaya^ eluegelek^ <^elegedek^ zobá 
monda <̂ k)> neki velem 
léz ma paradicomba 

10 Mongyad nekem ha 
lezek halainak mor 
kában velem lez ma 
prpkke' fenes menior 
sagban Monda^ xüs 

' A második e sötétebb lintájú javítás p-böl; a második t sor fölötti betoldás (így a szó 
vestQ helyett vestet len). 
A meg bani kurzív, sötétebb tintájú pótlás a jobb oldali lapszegélyen. 
Többszörös javítás: az ú i-böl, az s talán /-böl. a i talán /i-ból. A szó végén a h pótlás 

az írástükrön kívül. 
Pótolt kurzív szó a bal oldali lapszegélyen. 
A szó utolsó betűjét a scriptor törölte. 
A szó kurzív, sötétebb tintájú, jelölt betoldás a jobb oldali lapszegélyröl. 
A második k alatt tintafolt van. 
Az a sor fölötti, jelölt betoldás. 
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197 
99r 

kerestfan ptpt meue-
tQknek' megbocyassad 
zent atiam mit ellened 
vetnek^ <(emtpttek)' Aldot xüs 

5 kerestfan zomiuhoz 
<^nom)' monda keuan-
sagom limbosban es 
az zent atyakual A 
zzoniallat im^ neked 

10 monda zent annia-
nak fiad legén zent 
ianus légi ania ianvs 
nak Cristus zent ha 
lalodert'' ne hagy go-

Az elsö A jobb alsó szára elhalványodott. 
A szó kurzív pótlás a bal o 
Az I betű fölölti pont kissé 

* A második /javítás d-böl 

^ A szó kurzív pótlás a bal oldali lapszegélyen. 
^ Az I betű fölölti pont kissé jobbra csúszott, ezérl a rubrikátor pirossal ismét kitette. 
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198 
99v 

noz társnak' ^h^agi Lak 
te zent aniadnak ker 
lek ne hagi másnak 
Es en zent angeliríial 

5 attam mit igertem^ : 
tied légien en vélem az 
mit teremtettem U 
alaky ez igéket hiven 
megtartangia ' <d>ter^ 

10 dépeluen zéretuen m-
endennap meg mon-
gia Harminc nap 
nak elpten halalat 
meg tuggia vronk 

A scriptor a kimaradt s betűt először a sor fölé írta, és betol dój el lel az a és r közé 
jelölte, majd az s belüt áthüzgálta, és beszúrta az r és « közé. 
^ A^fölött a diakritikus jel sötétebb. 

A rubrikátor pirossal a sor fölé írva jelezte, hogy az r-böl és l-höl összekapcsolással 
javított betű az első g. 

A rubrikátor a d-l áthúzta, és a í-l rubrummal a sor fölé írta. 
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iesus zent anríat higge 
hog meglatya amé 
O lo iesus 0 kegi-
esseges iesus ziz 

5 marianak fya 
iezus • tellies irgallm-
-^^am/assaggal es kegies-
-seggel 0 édes iesus te 
nag irgalmasságod 

10 zérent leg irgalmas 
nekem o kegielmesse-
ges iesus kérlek tége
det az te dragalatus' 
zent verederet^ * kyt 

Az u o-ból vagy tj-ból sötétebb tintával javítva. 
Az erei 

írva: eri. 

199 
lOOr 

^ Az eredeti változat: vérednek, ebből az n és A betűk áthúzva, és sötétebb tintával fölé 
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az binesspkert ky 
akaral otteny hog 
énnekem menden 
bineimet el mossad' 

5 es en reám tékench 
te hozyad alazzatoss 
aggal kQniprgonk 
es az^ te zent vérednek 
hullassaért kerpnk 

10 es te^ zent neuedhez 
kéaltonk^ O iesusnak 
zent̂  néue es édes nev 
kpnivseges néw ies
usnak zent neue ba 

TOREITO ZENT 

200 
lOOv 

Aí/ialánjavíloil betű, de lehet, hogy a scríptor csak összenyomta a sorvég miatt. 
• Arjavílottbetü. 

A 10-12. sor megszámozott szavain rubrumfolt van. 
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toreito zent new mi-
coda' az iesus ha nem 
cak yávQzcytQ : Ô  ihs 
az te zent névederth 

5 ivdwézeic engemet 
hog el ne vezyek : es 
ky engemet térémtel-
Es^ meg valtai ne hag 
engemet karhozno-

10 m :̂  kit te semmibpl 
zerzel io iesus ne vé-
sesse'(.)'n^ el engemet kit 
mendenhato teremte engemet" 
es az te io uoltod : O^ 

201 
lOlr 

A d valószínűleg átalakítás c-böl. 
A szókezdő betű, illetve az írásjel rubmmmal is meg van jelölve. 

^ A szóalak utolsó betűje törölve, az n sor fölötti, jelöli betoldás. 
A szó kurzív pótlás a jobb lapszélen. 
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io iesus esmérd meg 
az mi tied énbennem' 
es az mi idegen el kéri 
ríied en rólam : O ke 

5 gégelmesseges iesus 
leg irgalmas^ en vé
lem mikoron irgal 
másságnak vagion 
ideie^ hog az ítéletnek*' 

10 idein^ :̂  ne karhostas : 
engemet mert my 
házon az en lelkem
ben mikoron az grQk 
vesedelemre zallandok 

202 
lOlv 

Az utolsó m el van fektetve, hogy ne lógjon ki az irástükörböl. 
" Az 5 valószínűleg javított belii. 

A második i sötétebb tintájú sor fölötti betoldás. 
Az I fölötti pont tintája sötclebb, 
A második / sötétebb tintájú javítás e-böl. 
A tagoló jel Sötétebb tintájú beszúrás. 
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203 
102r 

mert az' halotak sem 
dicemek tégedet es m-
end^ azok sem :̂  kik" po 
korra zalnak : O zere-

5 Imesseges iesus o ihs 
te bernied hivQknek 
idvpzseget o iesus az 
te hoziad foliamoknak^ 
idvQzethpie^ -(minket^ 0 

10 iesus az te benned bi-
zadalmassog<^o)*nak' vi
lágosság bochas^ engemeth 
az te zantalan valas 
todidnak kpziben 

Az ö fölött valószínűleg nem szándékos pont látható. 
Az m-et úgy javította n-tt a scriptor, hogy a d-vel ligatúrát fönnáll belőle. 
A tagoló jel sötétebb tintájú beszúrás. 

* Az I fölötti pont tintája sötétebb 
Az első A: és a második a jelölt, sor fölé irt sötétebb tintájú betoldás. 

'' A r/i javítás y-hóV, az ie jelölt, sor fölötti betoldás. Mindkét javítás sötétebb tintával 
történt. 

A g előtt az 0 javítás a-ból; az utolsó a jelölt, sor fölötti betoldás. Mindkét helyen és 
a törlésen is sötétebb a tinta. 
' A szó jelölt, sötétebb tintával irt betoldás a bal oldali lapszélröl. 
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204 
102v 

O iesus O iesus ziz ma 
riank fya pssed enbélem' 
az te zent malastodat 
tudomagiodot' bplce 

5 segédet zérététedet ala 
zatossagodot' es tista-
-sagodot" hog tegédeth 
tpkélletessegel zereth-
-héssélek tebenned ym^ 

10 elueny teneked zolg-
alnom még holtomig'* 
te benned dicekednek' 
es kpriprkpdnQm m-
end azzokkal' kik hy 

A jobb oldali lapszélre álnyomódolt a következő lap rubruma; az egész lapon rubmmos 
tiniafoUok láthatók. 

Az o és í/ belük alsó íve közöli egy pont van. 
Nem dönthető el egyértelműen, hogy a s/-ó ün vagy yni. 
A g javított betli, talán o-ból. 
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'vyak^ es zérétik es the 
zent̂  neuedet ámen 
Ivdvoz leg ur iesus 
eristusnak zent feye 

5 rettenetes menden ha
talmassoknak mier-
tpnk navalias búnp-
spkert tpuis koroná
nál coronastatot es 

10 naadual veretteteth 
Ivduoz légietek mi-
erettpnk naualias 

búnpsspkert ur ihus 
eristusnak kpríip hul-

205 
103r 

Az irástükör fblötl rubrummal; Sa/íacíonesad menbra ChrisU denole /el hu- /myiis. 
Azy-on elkenődött a tinta. 
Az e-n elkenődött a tinta. 
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latot kegielmes zemei 
Ivduoz légietek mi
érettünk naualias' 

bvngsspkert vr iesus 
5 eristusnak sok keppen 

ualo ríiomorosagot 
es bozzosagot" sewedet 
nemesseges zemei^ 
Ivduoz leg mierettp-'* 

10 nk naualias bw-
rípsspkert arcvl hagi-
apót es arcvl üeretet 
menden angeloknak 
es embereknek zepse 

206 
103v 

Az utolsó a alall a 207, lapról átnyomódotl az egyik iniciálé festéke. 
A második o talán v betűnek indult. 
A szó után piros sorkitöltö disz van. 
Az palsó részére átnyomódolt a 207. lap egyik iniciáléjának festéke. 
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gés es kiuanatos ze-

-nt orcya' 

Idúpz leg mi erettp-

nk navalias^ bvnp-

5 ssert vr iesus eristusn

ak hécettel es méreg

gel itatot édességes za-

ia es zentseges torka 

Idupz leg mierettp-

10 nk naualias biv-

npssokert vr iesus eri

stusnak ríyaakkon ve

rt alázatos zent riiaka 

Idupz legetek mi-

A szó után sorkitöltö disz van. 
A V javítás /-böl az / szárának törlésével. 

207 
104r 
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208 
104v 

érettünk naualas' bv-^ 
npssokert vr iesus eri
stusnak az zent kére 
stfat az kinnak helé-

5 re viseluen farradot 
zentséges vallay^ 
IduQZ legetek mié
rettünk naualias 

bvngssokkert vr ihüs 
10 Cristusnak az zent" kerestf-

an <̂ meg fézwlt es ki-
teriedet édességes ké-^ 
zey es kariaiX 
IduQZ leg mi ere^ 

Az/s-böl javítva, 
A b v-böl javítva; az î -t egy elválasztójelre írta a scriptor. 
A szó Ltán rubrumos sorkitöUö disz van. 
Azé után rubrumos folt van. a 209. lap iniciáléja kenődött ál ide. 
A szó jelölt, sor fölötti betoldás. 
A 12. sor mellett a bal lapszélen kurzív írás: bene est. 
A szó után rubrumos sorkitöltö disz van. 
A lap alján kihúzva a 4-6, sor kurziv irású ismétlése: az kennak helyre 

viseluen faradot zentséges 
vallay 
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rtonk naualias bw-' 
npsspkert vr iesus er
istusnak az kinnak 
ideien meg haborod-

5 ot kegielmes mellié 
Idupz leg mierettp 
nk naualias^ bv 

npssokerl vr ihűs eri
stusnak az vitéznek 

10 LULaiaual által pk-
lell dicpseges es irgal
masságos zent oldala 
honnét veres^ viz^ mi 
valthsagonkerf^ ees id-

209 
105r 

' A M>elsö szára fölölt is van egy ékezet. 
• A veres viz szintagmában az r és e között, valamint a ; után függőleges rubrumos vo-
nalka látható. 
• Az s javított betii. 

Az elsÖ a sötétebb tintával o-ból javilva. 
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210 
105v 

vezsegQnkert ki fólia 
IDwez' legetek • mi 
érettünk nauol'as^ 

bűnösökért vr iesus 
5 eristusnak ímadsagi-

nak ideien derdeplet 
tizstelendo térdei^ 
Iduez' legetek mie-
rettpnk'* nauoías'' 

10 bűnösökért^ vr iesus 
eristusnak az keresi 
fahoz^ zegiekkel* zege^ 
zek imádandó zent 
Iduez' leg labai^ 

AD, illetve a í/-k meg vannak jelölve rubrummal. 
Az 0 javítás o-ból sötétebb linlával, 
A szó után rubrumos sorkilöltÖ disz van. 
Az p farkát utólag sötétebb tintával húzták. 
Az o sötétebb linlájú javítás ű-ból; az /'mellékjelét sötétebb tintával húzták. 
A fc javítás o-ból. 
A/i javított betű. 
Az elsÖ e mindkét szóban p-böl javítva, 
A szó a 13. sorhoz tartozna, de a 14, sor végére fért csak ki, onnan rubrumos vonallal 

kUlönitették el. 
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miérettünk naualias 

bvnpsspkert vr iesus 

eristusnak oldalából 

es menden testébe?! 

5 bévzeggel' ky folt zent 

es dicQseges vére^ 

KErlek"* azért tége

det o édességes 

es irgalmazos iesus 

10 élp istennek zent fia 

hog énnekem men

den bunemet elmossad 

es meg bciassad es ne 

hag engemet en bv-

A i javítás o-ból. 
A szó után rubrur 

• Az £ is meg van jetölve rubrummal. 
A szó után rubrumos sorkitöltö disz van. 

211 
106r 
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212 
106v 

neimert elvesnem es' m-

end azokért kikért m-

eg fezvltel kérlek ann

ak felette tégedet me-

5 nd az te zentseges ta 

gaidert hog en tege 

det menden tagimai" 

es menden hergmel es 

mend en lelkemmel 

10 zerethesselek es en te

neked hyvsseggel zoU 

galhassak es meltol-

tas irgalmasságot 

tenned en atiamm 

' A szó jelöli, sor fülötli betoldás. 
• A 7-8. sor végére a 107r <? iniciáléjának rubruma átkenödötl. 
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213 
107r 

al aniammal' batiam-
al hvgaimal fyaimal 
es rakonsagimal^ es 
mend az kyk nekem 

5 ualami ioual voltak 
ytt es az prpk világon amé* 
Orply" ur istennek 

zentséges aríría^ 
ziz maria az Qrpmmel* 

10 hog az te dicQsegednek^ 
tellies volta felvl mv-
la mend az zenteknek 
es angeloknak^ dicp 
sseget : aue maria 

' A második m sor fölötti, jelölt betoldás, 
A g alsó ivén pontszerűvé folyl össze a tinta. 

' A szó íráslükrön kívüli kurziv betoldás. 
A bal lapszélen a 7, sorban kezdve rubrummal olvasható a betoldás: bodog /azzonnak 

^ QrQmerQl/ való / ymad/ sagh. 
A jobb lapszélen kurzív írású betüpróbák láthatók. 
A második Q valószínűleg e-böl javítva. 
Az eű-bóljavftva sötétebb tintával. 
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214 
107v 

Evrepl fenesseges m 
ária prpk napnak 

fenes haynala az Qrp-
mel hog miképpen az 

5 idep az napfentol meg 
vilagossol azonképpen 
mend' az meríríei vd-
var az te bodogsagotol" 
meg vilagossodvan 

10 Orpl tizte- érpl :̂  aé'* 
tendo^ ziz maria 

istenkpst es emberek 
kgzpth kpzbe iaro az 
prpmel hog mend 

' A íí jelölt, sor fölötti betoldás. 
• Aíijaviláso-ból. 
• Az írásjel rubrummal van ir\'a. 

A 9. sor végéről lemaradt: cro!: né rcsz a 10. sor vegére fért csak ki; a sor elejélöl 
piros disz és piros vonalak határolják el. 

Az / elöli kis vonás van, talán ez az elválasztás jele. 
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215 
108r 

az mennei dicpsegek 
nek polgári neked en
gednek es miként ' p • 
kiraloknak zent an-

5 niat tizstelnek' 
Qroly hatalmass 
agos maria the 

zegenidnek^ zegetsege 
az premel hog az <^te/ 

10 felséges istennek ak 
aratiuai az te akaratod^ eg'̂  
^atos e g ^ es mendenek-
-ben ami az te zent 
akaratodnak^ kellé 

A z javított betű; a szó után rubrumos sorkitöltö disz van. 
A scriplor az / fölötti pontot kissé balra csúsztatta, mivel az elözö sor g-jének lelógó 

szára miatt csak így fén el. 
' A í/javítás f-böl. 

A sor utolsó két szavából az atod e^ részlet jobb lapszéli kurzív írás. A következő sor 
elején tintafolt alatt: aios eg. 

A törölt részen egy nagy tintafolt van. 
A szó végi ít javítás. 
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216 
108v 

metes az felséges ur is
tennek kegielmesse-
ges akaratia enge 
delmes : ámen 

5 Eprpl <^gey kegielmes-
seges kiz maria^ 

mend kétségbe esők
nek vigastaloia az 
prpmel^ : hog'' az te zent 

10 akarattodnak zabát 
saga mendeneknek 
kik neked zolgalnak 
es az zent neuedeth 
tizstelik^ mendez^ uila-

gon' 

' Rubrumma! törölt betűk. 
- Az I fölött két pont van, 
^ Az e fölött kisebb vonások észlelhetők. 
* A g szárán tintafólt van. 
' Az első /jelölt, sor fölötti betoldás, 
^ A (/jelölt, sor fölötti betoldás. 
' A szalagon Örszóként látható a szó befejezése (amellyel a következő lapon folytatódik 
az írás): gon. 
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217 
109r 

-gon ees mend az maas 
világon meg' ayando-
-kozza l Aue maria l 
Orpr kegesseges ziz 

5 maria mend az^ 
téged zeretpknek vela-
-gosoitoia^ az gramméi 
hog mend az zenth 
kar angeloknak felette 

10 magaztatal" ees nemy 
kyualth^ keppenualo 
tyztesseggel zent haro-
-msagnak^ melleye 
helliezteler es annak 

Az e fölső Ivén összefol\l a tinta. 
" Az 5-6. sor végén a 109v iniciáléjának rubrunia átüt. 

Az elsö o és az i alsó ívei között egy pont van. 
A harmadik o alsó ivén összefoljl a tinta. 

• Az a fölső ívén összefolyt a linia. 
Az elsö ű javított betű. 

' A második h fölső ivén összefölyt a tinta. 
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felette menden zent-

-eknkees^ zent angelok-

-nak vigasagat birod 

aue mari a 

5 Orpí zyz maria me-

-nden the hozzad 

kQiiprgoknek nagh 

segedsege * az prpmmel 

merth bizodalmas 

10 vag es bátor hog 

az te prpmed <^hoŝ  

soha meg nem kús-^ 

-sebbpl es meg nem 

fogyathkozyk mend 

218 
109v 

' A tt írásakor megfolyl a tinta. 
" A második i jelölt, sor fölötti betoldás, de még így is kimaradt egy e bctü. 
' AAjavitoUbelü. 
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219 
llOr 

prpkkQn Qrpkke ? amé 

Antiphona 

Zyz maria ez wilag-' 

-on zwléthok kpzpt 

5 nynchen hozzad haso-

-nlatus azzonriyalatok 

kpzpth wyragzon rosa 

illatozol mykenth li-

-lium ymagh erthpnk 

10 vr istennek zenth 

ariríya Versus 

Ekesb orchyad menden 

zwzeknek felette zeb 

wag angeloknak zy-

A sor fölött és végén a 1 lOv iniciáléjának rubruma átüt. 
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-zeknek zyze' 

Ez the nagh prpme-

-idnek myatta^ kiket 

grípkke' birs kérlek te-'' 

5 -gedeth kegelmesseges 

édességes^ ees irgalm-

-assagus wr istennek 

zent aríríya zyz maria 

hog kegelmez nekem 

10 symonnak ees mend 

en athyamnak anya-

-mnak ees mendh 

en yo barathymnak 

ees kyk énnekem youai 

220 
IlOv 

A sor második felének közepén egy rubrumos disz van. 
- Az j-ra a pontok csak clcsúszialva fcrtck cl az clözö sorg-jének lelógó szára miatt. 
" A sor clött egy rubrumos poiil van. 

A sor végén a 11 Or iniciáléjának rubruma átüt. 
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Voltak kyk élnék kyk' 
meg holtakees ees 
annak felette kérlek' 
tégedet zyz maria hog 

5 priz meg engemeth 
menden lelky ees testy 
wescedelemtpl es men-
-den rettenetes ees her-
-telen halaltul^ ees ye-

10 -lespl hol en halalom-
-nak ydeyn lathassalak 
tégedet ees < t̂Qled^ teueled 
prpkkpn prpkke merí-
-orsagban vigadhassam 

15 ámen 

221 
l l l r 

Az 1. és a 3-9. sor végén a 111 v iniciáléjának rubnima átüt. 
' Az első a fölső ívén összefolyt a tinla. 
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Salue Regina 
Irgalmassagnakh' 
keralne azzoríriya 
eleth édesség ees mi~ 

5 -remyripnk ydwpz 
legh : The^ hozzad 
kealtwnk ewanak 
zanky wethet fyay : 
The" hozzad fohaz-

10 -kodonk ohaytuan 
es syruan ez syralo-
-mnak wplgeben : 

Noo azerth my soso-
-lonk : Az" the yrgal-

222 
Ulv 

A szókezdő / szára lenyúlik az írástükör aijálg. cs az utolsó sor alá kanyarodik. 
A szókezdő betű rubruinmal meg van jelölve. 
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-massagus zemeydet 
my hozzánk fordehad 
ees az aldot' iesusth 
the méhednek gympl-

5 -cheth nékpnk ez zan-
-kywetesnek wtanna 
meg mutassad oh^ 
keges^ oh kegelmes 
oh édes zyz maria 

10 ámen 
Cristusnak fel tha-
-madasarol ualo ym-
-adsag : kynek hwzon 
negh ézér estendeyg 

A c/javított betű. 

223 
112r 

A szó első belüje mbrumnial meg van jelölve. 
A második e fÖlsÖ ivében összefolyt a tinta. 
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walo bolcha wagyon 

Uram iesus eristus 

édességes ata az 

prímnek zerelmenek 

5 okaert mel prQme 

wala az te édességes 

anyádnak mykoron 

neky yelenel az hws-

-ueth napyan eyel es 

10 yelesí;)! az QrQmnek 

okaerth mel prpme 

wala mykor tégedet 

lata the ysteny fenes-

-seged zerent kérlek 

224 
112v 
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225 
113r 

thegedet hog teíle-' 
-seych meg engemet 
zent leieknek heeth 
ayandekywal hog 

5 énésbethelTessethes-
-sem the akarotodot 
mendh en eletem-
-nek napyban : Pf̂  
nf : aue^ maria 

10 Oraíio valde vtilis ad 
CYiristum propter peccata venialia 
et mortalia et petic/o 
eorundem habét ináu\gencias 
xxxiii annorum 

Az 1-2. sorvégén a 113v iniciáléjának rubruma álüt, 
A szó első betűje rubrummal van díszítve. 
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226 
113v 

Orpk mendenhato 
istenségnek aldot 

zent fya iesus ky em-
-bereknek bwneyrt 

5 ees ez wilagnakh 
ydwezsegeyrth magaas 
kerestfara fel magáz-
-tatai kérlek tégedet 
en édes istenem en 

10 zerethp' meg váltom 
az the yo woltodert 
kegelmessegederth 
dragalatus zent 
werednek' hullásáért 

Az p-töl a h alá húzoli vonalat a scriplor törölte, de a 11. sor ihe szavának h cs e 
betűje között egy kis vonás mégis észlelhető. 
^ Átjavított belü. 
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Zent tQuis coronad-
-nak wyseleseyrth 
es zenth halálodért : 
es az the zeplptelen 

5 zyz zent anyádnak 
p heeth keserűséges 
zent epesegeyrt ees 
-zent' zerethethyert 
lég irgalmas enne-

10 -kem bwnpsnekh 
maa ees halalom-
-nak ydeyn * amen^ 
Kérlek wram ihs 

eristus az te zent 

A szó előtt elválasztójel van. 
^ A 12-14. sorvégén a 114v iniciáléjának rubruma átüt. 

227 
n 4 r 
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kenoderth az te dy-

-chpseges halálodért 

az zyz marianak 9 

nag epesegeyrt hog 

5 oltalmaz meg az prpk 

halaltwl ees elneza-

-kas az the zent orza-

-gotthul az prpk dy-

-chpsegtpl ees az zen-

10 -teknek Q tarsasagytul 

ámen 

Dychpseg wram 

iesus teneked ky 

zyletel zyz mariatol 

228 
114v 
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atatwl ees zent lelek-' 

-tpl mend prpkkpn 

prpkke ámen 

Zenth keresthnek 

5 yegynek myatta 

my ellensegpnktpl 

oltalmaz mynketh' 

my istenpnk ámen 

Vala mely erabcr 

10 halálának ydcyn 

meg olwassangya 

awag meg oluastatya 

the hath kctsegnelkúi 

menorsaba megyén 

229 
115r 

Az 1-9. sor végén a 115v-röl az iniciálé rubrunia átüt. 
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Kérlek vram ihs 
eristus az vires 

vérednek hullásáért 
bochassad meg men-' 

5 búneth ez sceghen 
embernek : ámen 
pf nf : aue maria 
Kérlek az három 

wassceg kpZQth 
10 fewggesederth teter-

-gesederth^ bochassad 
meg a kynth^ ees kyre 
menendp volna • amé 
Pf'' nf : Aue"* maa 

230 
I15v 

A scriptor clfelcjlelte a szól a következő sorban befejezni. 
^ A ííjaviioll bctü. 
• A k utólagos betoldás és talán javított. 
^ A szókezdő betűk rubmmmal díszítettek. 
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Kérlek vram ihs 
az nag sceretedyt 

hog ez wylagon 
teremtpd emberelpl 

5 ees meg waltad ez 
scegennek meriorsag-' 
-bodogsagath : pf̂  nf 
aue mari a 
Idwez leg édességes 

10 vram iesus eristus 
athya^ istennek ygye 
azzoriríonk zyz ma-
-rianak fya elp isten-
-nek báránya ez vilag-

Ag talán javított belü. 
' A2 első betű rubrummal van díszítve. 
'AZ első a írásakor mcgfol>1 a tinta. 

231 
116r 

511 





-nak ydwezsege' byzon" 
test kegelmessegnek 
ky folyó kuthya 
Iduez leg kegelmes-

5 -seges wram ihüs 
eristus angeloknak 
dycherethy^ zenieknek 
dychpsege bekesegnek 
latasa teíl'es ystenseg^ 

10 byzorí ember azzorí-
-líonk zyz marianak 
virága es gymplche 
Idwez leg kegesseges 
vram iesus xpüs 

232 
116v 

' A (i íbiölt funkció nélküli ponl van. 
" Az első kél és a 9-10. sorvégen a 116r-ről az iniciálé rubruma álül. 
' A második yfölöU három ponl van. 
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233 
n 7 r 

ata istennek fenes-
-sege bekesegnek feye-
-delme menorsagnak 
kapuya elp kenyr' ziz 

5 marianak zylethg 
istenségnek éderie 
Iduez legh irgal-
-massagus vram 

ihüs xpüs :̂  meríor-
10 -sagnak wilagws-

-saga : ez wilagnak 
ywtalma : nekpnk 
grQmpnk : ees wi-
-gasagonk angelok-

15 -nak 

' A scriptor az y-ra az elözö sorban levő g lelógó szára miatt csak elcsúszlaiva tudta 
föltenni a pontokat, 

Atagolóje!ekel{:)a9-13. sorban a rubrikátor tette ki mbrummal. 
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keriere •(zyzeknek)' zú-

-nek widamsaga 

zyzeknek keralya' es 

matkaya ymadsag 

5 Idwez leg kegesseges 

wram iesus eristus 

édességes ederí bizon 

igazság nekünk erde-

-mpnk felséges sceretet 

10 sceretetnek folyó kwt~ 

-ya bekesegnek^ édessége 

byzon^ nywgadalom 

ees Qrpkke walo 

eleth Ámen 

234 
117v 

Az eiözö sorban IcvÖ g lelógó szára mialt az .V̂ ra a pontokat csal; elcsúsztatva ludla 
föltenni a scriptor. 
" Afcjavitáso-ból. 
" A ijavitás /-böi. 
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dQgh halairól walo 

yraadsag walaky 

menden naph meg 

olwassa yniadsag 

5 Orpk mendenhatho 

istennek hatalma : 

az meg fezplt eristusnak 

hatalmának erdémé : 

iesusnak <(erdeme)' beké-

10 -sege hywthnek ergsse-

-ge : nemes azzonnyonk 

zyz marianak tyztasa-

-ga : oltalmazzon we-

-delmezzen engemeth 

235 
118r 
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simonth menden nemp 

dpgh halaltwl : es az 

hertelen halaltwl ata 

+ fyw + zenth lelek + 

5 dychpseges zenth 

háromság :: Ez vtan 

mongy pth páter 

nosterth : es heeth 

Aue mariath 

10 O kegees zyz maria 

the wagh' zeph 

tyzta' rosa : bynnel-

-kül fogantatal : mert 

meribpl te adatai 

236 
118v 

A /(javilás [alán /-böl; a ihe wagli szavak közöli vízszintes vonás van. 
Az/foltos. 
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ariyadtwl mykorth 
zyletel istenthpl vgh 
tyzteltetel hog mehe-
-ben' meg zenteltetel 

5 zeretettel yppltetel 
kethsegnelkwl eredeth 
bwnt(?l zepplQtelen 
priztetel : zyz maria 
ekés wiola bwnpss-

10 -Qknek wygasaga 
O kegees zyz maria 

the wagh^ zeph"* 
tyzta rosa zenth 
haromsagnakh 

A i javítás o-ból. 
^ Ag talánjaviloti betű. 

A 12. sor végén a 119v-röl az iniciálé nibnima átüt. 

237 
119r 
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238 
n9v 

leánya istennek edees 
annya' : gabrielnekh 
mykoron the hűl zy-
-zesegedben ippglel ma-

5 -lastwal ottan mcgh 
telyl chwdalatus"' az 
zyzeseg kywel érdemled 
istenséget méhedben wg 
viselhetned : zyz maria 

10 ekés wiola búnpssQknek 
wigasaga 
O kegees zyz maria^ 

the wag zeph tyz-
-ta rosa zepl^telen 

' Az elözö sorból lelógó V'szára miall az ̂ '-ra a ponlok csak kél oldalra csúsztatva Icrtck cl 
~ A n' más betűnek indult. 
' A 12. sor vcgcn a 119r iniciáléjának rubruma álüt. 
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meg maradal iesusth 

ha nekgnk adad o mel 

melto zyz the akkor 

Ipl mykor istent embert 

5 zwied merth angelok 

ymadanak sceretenek 

tystelenek zolgalanak 

mendeneknek bodognak 

hyrzetenek : zyz maria 

10 ekés wiola bwnpsspk-

-nek wygasaga 

O kegees zyz maria 

the wag zeph 

thyzta rosa méneknek 

239 
120r 
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dychpsege zenieknek 

nag Qrpme halálod 

mykort kpzeleytwen 

fyad ihüs wg scerete 

5 hog halaiodra léé ypwe 

angelóknak martyrok-

-nak patriarchaknak 

mend az zentheknel 

felette magaztatal 

10 oly Qrwendes az the 

zenth fyad mend prgk-

-kpn prpkke : Ámen' 

Nemes^ azzoririom 

zyz maria ystennek 

240 
120v 

' A 12-13. sor végén a I20r iniciáléjának rubruma átüt. 
^ Az N mbrummal van díszitve. 
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dychpseges zent ariría 
angeloknak azzonnya 
zyzeknek wyraga : fpl-
-dpn walo búnps nep-

5 -nek remensege pur-
-gathoryumbely ha-
-lottaknak hyedelme : 
kerpnk nemes azzorí-
-nyonk zyz maria ez 

10 napon es ydpnek men-
-denkoran : fogadyad 
ez ymadsagokat ees 
nyeryed nekpnk zent 
leieknek' malastyat 

Az első k valószínűleg javítás. 

241 
121r 
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kynek myatta es may 
zent ygeket' halhassuk 
erthesswk tarthasswk 
lelkpnknek wdupz-

5 -segere es búnpnknek 
bochanathyara amé 
Idwez^ leg istennek 

zenth teste zenth 
oharon aldoztatol : 

10 ata istenthpl adatai 
es zyletel zeplptelen 
zyz mariathwl 
GabrieP archangyal 
myath marianak 

' Az yon összefolyt a két pont, 
^ A szó első betűje rubnimmal díszített. 

242 
121v 
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meg wzentetel ysayas 
propheta meg monda 
zent leieknek malastya 
myath 

5 O' the dychQseges zent 
testh the wag az 

Qrpk isten ky aldoztatol 
oltáron papy kezthpl 
zenth halalodnakh 

10 emlekezetyrpl^ 
Ez' az angeli zenth 
keríyr ky^ mariatwl 

zwlethel walaky ezt 
nem hysy karhozykh 

243 
122r 

A szó első betűje rubrummal dtszftett. 
' Ak betű ívében a tinta összefolyt. 
^ Az elözö sorból lelógó g szára miatt az>ra a pontok csak két oldalra csúsztatva fértek föl. 
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244 
122v 

meríorsagbol ky rekeste-

-tek 

O meríríey nagh dy-

-chpseg paradycho-

5 -mnak gymplche ma-

-rianak zenth fya zeph 

iesus vilagosohadh 

meg az my elmpnk-

-kpth 

10 Zepplptelen zyz' 

maria kegees 

eristusnak zenth 

annya zent harom-

-sagnak leánya zeph 

A 10-12. sorvégén átül a 122r-röl az iniciálé rubruma. 
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rosa nyer irgalmath 
ez naph mynekQnk 
Ámen' 
O dychQseges azzori 

5 0 meríorsagnak 
keralne azzonnya o 
kegelmessegnek ees 
irgalmasságnak feye 
0 meríorsagnakh 

10 világossága o para-
-dychomnak édessége 
0 istenségnek vigasa-
-ga 0 angeloknakh 
dychpseghe zenieknek 

A szó első betűje rubrummal díszített. 

245 
123r 
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prpme zyzeknek coro-

-naya neked azzonnyom 

dychgseges' zyz maria 

ayandokozom maa 

5 ees : ydpnek mendenko-

-ram : en lelkemeth es 

testemeth : ees mend 

en elethem'(nek)>et^ hala-

-lomath ees fel tha-

10 -madasomoth merth 

the wagh aldoth 

ees prgkkpl megh 

marach egettlen 

246 
123v 

A h alsó részit egy tollvonás íveli át. 
Az elsö e ívének egy része lekopolt; az ei sor fölötti betoldás. 
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247 
124r 

egh fyadwal iesusual 
cristusual ky wag 
aldoth mend prpkkQl 
QFpkke Ámen 

5 Contra' febres 
Chr/^ais regnat + Chr/ííus" inperat 
Chr/s/us Vincit + ieo de 
tribu luda' + übera' symonewí' 
ab omni malo et febre 

10 hac in nomi/7e paíris + 
et fily + spí>/tus sancü + 
Amew pű/er nosíeT: Aue' 
maria Credo' in deum 

A szó első betűje rubrummal jelölve, 
• A szó ajobb lapszegélyröl jelölt betoldás. 
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248 
124v 

Contra' febres' 
eristus orzagol + eristus 
paranchol + eristus 
gpz + orozlan iuda 

5 nemzetebpl zabadoy-
-chad megh symont 
menden nerriQ go-
-noztul ees ez hydeg 
lelestpl at'anak + es 

10 fywnak + es zenth^ 
leieknek newebe"' + 
páter' : noster • Aue' maria 
Credo' morbos curat 
febres sedef* demonesqzye 

A szó első belüje rubrummal jelölve, 
• A h ívén egy nagy ponl van. 
" A í) javítás o-ból. 

A második e fölölt egy poni van. 

545 





249 
125r 

fugát et membra pa-
-ralitica glutinat • In 
nomiyje paíris +' et fily 
et sp//7tus sancli +' Ame;?^ 

5 Uram iesus eristus 
ky^ the zepseges or-

-chadwal megh nees 
mendeneketh : thekench 
en ram ees irgalmaz"* 

10 meg énnekem ees az^ 
the orchadnak melto-
-sagaerth zabadoh meg 
engemeth nawolyas^ 
bwHQSth menden 

A kereszt rubrummal át van húz\'a, 
^ A szó e!sÖ betűje rubrummal jelölve. 

A k mindkét szárán összefolyt a tinta. 
* A 9-12. sorvégén átüt a 125v-röl az iniciálé rubruma. 
' A szó után két tintafolt van. 

Az/szára átlóg a következő sor utolsó e és n betűi közé. 
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bwneymbpl a' menth 
the kegelmessegedh 
thwgya az en zwkse-
-gemeth : Itten ky meg^ 

5 owassa ez ymadsagot^ 
harmynch naph eghmas 
wthan myth ystentpl'' 
ker kethsegnelkwl meg 
nyery Ámen 

10 My wronk ihüs 
cristusnakh 
bekesege legén 

en welem ámen O 
ríyl al'meg zent ilíés 

A betű fölöttijei talán nem szándékos, 
' A sor előtt a bal lapszélen két álhúzott bctü van. 
• Az 5-6. sor végén átüt a 125r-rÖl az iniciálé rubruma. 

A szó és alatta a sorköz piszokfoltos. 

250 
125v 
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prophetanak' hatal-

-manak myatta O 

riyl aímeg my wronk 

iesusnak hatalmának 

5 myatta né yarol en 

hozzam^ O liyl aímeg 

marianak^ zyzesegenek 

myatta ees zent lanus 

baptiztanak feyenek 

10 myatta ees istennek 

zent apostolynakh 

martyromynak zyzey-

-nek pzwegynek an-

-gyalynak myatta O 

A /i javítás egy megkezdett A-ból, 
" Az o és alatta a sorköz piszokfollos. 

Az m, alatta és fölötte a sorköz piszokfoltos. 

251 
U6r 
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ríyl almeg my vronk 

ihüs eristusnak newe-

-nek myatta O ríyl almeg 

ah három wasscegek-

5 -nek myatta melíekh 

my wronk ihüs cristus-

-nak labayth által ze-

-gezek O ríyl aímeg az 

tQuis coronanak myatta 

10 mel my wronk ihüs 

eristusnak' érpssen feye-

-ben^ wonattatek O 

ríyl almeg my vronk 

ihüs eristusnak sebeynek 

A 10-11. sor elölt egy piszokpont van. 
A i javítás o-ból. 

252 
126v 
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myatta O riyl aímeg 

my wronk ihüs cristus-

-nak fel támadásának : 

ees meríbe menésének 

5 myatta O riyl aímeg 

my wronk ihüs cristus-

-nak kyn scenwedesenek 

myatta mennekh ees 

fpldnek ees chillagok-

10 -nak myatta ees mend 

azoknak myatta kyk' 

merírien es fpldpn 

vadnak az rettenetes 

ytelethnek napyanak 

A szó után egy piszokponl van. 

253 
127r 
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myatta my wronk 

ihüs eristusnak zenth-

-seges zyzeseges testének 

myatta at'anak es fyw-

5 -nak ees zent leieknek 

neweben Ámen ely 

elon tetragramaton 

byzorí istennek myatta 

ky mendeneketh terem-

10 -teth elysin ayos melos 

otheoz ees istennekh 

ez zenthseghes newenek 

myatta el ely elyon 

ihüs tetragramaton 

254 
127v 
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255 
128r 

agla alpha et o kezdet 

ees wegezet hogh en 

symon meg néé sertes-

-sem Ipwestpl thprthpl 

5 ees egeb nemp mérges 

ártandó allatokthwl 

ees wyztpl zenthpl 

serestpl esestpl es egeb 

nemp vescedelemtpl 

10 legek meg oltalmaz-

-wan atanak ees fyw-

-nak' ees zent leieknek 

neweben Ámen Idwez 

legh wram ihüs xpüs 

A frissen mártott toll tintája a k Ivében összefolyt. 
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ky zenth' peterth melto 
Ipl meg zabadaytanod 
ees az waas retezeketh 
el zaggatnod kerpnk 

5 adyad hog ez retezek 
en labaymrol el tpres-
-senek ees egyéb tagay-
-mrolys at'anak es fyw-
-nak et̂  zent leieknek 

10 neweben Amé : vg legén 
O prpk istennek kwta 
senky bee nem tesci^ p 
ereywel wegky mynketh 
éthpmlpchnek'' kpzepyrpl 

256 
128v 

A z-böl no ki a lap teteji egyik fej, ezért a belü nehezen azonosítható. 
~ A I nyilván tévedés (talán a lalin megfelelő analógiájára). 
• A ci betűk nagyon közel vannak egymáshoz. 
^ A cjavilás A-ból. 
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wlwen az sötétségben 
ees az' halainak amy-
-kaban at'anak es fyw-
-nak es zent leieknek 

5 neweben Ámen cristus-
-nak kerestfaya^ legén 
en welem symonwal 
eristusnak kerestfaya 
byzon világosság cristus-

10 -nak kerestfaya gQZ terp-
-keth ees menden fegwe-
-reketh hog énnekem 
néé arthassanakh 
látandó ees nem lat-

15 -hatandó ellensegym 

' A szó fölött a sorközben egy pont van. 
Az első a valószínűleg javíiotl belü. 

257 
129r 
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258 
129v 

merth te wram ihs 

xps kynth ees halalth 

scenwedel akerestfan 

melleth tennen magad 

5 meg zenthelyl draga-

-latus weredwel wram 

isten tarch engemet az 

the prizetedben cristus-

-nak kerestfaya legén 

10 en velem symonwal : 

ees legén en payzom 

bekeseges menden en 

ellensegymnek latha-

-tandoknak es nem lat-

15 -hatandoknak ellene 
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259 
I30r 

foztoknak plpknek 

ellene : wram ihüs 

xpüs halalokthwl 

ees scemermekthQl 

5 zabadoh meg engemet 

en ystenem en megh 

zabadeythom kpriprQl 

en raytam bwnpsspn 

az te zolgalo fyadon 

10 elptemnek vegezetynek 

ydeyn wgh hogh az 

thethwzed énnekem 

semmykeppen nee art-

-hasson cristusnakh 

15 kerestfaya gQZ xpüsnak 
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kerestphaya paranchol 

eristusnak kerestfaya 

algyon meg engemet 

riyawol'asth bwnpsth 

5 menden gonozoknak 

felette gaspar baltyzar 

melchyor ihüs által 

mene az Q ellensegy 

kpzQth lucas marcus' 

10 matheus Zent lanus 

ees mend Zenthek grize-

-nek engemet ríyawo-

-íasth bwnpsth My 

wronk ihüs xpüsnak 

15 kerestfaya Zent ysayas 

Azyszára belclóg az u közepébe. 

260 
130v 
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prófétának meg mw-
-tatása : Salamonnak 
lonatasnak ees daniel-
-nek tyztessege es zent 

5 három scemelnekh 
yelen wolta atanak 
ees fywnak ees zent' 
leieknek legenekh 
maa en kQzgttem es 

10 mend en ellensegym-
-kpzpth vram ihüs 
xpús leg en oltalmam 
eyel ees nappal teste-
-mnek ees lelkemnek 

15 hog prizenek engemet 

261 
131r 

' A szón halvány, elkenődött flrkálás vagy liniafolt láüiató. 

571 





menden gonozoícnak 

felette vmak neweben 

ámen : vram isten legh 

kegelmes énnekem bw-

5 -nQsnek symonnak az 

the méltatlan zolgalo 

fyadnak ees legh en 

prizQm mend en ele-

-temnek napyban ab-' 

10 -rahamnak istene 

: ysaacnak istene • lacob-

-nak ystene bochassad 

en segedelememre^ zent 

262 
131v 

A szó ciött halvány lintaponi van, 
• A g javítás í/-böl; a második e»i szólag jelöli, sor fölölti betoldás. 
• A ze javítás. 
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mihal archangyalth 
ky engemet megh 
oltalmazon menden 
nemp ellensegymtQl 

5 lathatlanokthwl nem 
lathathlanoktwlees 
Amé : Oh Zenth mihal' 
archangyal az ystennek 
malastyanak myatía 

10 mellet érdemiéi tégedet 
ees kérlek zenth raphael' 
istennek egettlen egh' 
fyara ez wilagnak meg 
waltoyara zabadoh 

15 engem<(ety maa menden 
gonoztwl es hertelen 

A szavak vékonyan alá vannak húzva. 
- A szó utolsó kél betűje szél van kenődve. 

263 
132r 

575 





halalthwl zenth 

raphael zenth' gabriel 

es mend meríorsagbely 

zentek segehetek engemet 

5 bwnpsth ees mendh 

meríríey losagokh 

az Q hatalmassagok-

-nak myatta legének 

énnekem segetsegpl hog 

10 sem egh ellensegh en-

-gem karhoztasson • sem 

házban sem haaz kwJQJ 

sem ewen sem ywan 

sem fekwen sem vy-

15 -gyazwan sem alwan 

A t fblött egy pont van. 

264 
132v 
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eristusnak kerestfaia 

tawostassa el en elle-

-nsegymeth : gpz oroz-

-lan iudanak nemzety-

5 -belpl yessenek gwkerp 

alleluya : Ámen ez 

wilagnak ydwpzeytp 

ydwpzeych engemet : 

ky az zent kerestfanak 

10 myatta megh waltad 

segedsegh legh énnekem 

en istenem eristusnak 

kerestfaya ydwpzph 

engemet eristusnak 

15 kerestfaya oltalmaz 

' Az/betün megfolyt a tinta. 

265 
133r 
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266 
133v 

engemeth eristusnak 

kerestfaya priz engemet 

ees zabadoh engemet 

mendem gonozthwl 

5 prpkkpn prpkke : Amé 

Athyanak ees fywnak 

ees zenth leleknekh 

neweben Ámen : legén : 

Igaz byro iesus isten-

10 -nek fya the wagh 

wram keraloknakh 

keralya ky orsaglas 

athyawal koronkenth 

ees Zenth leiekkel melto 

15 legh wram en ymadsa-
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267 
134r 

-gomoth hallany ees 
kegelmesth fogadny 
ala Ipytel wram ysten 
meriríekbpl zyznekh 

5 méhében oth fogadal 
byzon testeth magad-
-nak : ez wylagnakh 
ydwezsegeyrth sceme-
-lyed scerynth' megh 

10 waltod wram ysten 
az the teremtettedh 
zeghen bynes adam-
-fyath az the ártatlan 
zenth werednek hulla-

15 -saual the zenth kenőd 

' Az > r̂a a pontokat a scriptor csak elcsúsztatva tudta föltenni a fölöitc levő g lelógó 
szára miatt. 
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legén nekem oltalma-

-m koronkent' walo ha-

-burosagtwl lakozhas-

-sam en wram isten 

5 the zolgalatodban 

the zent yrgalmad 

legén nekem oltalmam^ 

hog en elmemet en 

ellenségem néé habo-

10 -reythasson 9 alnoksa-

-gawal néé scegenked-

-yed wram ysten en 

testem néé kárhozzék 

wram ysten en lelkem 

268 
134v 

A szóban a ro szótag jelöli sor fölölti betoldás; a ro mellell halványan látható egy 
kitörölt n. 
' A második m betül a scriptor 90 fokkal elfordítva irta le, hogy ne lógjon ki az irás-
lUkörböl. 
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az' alnoksagws tprue-
-nnek myatta te zent 
yoggodwal te zent 
hatalmadwal kywel 

5 meg tpredh pocolnak 
kapwyath tQryed meg 
wram ysten en elme-^ 
-mnek gwkerezethyt 
akamayak megh 

10 foglalnya scegenked-
-yenek azokees meg 
fogyatkozzanak kyk 
akarnak engemet 
el westenye oh yo 

' A 2 javított betű, 
^ A második e felső ívében összefolyt a tinta. 

269 
135r 
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lesus o nemes lesus 

0 dychp iesus o yrgal-

-mas iesus o kegees 

iesus deh néé akary 

5 engemet el hadny 

halgassad megh 

en kealtasomoth 

ees en scegenseghes 

gyarló ymadsagomot 

10 kyk engemeth gwlpl-

-nek az gwl^lpketh 

tawoztassad el en 

thglem the zenth 

kerestfadnak wram 

270 
135v 

589 





271 
136r 

isten Q yegé prize 

meg en elmemeth 

te zenth dyadalmas 

zazlok agyon enneke-

5 -m dyadalmath hog 

en ellensegym engemet 

meg néé gpzhessenek 

ees menden nemp 

ereiecthpl el tawoz-

10 -tassanak ylp ystennek' 

Zenth fya iesus xpüs 

yrgalmaz énnekem 

angeloknak wra yr-

-galmaz énnekem 

A 10-11. sor végén átül a 136v-rÖ! az iniciálé rubruma. 
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kerpnek' symonnak 
vram ysten bochanat-
-nak adoya legek zét 
haromsagh ky mon-

5 -datol egh ystennek 
dychertetel egh at'awal 
legén' dychpsegh teneked^ 
wram ihüs prpkkQl 
grpkke Ámen 

'0 O nyl parancholok 
teneked almegh 

my wronk yesus cristus-
-nak ggzedelmenekh 
myatta ees az Zenth 

A második e felső ívében összefol>l a tinta. 
A harmadik e felső ivében összefoljl a tinta. 

272 
136v 
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ewangelistaknakh 

myatta O nyl al'meg 

Zenth martyromok-

-nak ees confessorok-

5 -nak erdemének myatta 

O' nil aímegh zenth 

zyzeknek ees pgwezek-

-nek ees mend merior-

-sagbely zentheknek 

10 erdemének myatta 

parancholok teneked 

hatalmas nyl my 

wronk iesusnak 

Zylethesenek myatta^ 

273 
137r 

Az 0 elé is kitette a scriptor az elválasztójelet, majd kihúzta. 
Ajobb és bal oldali lapszegélyen egyaránt áthúzott vonalkák vannak. 
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es my wronk ihüs 

eristusnak QÚ\ mel' 

sebének erdemének 

myatta ees mendh 

5 meriríey zent wdwa-

-rloknak' myatta es 

bodogh zyz marianak 

theyenek myatta melíel 

emlethe my wronk 

10 iesus cristusth es isten-

-nnek menden zent 

thytokyanak myatta 

mykeppen ystennekh 

bodog zwléye zwle 

Az elsö A javítás/i-böl. 

274 
137v 
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275 
138r 

my wronkath ihüs 

cristusth nem érezwen 

serelmeth azonképpen 

thé ees aly lassan 

5 hog meg néé serthes-

-sed ystennek zolgalo 

fyath symonth my 

wronk iesus cristus-

-nak myatta Amé 

10 O keth élp thpr 

o the lancea o 

thw mend kQzpnseges 

fegwerek ky emberi 

allatoknak artatok 
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parancholoth en twnek-

-tek hog felfele yarolya-

-tok eristusnak kyn 

scenwedesenek zwle-

5 -tesenek ménben 

menésének myatta 

ees parancholok en 

thwnektek my vronk 

iesus eristusnak meg 

10 fogasának bozsosa-

-ganak fohazkodasa-

-nak es menden nemp 

kyn scenwedesenekh 

kyket scenwede my 

276 
138v 
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vronk ihüs xpüs 
p zenth halálának 
ydeyn ees az zenth 
keresthfanak myatta 

5 yelesben ystennek 
az rettenethes' ytelet-
-nek napyanakh 
myatta hog engemet 
meg nee sérthessetek 

10 ees meg nee bant-
-hassatok az ystennek 
zolgalo fyat̂  symonth 
o meito zent kerestfa 
ayanlom en teneked 

277 
139r 

' A harmadik í javítás, valószínűleg *-ból, 
'A szó jelölt betoldás a jobb oldali lapszegé lyröl; az/javított betű. 
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278 
139v 

magamoth maa ees 

ydpnek mendenkoran 

the hozzad serkezzek' 

nee^ hallyak méltat-

5 -lan halalwal : Amé 

Aue maria 

Idwezleg maria : 

malasthwal tellyes : 

wr wagyon te veled : 

10 te wagh aldot : azzorí-

-allatoknak kpzptte : 

ees aldot the mehed-

-nek gymolche iesus 

eristus Ámen 

' Azelsö Ajavilott bctü. 
- Az ec fblött törlés nyoma látszik. 
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Páter noster 

My athyank • ky 

wagh meririekben : 

zenteltessek the newed 

5 y^ypn te orzagodh 

legén te akarathod 

mykeppen ménben 

ees fpldpn : mykerie-

-rpnkpth menden 

10 napyath aggyadh 

nekpnk maa ees 

bochassad mynekpnk 

my wethetpnkpth : 

mykent my es bocha-

279 
140r 
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-thonk nekQnk we-
-teteknek : ees néé vig 
mynketh kesertetbe 
dee zabadoh mynket 

5 gonozthwl Amé 
Credo in dcum 
Hyzek ystenben' : 
mendenhato ataban : 
mennek ees fpldnek 

10 teremtpybe : ees iesusba : 
eristusba p fyaba : my^ 
egh wronkba : ky 
fogattatek^ Zenth 
lelekthpl : zwletek 

15 zyz mariathwl ken-

280 
140v 

Az r második pontja alalt jobbra egy harmadik is van 
' Az clözö sorból lelógó s miatt a két poni csak elcsúsztatva kerülhetett föl az >í-ra. 
' A második Ű javítás e-böl. 
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-zatek poncio pylatus 

alath : meg fezple : 

meg hala ees el-

-temettetek zalla pok-

5 -lókra • harmadnap 

halottaybol fel ta-

-mada : mene meríríek-

-be ' wl mendenhato 

ata ystennek yogya 

10 felpl : onnan megh 

ypwendp : ytelny 

eleweneketh ees 

holtakot Ámen 

Credo in spiritum 

281 
141r 
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Hyzek zent leiekbe : 
kerestyen zent eghazat 
zenieknek eggessegel 
bwnpknek bochanat'a 

5 testhnek fel tamadata 
ees az prpk elethet 
Ámen 
Maria mater gríi//e 
Maria' malastnak 

10 annya : Maria yr-
-galmassagnakh 
annya my ellense-
-gpnthpl oltalmaz 

A Szó első beliije rubrunimal díszítve. 

282 
141v 
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halalonknak ydeyn' 
hozyad wegh Zyz 
maria 
Maria^ zyzeknekh 

5 wiraga : nyeryedh 
nekpnk menden bw-
-npnknek bochanat-
-yat : ees az the zent 
fyadot engezteHed 

10 Amen^ Zyzraaria 
post páter noster oraíio 
kérlek^ tégedet^ wram 
ihús keserpsegre 

283 
142r 

' A jobb fölső sarokban az trástükrCn kívül olvashatatlan szavak. 
" A szó első betűje nibrummal díszítve. 
•• Az első / fölött funkció nélküli pont van 
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kyt scenwede] en er-
-tem az keresthfan 
yelennen mykoron 
az the zent lelkedh 

5 ky zakada derekadból 
yrgalmaz en lelke-
-mnek pkymenese 
ydeyn Ámen 
Breuiter post aue 

10 maria 
Azzonyom' maria 
wronk yesusnak 
zwleye bwnps nep-
-nek nagh remensege 

A szó első betűje mbrummal díszítve. 

284 
142v 
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pvrgatoryumbely' 
halottaknak hyedel-
-me nyeryed nekpnk 
bwnpnknek bocha-

5 -nathyath lelkgnk-
-nek ydwpzsegeth : 
ees zenth leieknek 
malasthyath Amé 
Post aue maria 

10 insermone 

Irgalomnak^ ariría 
maria : Ata^ ystennek 
yeges leánya : Wr̂  
ihüs eristusnak 

A V duklusa eltér a szokásostól. 
^ A szó első betűje rubrummal díszítve. 

285 
143r 
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zwleye : zenth lelek-

-nek lakodalma : zeni 

háromságnak zekes-

-hele : Meríríey' zent 

5 angeloknak" zeretp 

zent azzonnya^ : pro-

-fetaknak elethe : 

Apostoloknak' doctora : 

Martyroknak pal-

10 -maya : Confessorok-' 

-nak thanosaga : zy-"* 

-zeknek wiraga : pz-

-wegeknek dych^sege : 

Hazasoknak' scegedel-

286 
143v 

A szó clsö bclüje rubriimmal diszilve. 
" Azcisö A-javilásíi-böi. 
•' A második z fclsö részen egy vonalka fut át. 
•* A zy betükapcsolal niellcU rubrunifbliok vannak, álkenödés a 144r-röl. 
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287 
144r 

-me : Pwrgatory-' 
-umbely halottaknak 
hyedelme : Fpldpn' 
walo bwnpsspknek 

5 nagh remenseghe 
paradychomnak 
geríerpseghe : Merí-
-orsagnak kapwya : 
kerpnk nemes azzon-

10 -nyonk zyz maria 
Ma' es ydpnek men^ 
-denkoran : tama' 
the zent íyadn^ 
elptte hog ez n" 

' A szó első betűje rubrumma! díszítve. 
' Azen belükapcsolal alsó része leszakadt. 
' A lapból ki van szakadva egy darab, ezért a 12-14. sor vége hiányzik. 
* A betű eleje látszik, valószinüleg m volt, 
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zent ygheket eget-
-tembe halhasswk 
halwan tharthasswk 
lelkpnknek ydwez-

5 -segere : bwnQnknek 
bochanathyara : O' 
kegees zyz maria 
tamagh melletípnk 
maa mendenkoron 

10 ees halalonknak 
ydeyn Amé 

wez" leg kegelmes^ 
yz : napnál fenesb 
z chyllagnal : 

288 
144v 

' A belíi rubrummal diszílve. 
• A belii csak részben látszik, valószínűleg iv voit. 
' A papírból egy darab ki van szakadva, ezért a 12-14. sorok első belüi hiányozjiak. 
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ysthennek kegelmes 

annya : lépes meznél 

edésb rosanal pyrosb 

lylyumnal feyerb : 

5 menden yozagh 

tegedeth meg ekespyth 

menden Zent téged' 

tyztel meriorsagban 

felíebwalo Ámen 

10 Ista oratio habét indul-

-gencias xxnii annorwm 

et e^/ satis apprt^batum 

p^r summos pon

ti fi ces 

A t/vatöszinüleg javítás. 

289 
145r 
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édességes' zyz ma-
-ria tengemekh 

chillaga l ez wilagnak 
meg wilagossoytoya 

5 wilagossohad meg 
az en elmemet esmer-
-tes meg az the édes 
íyadwai az iesuswai 
O édességes zyz maria 

10 mykoron^ az en lelkem 
en testemtol cl tauo-
-zyk oltalmazzad^ 
pokolbely ellensegtwl 
meltollassad meg 

290 
145v 

A scriplor kihag\1a a helyet a szó olöui 0-nak, de a rubrikálor elfelejtette berajzolni. 
A szó föle és néhán> betűjére rubrumlbll kenődött a I46r-ról, 
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erpsseytenye Zenth 

haromsagnakh 

hwtyben ees néé hag 

kethsegben esnem 

5 Ámen 

Zenth ambros doctor: 

ees zenth aguston 

doctor : ez te deum 

laudamus zerzctte 

10 Zenth leleknekh 

malastyabol ees 

magyarsága ez mo-

-don kQwcthkczyk 

291 
146r 
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Isten''^ téged dycheipnkh 

téged wrnak my es vallónk 

Téged" prpk isten menden 

fpldi állat dycher Teneked" 

ir • Itn ici^rd Jv • rí,*- rínVh 

1(1 . íjrH iir - iiAk my c . val . Ii>iili 

T f - t c l '• • r'ti il \cu niciiilcii 

f,*; • dl ni • 1..1 .Ív • cl«T TiMitke.l 

292 
146v 

' A kotlavonalak mbrummal vaniKik mc^iú/\a vcgig az ötvonalas riiszckcn: 292 (146v)-
3Ü7(l54r)-ig. 
" A szó elsü bcliijc rubrumnial dis^ilvc. 
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meríriey angelok es meriney 
feyedelmek Teneked' cherwbin 
es seraphin mendenkoron 
énekelnek Zenth' isten 

f e - y e - d e l • mek T l t n e k H ohcm- l . i i 

fe - M - |>liÍJi meoHdi-kó-rmi 

t • ne - kel - i ifk /.eiiili i t - leti 

293 
147r 

A szó első belüje rubrumnial díszítve. 
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Zent' wr Zent' vr isten 
dychp keraí Télies' meríorsag 
es fpld felséges dychpsegeddel 
Téged' apostolok tarsaggal 

294 
147v 

<1v- i l i f t ke rnl Tel'-lés m i ' - n'nr - TIK 

l.'lH f e l - f o - l j r . dy-th"> - h - i ; t i l - iH 

Tt-gcd ft - \'<tS lo - lok l:>r-[-ii] • tr^g. ^r.] 

A SZÓ clsö betűje riibriiiiimal díszílve. 
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dychemek Téged' zent 
pfetat vigasaggal dychernek 
Téged' kyn vallót mar-
-tyrok kyk éretted meg holtak 

ily •olioriirk Te-)!CrÍ leiil 

jiriF . fe ln l l l l vi - gn • rii^-jriil l iv . i l icr-ni 'k 

Te j;cii kiTi i nl-lr>t mar • 

- t v • n>k k?i: t - rer -loH meg hi.l - Inli 

A szó első betűje rubrummal díszítve. 

295 
148r 

639 





Téged' ez világ scerenth 
anya zent eghas dycher 
Felséges' magasságnak 
9 ystenet My' tyztelendp 

Te-|;íd ei vi - Ing fce - renlli 

n - iívft leiit eg - hoi dv • rlicr 

Fel • Te- (;*« nm-yivr-fng-nt* 

S vt • te nel Mv rv7.-lc - Icii • il'-

296 
148v 

A szó első betűje rubrummal díszítve. 
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wronk egetlen eg fyadot 

Zent' lelked mynket meg 

vigaztalyon Te' cristus 

vag' dychp keral Te ata' 

w rniik e . gc i . leii C2 fy - n - l\••^ 

Jíeiil lel - k e l mvíi-U-pl n i r " 

vi • jin?; - Inl • ym (.'i Te r rw • lu 

11^; ilv-fh<i Vr - r.il ' | > a-Xn 

' A SZÓ cisö beliiji; rubruninial disziivc. 
" A g ivében a linta öss/.clbhi. 

297 
149r 
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istennek vag grípkseges fia 
Te' meg váltásra emberséget 
fel venni marianak zent 
mehet nem vtalad^ Te' 

i f - t e n • n r k vng <i • r o k - f e . g e i i f i 

Te nif. 'vi iHiir. i f i rnj>cr-fr-j;c1 

fcl-i-en-iii itin- ri - n iirik lent 

mc- (lel nem v • In ln.H T« 

298 
149v 

' A szó első belüje rubrummal díszítve. 
- A scriptor a szóban lévő «4 először m-nek irta le; javításul az m utolsó szárából húzta 
az a bal oldalát. 
^ Ad felső ívében a tinta összefolyt. 
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prpk halalt meg gpzuen 
meriríey zent kapukoth 
nekQnk meg ríytal 
Te wlz istennek iobiara 

fi • rí'k l i iv-hl l mei! «'• • í i ie i i 

mfime.y lenl ka- inikulli 

Itt- 11101̂  i iy - t n l 

T« *h if • teii-)>cli inb-ia - ra 

A szó elsö betűje rubnimmal díszítve. 

299 
150r 
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atanak dychpsegeben 
Hyzpnk' el ygwendQ^ 
byronak Téged' azerth 
vram my kerpnk hogh 

a • tanok dy' chR - Te - gc - lic 

Hv - x^nk el • vfl - »en - dfl 

hv - rn - nok l'o-g»d n • lertli 

u - rom my Le - n'nk hngli 

' A szó első betűje rubrummal díszítve. 
' A 11'javítás/í-böl. 

300 
150v 
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mynket segél kyket zent 

véreddel meg valtai Zen-

-tid kpzze grgk dychpsegben 

mynketh zamlal 

mytikEt hí;cí k vkct 7^ ii( 

irmlWnm;>n>nJ Zen • 

• IL'l k^i-IB í í - r í t dych^-feg-ben 

A SZÓ clsö belüjc rubrummal disziivc. 

301 
151r 
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Idwezehed' té nepedeth 
vram isten^ es meg algyad 
the maradekydat Es' 
tarch meg mynket es el 

li] - » e - i e - h « d te ne-'p«.(leth 

v-ramlf- len es ineg QI-g>iul 

tha mn- rn- IÍB - Uy • ilol Ki 

tarchHMviiívjikcl m íl 

A SZÓ elsö betűje rubrummal díszítve. 
Az e javított belü. 

302 
151v 
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fel vyg az prpk dychpsegben 
Menden' naponkent 
téged vr isten dycherpnk 
Es' vram te newedet 

W v>s tti i>.r''k rty-cl>i-fcg-licn 

Moi-ileii iin[ioiiUeiit 

It . g«i) iir ir • len rly-iKc- r(ii;k 

H' V - r;iin le nB-«e-ilct 

' A szó első betűje rubrummal díszítve. 

303 
152r 
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QFQkke mend prpkke dy-
-chemek Meltol' vram 
isten mynketh pryzned 
ez napon bynnel kwl 

" - n'ik-ke niend ó-rfik-ke <lv 

ilnTik-ti'l Mel.tnl v-r.tni 

Éf-I«ii mviAeth ó-rv7-tici1 

iti • n-ii livii - i.t\ kirí 

A szó első betűje nibrummal díszilve; az e fÖlöU egy pont van. 

304 
152v 

657 





Leg' yrgalmas vram 
isten bwnQSSQknek leg 
yrgalmas nekpnk Legén 
the zent yrgalmassagod 

l.ní vr - uiiliriai v-raii. 

ir.t«n1mi"iír.Virel< Irír 

yr-(;:it-iníLii ite- (tíínk I^-RCH 

tlie iont írjjnlniif - Ta-god 

305 
153 r 

' A szó elsö betűje rubrummal díszítve. 
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my hozzánk merth 
mynekpnk te wag 
oltalmwnk Te" benned 
hyzQnk wr ysthen 

inv li'ií-iniilí mrrt' 

l ini i iM;k*i ik le 

iil • ln| . i ( i " i .k Tn l ir i i- i iTfl 

hv-í . ' i ik 111 vf • llicii 

Az c és r betűk alsó része tintafoltos. 
A szó első belüjc rubrummal díszítve. 

306 
153v 
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azerth' prpkke my 
el(?nkh Amen^ 
de sancto ladislao 
Salue^ benigne 
rex ladislae 
vnice^ plebis 
dulcis patroné 

regis regum gema 
preclara syderum 

a-ierili í-ríifckc iin 

307 
154r 

' A z alsó részén és a /-n tintafolt látható. 
" A szó első betűje rubrummal díszítve. 
' Helyesen: (li)unmce. 
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308 
154v 

celi pvefülgiáuni sidus' 
Idwezleg kegelmes 
zenth lazlo keral' 
magyarors ágnak 

5 édes oltalma zent 
keralok kpzth dra-
-galatws gpng cyl-
-lagok kpzpth feríes-^ 
-seges cyllagh 

10 Tu^ trinitatis 
cultor fidelis 

iesu chrjsá vestigia 
terens spy/vtus sancti* 

' Az első 5 belün megfolyt a linla. 
- A második e fölötl egy vonás észlelhető. E sor betűin és fölöttük több helyen átütött 
a ]54r-rö! a rubrum. 
' A szó első betűje rubrummal díszítve. 
* A 308-324. lapig több helyen későbbi, grafittal kitelt vesszők vannak. 

665 





vas tu electujTj electe 
pugil alme marié 
Zenth haromsag-
-nak vag the zolgaya 

5 iesus cristusnakh 
nyomdoka kpwety' 
the zenth leieknek 
tyzta ederíe zyz ma-
-rianak valazthoth 

10 withezé 

Tu' na/73 hummorum^ 
regia proles regu/73 

sanctorum'' speculo 

' A / fölött egy pont van. 
' A szó első betűje rubrummal díszítve. 

Helyesen:/íwíiíion/wi. 
•* Azn más betűnek indult. 

309 
155r 
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fulges genitor tuus 

rex pius bela' vt 

more patris rex 

pius fores 

5 Magyarorzagnak 

wag keraly magzattá^ 

zenth keraly oknak 

fenes thwkgre tene-

-ked átad kegees bela 

10 keral hog hozza ke-

-pesth kegees keral 

lennel 

' A szó után ékezet van. 
^ Az elsö I sor fölötti betoldás-

310 
155v 
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<^Tu)'' nobis nalus 
palonico regno 

<^celitus^ datus presagio^ 
<(ma)>gno esque renasce/js 

5 fonté salutis nomiíTC 
aui áicXu^ ladislaus 
Nekpnk zylethyl 
lengéi orsagban 
meríbpl adatai nag 

10 Luda keppen maszor 
zyletyl zent kérésth 
wyztpl pspdnek nevén 

311 
156r 

' A lap bal felső sarka !c van szakadva, czcrt az első négy sor első betűi hiányoznak. 
'Agtalánjavilott betli. 
' A d betűn megfolyt a tinta. 
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312 
156v 

lazlo' Ipn ne^..y 
Tuque cu<̂ m esses^ 

tener et<(ate eduxit)> 
rex bela in pa<^nnoniam^ 

5 ut te laudarent patria 
regna vnicu/2?^ sci7ycet 
atque celicu/n 
Mykoron'* meglen 
germegded volnál ky 

10 hoza bela keraí yo 
magyarorzagba 
hog dychekednel the 
keth orzagban magyar-
-orsagban es merior-

15 -sagban 

' A laplükör rubrummal van megvonalazva. 
" A lap jobb fölső sarka liiányzik, ezen az clsö négy sor utolsó bciüi nincsenek meg; 
a lapot kipótló papírdarab pedig még a meglevőkből is elfed néhányat, igy ezek nehezen 
azonosíthatók. 
• Helyesen: (h)utinicum. 
* A szó elsö betűje rubrummal diszitve. 
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313 
157r 

Tu residisti bihar 
waradini vrbis 

futurus dulcis pa-" 
-trónus tu co/7struxisti 

5 templUTTí marié quo 
nunc quiescis om;7Í̂  
honore 
Le telepedéi bihar 
waradon ah wa-

10 -rwsnak Ipl édes 
oltalma templomoth 

' A sorvezetők fekete tintával vannak meghúzva; a szó cisö betűje rubrummal diszilvc. 
' A 3. sortól a lap aljáig átüt a tinta a 157v-röl. 
" Az m fölött poniszerü tintafolt van. 
* A szó Z. betűjét a scriptor eredetileg kurzívnak irta. majd a rubrikátor rubrummal lex-
tuálisrajavitotta. 
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rakatal zyz maria-
-nak kyben mosth 
ríywgozol menden 
thystessegwel 

5 Te' circu/7K;inguy7t 
inperatores 

presules reges cleri 
barones oleo sudat 
sacru/n sepulcrum 

10 ossa teguntur auro 
fulgenti 

A szó első betűje rubmmmal díszilvc. 

314 
157v 
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315 
158r 

KQITÍÍ;)!' fekesnek^ 
téged chasarok pws-
-ptpkpk keralyok ees 
lobbagy wrak olay 

5 zarmazyk zenth 
koporsódból tetemed"' 
foglaltak az zeph 
sar araríbol'* 
Te' wenerantur 

10 cultu diuino 
sacer clerus et plesb^ 
deuota te ad horaM^ 

' A szó első betűje rubmmmal díszítve, 
- Az 1. és 2, sor mellett a jobb lapszéten egy kurzív ö, alatta, kissé balra egy TE (?) 
ligaiüra látható, mindkettő a törzsszöveg tintájával írva, 
•* A harmadik e sor fölötti, jelölt betoldás az m után; a (/javítás e-böl. 
•" A szó után sorkilöltö dísz van. 
' Helyesen: plebs. 
' Helyesen; adorani. 
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regna terraru/T? etteni/n 
lauda/Tt astra te celí 
Téged' dychemek 
zent zolozmawal 

5 papok dyakok ees 
varwsnepek téged 
fpldnek kerekseghe 
merth téged dycher-
-nek ystennek^ ágely 

10 Tu' gloriaris 
regio trono 

ymago sita QSC \n muro 

' A szó első betűje rubrummal díszítve. 
' A második n í:-ból javítva. 

316 
158v 
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317 
159r 

alto splendet vt sol 
fulget wt aurum 
haud sat est visus' te 
co/Ttemplary^ 

5 Te^ dychekedel ke-
-raly scekedben kepéd 
fel tpttek az magas 
kp zalra fenlykh 
mynth naph salyog 

10 mynth ararí nem 
elegezyk senky 
tereád nezny 

A V talán w-nek indult. 
" A scriptor nyilván vcletlenill, a magyar irás analógiájára a latin _i'-ra is kitette a két 
pontot (azy fölösleges betű). 
" A szó első betűje rubrummal díszítve. 
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Tu' wltw plenus 
et rubicu/jdus tu 

et aspectu desiderabilis 
in verbis dulcis tu 

5 manu fortis deicis 
cunctos tecum dimi-
-cantes 
Te' archwl teííes 
zep pyros valal 

10 tekentetedben embe-^ 
-reknel kedwesb be-^ 
-zededben ekés" karod-
-ban érpQS lam 

' A szó cisö betűje rubrummal díszítve. 
" Az első e lalán javítóit belü. 

A i javítás o-ból. 
* Az első e felső ívében összefol>l a tinta. 

318 
159v 
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mendenth the eytez 

ky teweled' kwzdyk 

Tu" menbris sanus 

forma decorus 

5 humeris tuis al-

-cior cunctis specie 

sola inpc/io digna 

corona sancta the^ 

rite cemit 

10 Tagodban^ ekés 

thermetedben disces 

valladUvl fogwa 

mendeneknel ma-

-gasb 

319 
160r 

' A második e közepén egy vizszinics vonás van. 
" A szó clsö bctüjc rubrunimal díszítve. 
' Aszóhehcscn: te. 
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Lak zepseged chasar-
-sagra melto hog 
zenth corona téged' 
meltan illeth 

5 Tu^ came purus 
mente preclarus 

tu corde audax 
more leonis ad 
hoc es dicti;5 bátor 

10 ladislaus cu/7? adhuc 
luuenis etate fores 
Testedben^ thyzta 
lelkedben feríes zy-

' A 3-4. sor végén átül a mbrum a 160r-röl. 
• A szó első betűje zöld színnel díszítve. 
•' A szó első betűje rubrummal díszítve. 

320 
160v 
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-wedben bátor my-
-kenth wad orozlan 
azerth newezthek 
bátor lazlonakh' 

5 mykoron meglen 
yffywdad volnál 
Te^ elegit virgo 
maria predota-

-uit gratuaru/77' donis 
10 vt custodires et gu-

-bemares legatum 
sibi hunicum 
regnum 

' A h alatt graflua! kitett vessző van. 
- A szó első belüjc rubrummal díszítve. 
• Helyesen: graliamm. 

321 
161r 
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322 
161v 

Menh' walaztha 
az zyz maria meg 
dychpythe sok^ yo 
ayandekkal hogh 

5 te gryzned ees oltal-
-maznad neky^ ayan-
-lad yo magyarorsa-
-goth 
Tuque fulcitus re-

10 -gna^ corona 
Iridiatü/ sp/rAus^ sancto 
comitabaris móres 
patemos rosas le-^ 

' A szó elsö betűje zöld színnel díszítve, 
- AAbetoldott betű, 
' Azy fölé kilett pontok túl közel kerültek egymáshoz, ezért összefol>lak. 
* A szó elsö betűje rubrumnial díszítve. 
^ Helyesen; regni. 
^ Helyesen: irradiatus. 
^ Helyesen: spiriiu. 
* A lap csak 13 sorból áll, de az iráslükör bal alsó sarkában magában áll egy elválasz
tójel, tehál elképzelhető, hogy a scriptor ezen a lapon még folytatni akarta az írást. 
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323 
162r 

-gebas corona stipe-
-bas 
Feyedben' kelé az 
zent corona meg 

5 batoreyta teget az 
zent lelek kezded kg-^ 
-wethni' átadnak 
elélhet rosakoth 
zaggatal coronad-

10 -ban fyzed"' 
Vny^ laudate 
sanctu/72 ladisla-

-uüw quia meretur 

' A szó első betűje rubmmmal díszilve. 
• Azpbelüjaviiás. 
' A w H-böl javílva. 
* A ; fölött egy poni látható. 
' A szó clsÖ betűje zöld színnel díszítve; nyilván a magyar szöveg írásának hatására 
a scripior a latin szó>^jára is kitette a két pontot. A szó helyesen: {H)Vnni. 
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a nobis laude/?j lau-
-dent eu77J angeli di-
-centes Salue' benig-
-ne rex ladislae 

5 Dycherwk^ magya-
-rok zenth^ lazlo ke-
-ralth byzoií erdemly'* 
my dycheretí^nkkQth 
dycherywk Qteth^ 

10 angelok mondwan 
Idwezleg kegelmes 

324 
162v 

' A szó előtt lintapötly látható. 
" A szó első bctüjc rubrummal diszít\'e; ez a rubmm a D bal szára mellett kis foltot hag>'Ott. 
•• A 1 fölött tintafolt van. 
* Az em belükapcsolat fölött két tintafolt van. 
^ A h mindkét szárán elmosódott tinlapötty van. 
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325 
163r 

zenth lazlo keral 
Finis est <(.y 
de bfííta v/>gine oratio 
Inperatrix' glorisa^ 

5 plena laudanth 
titulis potens et 
inpe/iosa canticys'* 
angelicys^ lure 
commendaris mater 

10 et regina prole nu/x: 
grauaris tuo nos 

' ligy befejezetlen bctü álhúzva. 
• A szó clsö betűje rubrumnial díszilve. 
•' Helycsen; gloríosa. 
•" A i duktusa cllér az elölte és utána levő /-klol. 
" A scriptor a latin y-ra kél egymást követő szóban is kitetie a kél ponloi nyilván a ma
gyar írás analógiájára. 
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coTJsigna v;/go mater 

deo digna 

DychQseges' zyz maa 

dycherethwel wag 

5 télies^ hathalmas 

wag es felseghes 

angely tyztessegwel 

meltan dychertessek^ 

meríorsagnakh 

10 azzonnya ayande-

-koz mynketh az te 

326 
163v 

' A szó cisö beiüje zöld színnel díszítve; a g fölött átül a rubrum a 163r-rÖl, 
' A második / melleit kaparás nyomai láthatók. 
•* Az,rés cközött a sor fölött egy lolln>om látható. 
•" Az 7 fölötti két pont egy vonallá följl össze. 
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zenth fyadwal keges 
cristxisnak zent 
annya 
Pectatoru/n' me-

5 -dicina^ salí/5 
es homi;7/bz;5 rosa 
vera sine spina 
castitatis Vú'mm 
respice quos posco 

10 mater dei veri me 
peccasse nosco 

327 
164r 

' A szó első bellije zöld színnel díszítve. 
• A második ; fölött a tinta clkenödötl. 
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miserere mei co/Kolatrix 
Sánc te spei 
Bynesnepnek' or-
-wossaga thewplgpk-

5 -nek ydwezseghe byzorî  
rosa tpwysnekwl 
zyzeknek lylioma 
engedged myth 
kergnk Igaz istennek 

10 annya merth bwnQs-
-spk wagyonk yrgal-

-maz 

' A szó első betűje rubrummal diszilvc. 
' A S fölött tintafolt van. 

328 
164v 
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mynekpnk remenseg-

-nek wygasaga 

O' dilecta preelecta 

fer solamen miseris 

5 claritate/TKjiyi? pe/fecta/n 

co/rfer qua/73 desidero 

reuoca errantem 

ad vyairr vehtatis ad te 

proclamantem gemma 

10 castitatis templum 

sancte trinitatis 

O' scerelmes zyz maa 

aggyad nekpnk myt 

AzO-k rubrummal díszitve. 

329 
165r 

" A scriptor a latin >'-ra is kiletlc a két pontot nyilván a magyar írás analógiájára-
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kérünk hog lehesspnk 
meriorsagban yste-
-nnek mynth' zenty-
-wel es hozzad az 

5 wttra tewelgp bw-
-npsspkQth az kyk 
hozzad byznak zy-
-zeknek wyraga 
zenth haromsag-

10 -nak temploma 
Angeloknak^ nagsagws 
azzonnya • Wr ihüsnak 
bodogsagws Annya : 
meríorsagnak zephseges 

330 
165v 

Az m középső szára szokatlanul végződik. 
^ Az irás átvált kurzívra; a sor elötl a bal lapszélen kurzív betűkkel: caniilena. 
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aytoya <^.y : paradycho-
-mnak vagh zeles kapwya 
^ ' Neked zolonk zyzeknek 
virága^ : mend zenieknek 

5 oly nagh vigasaga ange-
-loknak p nagh tyztasaga 
<(paradychomnak]> patri-
-archaknak p nagh 
dychoseghe'' 

10 )î  Dychekedyel angeli 
zekédben • seraphynnak 
zenth zeretetyben • kerw-
-bynnak nagh bplche-
-segheben : zekeseknek 

15 bplch yteletyben 

Vcrsszakol kezdő jcl. 
" Az r javíioll bctü; a második a-n öszcfol\i a linia. 
' A rf, az első li cs a g bclün összcfol>i a tinta. 

331 
166r 
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332 
166v 

^ Reád néznek zenieknek zemey : 
es véneknek keserwes zwwey : 
es arwaknak nyomorolth 
yhay : bwnpsspknek ohayto 

5 lelkey lí/ Esedezzél my nagh 
ygazsagonk : hogh my zwpnkert 
my nagh batorsagonk : zent 
fyadnak my nagh tyztessegonk : 
halaIonk<(nak)>rol' my nagh 

10 remenseghpnkh ^ 
Aldoth^ the legh ihüsnak 
daykaya : zenth athyanak 
drága kench tartoya : zent 
leieknek Q megh ny\^'goztoya 

15 <(.^ygazsagnak megh vylagosoyíoya^ 

' A ro/jelölt, sor fölötti betoldás, 
^ AzA vízszintes vonalát a scriptor mindig az ,•( bal szára fölé teszi; ha a belü sorkezdÖ, 
a vonalai kihúzza a lapszélre (l. még 334: 10) 
' A szó utolsó három betűje vízfolt miatt halványabb. 
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^ Scegel'ed megh the benned 

<(bozo^ byzokot : engeztel megh 

az apostolokoth fordeych 

hozzánk az martyromokoth : 

5 tereych hozzánk az confesso-

-rokoth ^ Dychpseghes 

zenieknek mondasy zenth 

háromságnak nagh tythcg 

tanacy : apostoloknak zent' 

10 predicalasy : martyromoknak 

nagh zok kyn vallasy 1Í̂  

Emlékezzél angely esesrpl : 

emlékezzél Ewanak 

vethkerpl : Emlékezzél az 

' Az í(£?) javítás. 

333 
167r 
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nagh vyz pz^rirpl' nyer 
<^yrgalmath^ kegelmeth 
az nagh vr ystentpl "i/ 
Syradalmas nekpnkh 

5 my elethpnkh : es my-
-nekpnk my sok vetkezetpnk 
rettenetes nekpnk vethkezetpnk 
ha te nem lees nekpnk my 
nagh sceghedelmpnkh^ ^ 

10 Arwasagnak kegyes tap-
-laloya : pzwegeknek megh 
oltalmazoya : zeghenyeknek 
megh gazdagheytoya : zan-
-kyweteseknek megh bodog-

15 -eytoya V̂  Syradalmas 

334 
167v 

' Az r javított betű. 
" Az cisö h és a második e belük között tintafolt (javítás?) van. 
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nekQnk zwletetpnk : fwgelmes 

sok hywolkodasonk : rettenetes 

nekpnk bay vywasonk : ha 

the nem lees nekpnk kegyes 

5 táplálónk li^' Azzonnyonkh 

zephseghes thwkpre : ferfyak-" 

-nak tyztes gpzedelme : halot-

-taknak nagh hyedelme : 

prdpgpknek p nagh tpredelme 

10 ^ Rolád zolnak zenteknek 

mondasi : zenth háromság-'' 

-nak nagh tythcus tanacy : 

apostolonak zent predycalasi : 

martyromoknak dyadalmas-

15 -saghy ^ Halottaknak 

' A vcrsszakkczdö jel utólagos beszúrás, 
• Az e_j'ibói javítva. 
' A g szárán linlafoll van. 

335 
168r 
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megh zabadeytoya : tprok^k-

-nek megh nyomoroytoya 

keralyoknak yo tanach 

adoya magyaroknak megh 

5 oltalmazoya : 5î  Ezt zerzetek 

pestnek varosában : vgyan 

ottan zent peter VLayaban' : 

zwleteth vtan el mwlth 

ydpben : ezer pth zaz ees 

10 nyolch estendpben ^ 

Legén hala az zent harom-

-sagnak : azzonkeppen az 

aldoth ihüsnak legén hala 

az zyz marianak : velem 

A ba betükapcsolat javítás. 

336 
168v 
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pzwe mend az bodogoknak 

Ámen Cantilena 

Félelmes zwpnek enghem 

aleytatok reghy yo bara-

5 -thym nekem kyk valatok 

gyakorta zeph zowal hoz-

-zam yarolatok enghem 

megh chalatok 

Rementelen dologh ky 

10 hazwgnak hyzen merth 

zeph bescedewel chak 

soth tpled vescen awagh 

twl masfelpl ellenséged 

lescen raytad scegent tescen 

A g szárának ive lintafoltos. 

337 
169r 
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338 
169v 

Igázok nem gondolnakh' 
ez yl bescedekkel ky magokoth 
kelletyk hyzelkedesekkel 
nyayason bescelnek 9 

5 feyedelmekkel el vésnek 
nyelwekkel ^ Nagh 
vrak kyk vattok zolok 
ne bannyatok feyer 
zeph ez wstps ekés thw 

10 zablyatok vele pogan 
nepeth kérlek ne vagyatok 
es thw ne banchatokh 
)Í/Cytalan dolgokoth tw 
ne zerezetek fodorhayatokoth' 

15 megh séé fesplyetek dyakok 

Az 1-2. és a 14-15. sor végén vizfolt miatt a betűk halványabbak. 
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el mentek leanyokoth' 
néztek scegensegge! npztpk 
ll^Wgedeth ne vysellyed 
egh hazy papokkal mert 

5 ha bewethethe magath 
nyayassagra nenkel 
neky pénzed vygad lea-
-nyodwal megh chalnak 
zawokkal )l̂  Serenyen 

10 futamnak táncban az 
leányok nylwan oth 
megh lathywk az Q 
yamborsagyth^ sertelen 
ha lend az 9 yamborsagok 

15 oth^ el hol partayok ^ 

339 
170r 

' A sor elején a belük vizfbll niialt halványabbak. 
• Az clözö sorban Icvö / lelógó, díszes szárára ina a scriplor a második a-t. 
^ A szó első két betűje vízfolt miatt elmosódott. 
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Cepkek hazatoktol messce ne 
lepyetek ydQnek yawaban 
tykakoth wltqssetek : scemerem 
kapalny bplchQth renghesse-

5 -tek awal el élhettek Ü/ 
Samsomnak aleyta az por 
Qnnpn magát latod nagh 
haragyath nem tyztely vrat 
fogyad megh zakalath 

10 veddel chak yozagat megh 
alázza magath lî  Az 
korth az papoknak vala 
tyztessegek mykoron egezlen 
al vala zerzetek' tawol 

15 vala tplpk gallerus 
kpntpspk veres <̂ p̂  beretrayok 
^ Penztpl el fűtamtak zwr-

Afít-ból javítva. 

340 
nov 
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341 
171r 

-ben be Qltgztek zepen ha 
bescelnek keweseth nem 
vésnek forentokot kemekh 
ládában gypthnek vele nem 

5 epeythnek ^ Az reghy yo 
keralyok myglen orsaglanak 
ygazak valanak az sceghen 
orsagnak ygazak valanak zent 
coronanak hywen zolgalanak 

10 aWal' aldozanak ^ Tennye 
kellene ezt az nagh vraknak 
hogh sok lyka vagyon erdpn 
az rawasnak nynch byrodalma 
rayta agaroknak halai az 

15 nywlaknak ^ Ighen kewes ha-
-yok zantalan yozagok erps 
regulayok kewes zolozmayok 
bársonyos zolgayok fekete 
kapayok az apath vraknak 

A if {lalán /-böl) javított betű, 
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342 
171v 

Istas missas Quicumqwe celebrare 
fecerit pro se aut pro suis Amicw 
In quacumque necessitate fuerit 
cottstitutus infra spácium decem 

5 dierum eliberabitur sine dubio 
prima missa Rorate celi 
Secunáa | puer natus \ Tercia Ecce advewit 
Quarta Suscepimus deus Qwi/íta 
de transfigurac/oHe | OWHÍS terra 

10 Sexta domi/íe ne longe facias 
Septima resurrexi Octavű viri gaVilei 
Noná Sp/nTus domÍHi Decima 
benedicta sit sanda Vndecima 
nos autem gloriari Duodecima 

15 wltum tuum de beaia. v/rgine 
Tredecima de sancto michaele 
Quarta decima de apostoVis michi aute/?i 
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343 
172r 

Quií/ta decima de marlyribus Intret 
Sexta deci/«a de confessoribzM' [ sacerdotes 
Septima decima de virginibus wltum tuu/» 
Octavű deci/Ma de ommbus sanct/í. gaudea«;wí 

5 Noná deci/Ha sicut oculi se/'uoruwi 
Vigesima pro salute \iuorum et monüorum 
Salus populi I Vigesima prinia 
pro peccalonbus si iniquitates 
Vigesiwía secunáa pro anlmabus ommum aposíoWzorum 

10 Si enim redimus \ pro oxúmabus ornnmm 
CQvpovwu Eaáem \ pro ammabus ommum abbatwm \áem 
pro aniwabwí ommum mortuorz/w Requiewi 
pro ammabus ommum ciericoríwí Requie/íí 
pro ani/7;ab«.v ommum monialiuwi Idem 

15 pro anxmabus ommum reguHí Requiem 
pro ani/Habw5 omr\\\\m viduaru/í; \áem 
pro ani/Habwi' ommum íamn\oxum famula/'w/H 

eredi 111 US 
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344 
172v 

Rubrica 

Ego siluester pontifex Romanus 

notifico omnihus chnííifidelibus Reuelac/onem 

Dow/ni nostn ieju chr/iVi michi factam, Quod 

quicu7»qwe has missas in fra' scriptas 

5 fecerit celebrare | . uel per se celebra-

uerit spec/aliter a Deo has obtinebit víVtu-

tes Prima virtus | Quod de tribula-

cione eliberabitur Secunáa Si femi/ía 

uel masculus sterilis fuer/í, proles haÍ7ebit 

10 Tercia de pmculis mwMdi aut maris 

eliberabitur Qwúrrta a mwltis falsis 

fro/ribus | et Eciam adversitatibwí <!̂ efî  

eliberabitur Qw/nta an/e obitu/íí tre-

decim diebus regnu/íj dei ocívlis cor-

15 poralibus videbit | eí ea que in eo 

sum Sexta Subitanea moKe now mo-

rietur nec pestis ibi vigebit Sep-

tima Quod sine co»fessÍone et sacramenti 

percepcionc now morietur | et nóta 

20 Quodtam celebrans qnam celebratur 

semper debet esse absqwe mortali peccato 

Donec dicte missé perficientur 

infra 
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345 
173r 

Pr/ma Missa Ecce advenit 
Secwnda missa Lux fulgebit 
Tercia missa Puer natus 
Qworta missa Ecce advenit 

5 Qw/nta missa de sancto lohanne baptista 
Sexta missa 
Septima missa de apo5íoIis 
Octaua missa de trinitate 
Noná missa de saficto Sp/V/7u 

10 Decima missa de sancto Ioha/7ne Ewa/ígelista 
Undecima missa pro defuHCtis 
Duodecima missa de diuisione apo^íolorum 
Tredecima missa de passione Dom'mi 
Rubrica de octo missé' 

15 Qualiter V/rtutes exidem" sünt ut tredecim 
missarum 
Prima missa de Annunciacione Wltum 
Secunáa missa de coocepcione 
Tercia missa de Natiuitate Marié 

20 Quűfta missa de purificacione 
Qw/nta missa de visitacione 
Sexta missa de niue Salue sancta 

recte: eidem = iidem 
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346 
173v 

Septima missa de assumpcione 
Octaua missa puer Natus 
Contra cadwcwm morbum 
almagondis 
almagondi 
almagond 
Almagon 
Almago 
almag 
alm 
ai 
A 
lesus 

In nomÍ7íe paíns et filij et spí'nVus Sűwcti ámen 

lesus maria augustinus 

A 
ab 
aha 
abar 
aba' 
abargu 
abargul 
abargula 
abargu lan 
abargulans 

Missa celebretur snper hanc 
cartam de vndecim yirgm'ihus 

Helyesen: abarg. 
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Hee sünt septem missé 

Multum utiles pro liberacione 

animarum. Quas quidem et Eg/-egiw5 

predicator in curia Romána et 

5 in partibus almanie publicavit 

Que missé sünt manifestate 

Beoto Gregor/o papa pro \iher-

acione et salute motris sue que 

cortstituta erat in magnis penis 

10 purgatori' Ittem post hoc 

Idem missé erant publicate 

per sequentem papa/í/ ex pa-

terna dileccione : sancto Carulo 

cesari Ut mitteret legére easáem 

15 missas cum deuociowe pro aniwm 

eiusdem defuncti: et amnm eade/H 

Helyesen; purgaíoni. 

347 
174r 

743 

file:///iher-




348 
174v 

deberet adhuc páti pro peccatis 
usque in nouissimu/77 diem : et quam cito 
láem missé celebrarentur statim 
sine dilacio/íc liberatur ani/«a talis. 

5 Ittem Karolus Rex habuit 
Quendam preshiterum áeuoium : qui 
vno tempore fűit ad matutinas tunc 
venit ad eum quidem spiritus et apparet 
ei Rogans eu/H ut possit eum libe-

10 rare : al/ws oporteret eum páti wsque 
ad nouissimum diem. Tunc adju-
rauit tunáem spiriíum qwoí/permitteret 
se percutere : ex percussione illa 
exilijt ignis vsqwe ad testudine/íí 

15 Eccle^ie. Tunc mandauit deuotus 
sacerdos anime uí post septimuwí diem 
finitíí septem missis ad eum rediret 
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349 
175r 

Tunc sp/>/ais ille redijt priusquam fínis 

fuisset missarum in magna cla-

ritíTte aparens clarior quam sol et 

Regraciabatur sibi de tanta ami-

5 cicia et petiuit spiritus eunáem 

sacerdotem ut publicaret casáem 

missas omnibus cristicolis 

Ittem erant due mulieres 

deuote in Vno sermone et pro-

10 miserum sibi mutuo ut que úhrum 

prius decederet tunc statim 

disponeret pro ani/íia illius def-

uncte pro istis septem missis 

legendis. Contigit aulem qwoí/Vna 

15 illarum mortua estet aliadis-

posuit legére has septem missas. 

Post Vltimam uero missa/H uenit 
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350 
175v 

anima defuncte mulieris in ma-
gnaclaritűte Ita qwot/mulier Viuens 
fűit perterrita prewalida claritate, 
et lacuit usqwe ad tercium diem sine 

5 omtti cibo et potu propter nimium ga
udium quod percepit ex tali cla-
ritűte tunc dixit anima ad Mulierem 
Bene mihi et tibi quod nos note 
sumus adinuicem. Nam per v/rtute/í/ 

10 harum missarum saluata sum : 
et mitte tibi has missas legére 
adhuc viuente te in hoc mu/ído 
Nam hoc est tibi magis salubre 
si interim donec viuis has legére 

15 missas feceris quam post mortem 
Finis. 
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351 
176r 

Prima Missa est: 
Domine ne longe cum passio/ye 
et totó offlcio pro ut Cantatwr 
In dom/nica ramispalmarum In 

5 Missa debet fieri memória in 
mementó captiuitírt/i- domi«/ na?/ri 
iesu cristi: ut ip5e per captiuitírtem 
suam dignetur liberare aniwjam 
et saiuare ab om/nbus vinculis in 

10 Quibus detenta est et capta. Qui-
bus vinculis seip^am inuoluit 
propria sua voluntűíe. 
Secunda missa" 
Nos autem gloriari. ele. cum totó 

15 officio et passione sicut feria 
t^rcia po5t domi/í/cam Ramispai/HarH//; 
cantatur. In missa debet fieri 

' A tagoló jel után egy hurkolt Jel valószínűleg sorkitöltö dísz. 
^ A sor mellett a jobb margón beiüpróbák vannak. 
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352 
176v 

Memória de falso testimonio et 
iniustis proposicionibus quancio in-
nocenter est adiudicatus et 
Inique co/idempnatus ad mortem 

5 et supplicium' crucis, ut ip^e deus 
dignetur anima/H absoluere et 
liberare intremendo iudicio in quo 
se inuoluit suis excessibus sua 
propria <^virtute^ voluntcrte. 

10 Tercia missa 
In nomi/7e domim om/?^ genu flectatwr 
sicut cantatur feria quarta 
inmediote sequenti, cum passio/ie 
et officio totó. In missa debet fieri 

15 memória quomot/o dommus iesus In-
nocenter fűit clauis cruci affixus 
propter noslra : ut christianam anima/H dignetz/r~ 

' Azelsö lí javításp-böl. 
' A 17. sor közepén néhány betű elhalványodott, lekopott (1. a 177r jegyzetét is). 
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177r 

liberare et absoluere ab om/íibus 
clauibus pene cum quibus ipsa amma 
crwcifixa est sua voluntírte propria. 
Quarta missa 

5 Nos aute/H gloriari que Cantatw/-
de sanda cruce cum passione 
que dicitur in magna sexta feria. 
In hac Missa debet fieri memória 
de amarissima morte domi«í et 

10 Quinqwe wlneribus eiusáem, ut ip5e 
dignetur animam <̂ suam)> liberare 
et absoluere a wlneribus pene 
et mort/í eterne peccírtorw/Hque eius 
que propria sua perpetrauit voluntote 

15 Quinta missa 
Requiewí etemam cum totó offlclo 
pro defunct/í. In missa debet fieri 
memória dom'mice sepulture, ut 

A 16-18. sorok közepén a betűk elkenődtek (I. a 176v 2. jegyzetét is.) 
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354 
177v 

ip5e dignetur liberare et absouere 
anima/77 a sepultura purgatori 
Quam ipsa anima demeruisset 
propter peccata sua. 

5 Sexta missa 
Resurexi cum totó officio In missa 
debet fieri memória gloriose re-
surectioms domin/ ut ip^e digne faciat 
aniwam ^ ŝua í̂)* resugere In die sui 

10 decessus 
Septima missa 
De assumpiowe Beaté Virgmis cum 
totó officio prout cantatur in 
festő eius in missa debet fieri 

15 memória de Beota Virgine et eius 
gaudio. Quod habuit in die sue 
sanctissime assumpc/on/5 qua/ido ab 
om/7Íbus angelis assumpta fűit et 
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355 
178r 

exaltata super om/7es choros angelorwm 

ut ipsa dignetur exorare áom'wum 

nosírum iesum chrisíum filium suum Beneáiclum 

ut ipse propter merita sue genitric/5 

5 dignetur illám animaw liberare 

pro qua hee missé sünt dicte 

ab omnnibus penis et perducere ad 

gaudia Vite eterne. Ámen 

Ittem Quincumqwe fecerit legére 

10 has missas in qualibe/ missa 

oret quindecim paíer nosíer et 

septem elemosinas faciat, 

hoc est ad qua/íjlibet missam 

septem cadellas accendat. 

15 Ittem 

Missas supradictas co/ífirmauit 

papa Innoce/ícius, Anno domi«/ 

cccc secundo. Item preáicXe missé 

759 





356 
178v 

sünt habende pro magnó Munere 

et dono dei: Quia solus eas 

manifestauit hominibus ad consolac/onem 

et animarwwí saiutem ac Refrigerium 

sempiternum 

Ámen 

Anno 

•1-5-2-6:-
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179r 

Kyrieleison : kristeleyson-
kristus, halgas' mynkheth^ 
kristus meghalgas mynketh^ • 
acha menyrsagbol'* ysten^ : 

5 yrglmaz mynekenck : 
ffyû  ysten : Ez vylagnak 
megualthoya : yrgalmaz 
mynekenk^ • 
Zenth lelek ysten^ yrglmaz 

10 mynekenk Egh ysteni^ 
Zenth harumssag'° : yrgal-
-maz mynekenk" • 
zentheknek zenth ysten : 
yrgalmaz mynekenk ' 

15 Zenth'^ marya" ymagh myerték 
Istenek zenth zyleye ; ymagh 
my Erthenk • 

' Az s más duktusú j-bö! javítva. 
^ Az íi javítva, valószínűleg egy nicgkezdcll e-böl. 
' A A javítás. 
•* AzT-és a g javított betűk, 
• Az n javítás. 
' A két/közölt sötétebb tinlájú pont van, 
' A második e és az « fölött sötétebb liniájú folt van. 

A 8-12. lábjegyzetei lásd a 765. oldalon. 

763 





358 
179v 

Cyristosnak anya : ymagh : 
Thystasagnak : anya : ymagh, 
Kegelmes anya ymagh myrth : 
Thprhethlen' anya ymagh, 

5 Ártatlan anya : ymagh, 
Serethethes anya : ymagh, 
Chodalatos anya : ymagh. 
yrgalmassagnak any, ymagh" . 
ysteny malaztnak anya ymag, 

10 Theremthenek anya : ymag, 
yduesygenknek anya yma : 
Alasathossagnak^ anya ymagh** 
Senthssignek anya ymagh : 
belchessignek anya ymag. 

' A 178v-ról átnyomódolt a tinla. és a 9 -11 . sorokban öl foUol hagyoil; az clsö folt 
a szó fólölt jobbra látható. 
^ A negyedik tintafolt félig eltakarja az c-l. 
'" Az ötödik tintafolt miatt az u alig olvasható. 
' ' A második n m-böl javítva; a scriptor az m jobb szárára húzta a k bal szárai 
'̂  A Z-n kél imtapötly van. 
'•* A szón látható fekete vonalkák a 178v-n levő Jankovich-pecsét álnyomódásából ke
letkeztek. 

Az r javított betű. 
" Az ű duktusa bizon\lalan, 
^ Az n belü valószínűleg javítás. 
•* Az m és a g javított betűk. 
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180r 

kegelmessegnek anya ymagh • 
zyzeknek : zyz : ymagh : my 
hyo : syz : ymagh myt * 
hathaimas' zyz : ymagh, my, 

5 belch^ : zyz : ymagh, my, 
kegelmes, syz : ymagh : 
Seph : zyz : ymagh ' 
thystelethes zyz, ymagh, 
Senth • zyz : ymag mierthek • 

10 Alduth : syz : ymag merk"' * 
ffenesseges zyz * ymagh, 
dycerssiges, zyz, ymagh, 
belchessighnek, zeky ymagh * 
May ygasagnak"*, akha, yma : 

15 May Eremnek oka : ymag, 
lelky^ Edén : ymagh 

Az első /j latán javított belü. 
" A éjaviiolt betíi. 
^ Az e függőleges vonala fölölt pont van. 
* Azag belükapcsolat jj-böl javítva; a g-l majdnem függőlegesen egy vonal húzza át. 
" Az /betűk javítva. 
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180v 

Thistesiges Edén : ymagh, 
Aythatos Edén : ymagh, 
Senthsseges Edén : ymagh, 
Arán : haz : ymagh, 

5 bekesignek' : ladaya : ymagh 
Meney, kapu : ymagh, 
haynoly chilag : ymagh. 
Seb hodnal^ : ymag, 
Vylagos napnál • ymagh, 

10 ystenek gazdaya ymag, 
Senth leieknek * thistasaga :' ya 
ystenek agha : ymagh, 
Senthleknek kalidkaya'' : ya : 
Senthleleknek lacudalma, ya : 

15 Senth leieknek vigasaga : y, 
Salomonak seky ymagh, 

' A 6javiiottbelü, 
^ Az o javítás a-ból, ad javítás >^ból. 
' A : után egy függőleges vonalka van. 
•" Az / r-bÖl javítva. 
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181r 

Paradisomnak' aythoia : ymagh, 
Sysenek vyragya : ymagh, 
Senth segnek^ : abrasya^ : ymagh 
Bethegeknek • seghssigh : ymagh, 

5 Bynesegnek'' yedelme^ : ymagh, 
Thystassagnak genge : ymagh, 
Mennéknek^ yossaga : ymagh, 
Bethegenek vygastaloya, ya : 
Angaluknak : assuna : yagh, 

10 Senth leieknek : assonya : ymagh, 
pátriárkáknak assonya : ymagh' 
prophethaknak assunya^ : ymagh, 
Apostoluknak assuna : ymagh, 
Euuangelistáknak, assomya : ymg 

15 Ártatlanoknak assoya : ymagh 
Tanytuanoknak * assonya ymagh 
Martirunnonak' assonya ymagh 
Conossoruknak'^ Aznya ymagh 

' A so betükapcsolat javítás is-böl. 
" A g elkenődött, és egy vonás áll ki belőle; talán javitott betü-
^ A/> javított betű, 
•* A A g-bői javítva. 
•'' A második e alig látható. 
^ Az egyik n a másik fölötti jelöletlen betoldás; az első A javitott betű. 

A 7-10. lábjegyzetei lásd a 773. oldalon. 
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181v 

Syseknek assonya : ymagh, 
Mindenzenteknek' assoya : yagh 
Kerestieneknek^ assonya ymagh 
ystenek báránya ky el veséd 

5 ez világnak • bpneth kegl-
mez • nekenk * 
ystenek báránya ky el 
veséd : Ez uuilagnak bneth ' 
halgassmegh mynketh • 

10 ystenek báránya ky el 
vessed ez világnak by-
-neketh : yrgalmaz my-
neknk • 
krystus halgas mynketh • 

15 Krystus meghalgas myn-
Keth * Kyryley : xtel^ * 

^ Az ybeszúrás lalán egy / helyett, ezért a jobb szára az m bal szárára került, 
* Az H duktusa bizonylalan, 
' A C javított betíi; a hamiadik o és az K duktusa bizon>1alan. 
'" Az ír betükapcsolat javítás; az irunii betűk duktusa bizonylalan. 

' A í/javított betíi. 
' A hamiadik A javított betű. 
' Latin rövidítés. A scriptor e helyett o-t kanyarított, majd az / szárát balra elhúzta, 

hogy az e betűt jelezze. 
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181ar 
The' 
ys 
H 

' A lap ki van szakadva, az első három sor eleje látható. Ez és a következő lap kimaradt 
az oldalszámozásból. (L. a Bevezetőt is.) 
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ISlav 

...ual 

...ak 

...odog 

...<.>a<.>as 

...uezlegy 

' A lap ki van szakadva, az utolsó sorok vége lálhaió. (L. nicg a Bevezetőt is.) 
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182r 

es Irgalmaz énnekem ma es en ha 

-lalomnak ydeyen az malaztuai es az 

egyenleivseguel mely leyvn az istenség 

keyvzeivt es az embersegkeyuzeyvth 

5 es az te valaztasodert es bodogsagos 

malaztban való meg erryvselesederth 

dycheivseged erth es az te nagy bodog 

sagoderth :- Az magnifícatoth myn 

denestyvl meg mongyad :- Az 

10 Dycheyusegednek es bodogsagod 

nak myatta mely uel eleyvzer' zent 

három sagtul vagy valaztuan fo-

-gad nod istennek zent fyat kérlek 

téged nezy en reyam es yrgalmazy 

15 en nekem es nyeryed énnekem my 

nden en byneymnek bochanadyat 

es en eletemnek meg yob bulasat 

es' az en ky múlásomnak napyan 

A r javítás 5-böl, 
" Nem dönüielö el, hogy a scripior az e-t javitolla £-re vagy fordítva. 
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182v 

bochanathnak vygasagat es 

te édes fyadnak eiv zent testeuel 

es vereuel Igaz hytuel byzony 

remenyseguel te kelletes zenth 

5 zerelmnek veteleth es mynden 

byntyul meg zabadulast :- magnifi' 

Iduezlegy^ marya Irgalmas 

sagnak annya^ yduezlegy 

es Irgalmaz énnekem tyz 

10 tessegnek malaztnak es az lm 

adsagnak haznalatossagnak 

myatta kyuel az oraban atya 

istenhez ymadkozol vala mykoron 

gabryel archangyalth te eleyuted 

15 allanya latad kytiul malaztoth 

hallal az felséges istennek fya 

fogadására tégedet meg ydueze-

Inen es monduan Iduezlegy marya 

A szó ulán a lapszegélyen tintafolt van. 
' Az / és W között egy V alakú jel látható. 
^ A szó elölt kis tintafolt látható. 
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183r 

es az eivreiumnek myatta kyt te ez yd-

-uesseges keyu zeneiben veyul es az nagy 

alázatosságnak erdemének myatta kyuel 

az angyalnak eiv bezedere istennek 

5 zolgalo leányának magadat valuan 

Cristusnak annya érdemiéi lenny kérlek 

tegyed azt hogy en esmeryem meg 

eristust es az en yduezeyteyv istenemben 

eruengyek es mynden koron az ygaz-

10 -sagnak vtan yarhassak :- magnifi :-

Iduezlegy marya Irgalmasságnak' 

annya Iduezlegy es Irgalmaz 

énnekem mynd az eyvreyv meknek 

myatta es az keymyeryvleteknek es 

15 Irgalmassagoknak myatta kyket az 

te édes fyad crystus lesus te neked 

adoth eletedben^ es lelkedben es az 

bodogsagnak myatta kyuel byzony 

istent es byzony emberth ez vylagnak 

' Az /i bal szára egy r-hö] van átjavítva. 
* A (/javítva, talán egy felig leirt i-böl. 
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183v 

yduessegere te ziviny érdemled ky va 
gy tyztasagos zyz mynd zyvlesed koron 
es mynd zyvlesednek eleivtte es mynd 
zyvlesednek vtanna es ky az nap 

5 kelety három zent kyralth latny 
érdemled kyk chyllaktul' vezérel 
tetuen az te egygyetlen egy édes fy 
adat Imadak es neky ayandekot 
adanak es ky érdemled azte édessé^ 

10 ges zent fyadat zeppleyvtelen aldo 
zatot az templomban tyztulasra ad-
-nya kérlek téged en nemes azzonyom 
zyz maria hogy olchad meg en 
bennem az gyvlevseget haragos 

15 sagot keuelseget Iregysegeth 
fesuenseget morgodast ragalmas 
sagot es mynden buzgó buzyasa 
nak eiv gyevkeret auagy^ allathyat 
es eivreyseyh meg engem mynden 

' A k egy része lekopott. 
^ Nem dönthető el, hogy az első e fölötti jel ékezet vagy a bctü csupán szokatlan 
duktusú. 
^ A második a jelöletlen betoldás a sor fölölt, de nem az u és g betűk, hanem a g és / 
betűk között; ezért azj>pontJai is elcsúsztak az a bal és jobb sarka alá. 
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184r 

mostany nyaualyamnak zabadula' 

somra es az yeivnendeivknek altalma 

ra mykepen az tyztasag es alázatos 

sag es mynden yozagnak myuelke 

5 dety kykuel ez vylagban te kellé" 

metes leivl zent háromságnak nem 

chak tenen' magadnak az dyche 

yusegere hanem mynden"* yduezivlen 

deivnek haznal mynd eivrekivP eivrek 

10 ke az bodogsagra es az*" bodogsagnak 

Dycheyvsegere :- Amen^ 

Nag misen való evangelivm 

zent íanos irya 

Kezdetben vala ige es ige 

15 vala istennel es isten va

la ige ez kezdetben vala istennel 

9 mya mynden let es 9 nála nal-

kgl semmy nem let az amy Q mya 

•(l^et'^ elet vala es elet vala emberek" 

' A papír a jobb lapszílcn vcgig is a bal alsó sarokban új papírral van kiegíszílvc 
(1.368: l.jcgyzcl). 
• A második / javíloll bclü. 
' A második n eredetileg iii voll. a harmadik lába ki van kaparva, 

A 4~l I. lábjegyzelel lásd a 789. oldalon. 
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184v 

''̂  <(az te myattad telyes^ 
az te dycheivseged kyt teneked zent 
háromság es te myattad telyes embery 
nemzetségnek zerzet ezenképpen semmy 
bynnek myatta es sem minemyv'' ellen 
segymnek chelekedessenek myatta 
megne hántassam :- hanem ez Imádság 
azonkepen haznalyon en nekem idues 
segemre es en vygaztalassomra^ es^ <(.,.)> 

•* A cí-n Összcfol\l a linla 
" Mivel a második i-n a pont cl is csúszott és halvány is lett, ezért a 12. sortól iró scrip-

tor, aki átnézte az előtte íroltakai, még eg>sz.er kitette ezt a pontot 
"̂  A r fölött rubrumos linlapötiy van, 
' Az Ámen után tollpróbák vannak-
* A K fölső szára mellett lyukas a papír. 
' Az p felen balra egy tollvonás van. 

'" A szó eleji /-nek csak töredéke látható, mert az elszakadt papirt itt ragasztották meg. 
" A A alatt lyuk van a papíron. 

' A papír a bal szilén és a jobb alsó sarkán új papírral van kiegcszítve. aniclyct a másik 
oldaláról ragasztoltak rá{l. még 367; l.jeg>zet}. 
" A későbbi írások alatt cg\'. már hiáiuzó lap linianyomai nyomódlak ál (olvasható: ol 

Hol, lejjebb: n. lejjebb: ...led Idei...f). 
' A sor saját kezű áthúzás. 
•* A V jobb fölső sarkán lyukas a papir. 
* A sorvezető vonaltól eltér az írás vonala, ezért úgy tűnik, mintha a betűk át lennének 

húz\'a. 
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185r 

ebraice 

lesu anazore malchi iud[a]' 

grece 

Soter basileon exomo[logesi]on" 

5 latiné 

iesus nazarenus rex iudeorum 

Credo p in deum paírem onmlpoíenlem 

creatorem celi et térre et in iesu/;? chvistum 

filiuw; eius unicu/í/ áominum nosíxum qui co/íceptí/.? e.sv 

10 de spí>7/u scmcio natz/5 ex mar/a v/>gine passí/.? 

sub ponc/o pilato crucifixus mortuus 

et sepultiA? descendit ad inferos 

tercia die resunexit a inoiluis ascendit 

ad célos sédet ad dexteram dei po/ris 

15 omm'poXentis inde venturus ei7 iudicare 

viuos et mortuus 

Credo in sp/r/Vi/m sancXum saticlam Ecckíiam 

catholicam sí7«ctoru»í commumouem 

remissionew peccmoru/j; carnis vesurreccionem 

20 et vitám eteniam Ámen 

' Helyesen: lesu Anazuni meiachm liicla. 
' Helyesen: (eslin) solher (Chnslua) basileos exoinologeston. 
"* A rövidítés bctüjél (jiafrem) rossz helyre irta a scriplor. 
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