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IStent : legedet dÍLer9nk : vrat tégedet vallónk 
Téged yrĉ k att'at bcLpl minden f̂ ld Teneked 

mind<.> angalok : teneked' mennek • es minden hátaim 
Te neked kervb es seraf zvnetlen zoval kialt'ak 

5 Zent Zent Zent vr isten sabahot Mennek es 
földek teU'esek te felségednek dÍL9segevel Téged 
diLer diL^seges^ apastalnak kara Téged diuer prófétának 
diLeretes zama Téged diuer mártíroknak feie 
rvlt serege Téged vall zent gvlekezes • kerek f9ld 

10 nek zelen Felséges merhetlen att'at Te beL^len 
dp Tegetlen bizoií fiadot Es vigaztalando zenth 
lelket Kristvs te vag diLpsegnek kiral'a Te vag 
alt'anak prpk^ fia Te embert meg zabadeitanod 
nem vtaltad ziznek v mehet Te halainak fvl 

15 dalagiat meg gpzven : hyvpknek meiíhei orza 
gokot hital Te istennek iogia felpl vlz • att'anak 
v dÍLpsegebe Hitetel ipvendp bironak Azért 
kerpnk tégedet : segeh te zolgaidnak • kiket drága 
latos véreddel meg valtai Te zentiddel zamlaltas 

20 sad prpk diupsegbe Vram idvpzphed te népedet 

' Az ed a sor fölé van írva. 
" A szó a sor fölé van írs'a betoldójellel. 

Az első ̂  javított betű. 
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es algád meg te 9r9k9d9t Es biriad • es fel magáz 
tall'ad vket • mind 9r9kig Mind napról napra al 
dónk tégedet Es te nevedet 9r9ke diuerivk es 
9r9k9l 9r9ke Vram miltoran en napon minket 

5 bint9l 9rizned Vram irgalmaz vel9nk • irgalmaz • 
vel9nk Te irgalmad legén mi raitonk mi nem 
men te benned remenkett9nk Vram te benned 
remenkettem • mind 9r9ke ne poreytassam' Nu/ic dvnittis 
URam^ immár bekeseggel el boLatod te zol 

10 gadot te bezedet zerent Mert latak enze 
meim' • te idv9ssegedet Kit zerzettel • minden nép
nek zine <el9> eleibe Poganoknak ielenetre 
való világot : es te népednek israelnek dÍL9seget 
En'* lelkem vr istent nagyt'a • en lelkem es • 

15 9rvende en idv9sseges istenembe Mert v 
zolgalo learianak alazatossagat tekente Magiiificai 
Mert ime ebb9l engem minden nemzet bodog 
nak mond Mert aki hatalmas nagokot t9n 
en nekem • es v neve zent E^ v irgalmassága 

20 nemzetr9l nemzetre vtet fel9knek Hatalmat 

' Az e a szó fölé van írva. 
^ A 9-13. sorban: Lukács 2, 29-32. 

Az pacás betű. 
* A 234. lap 14. sorától a 235. lap 7. soráig: Lukács 1, 45-55. 
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t9n V karival • ziveknek elmeiekbeli • keveleket el 
pvztoita Ilatalmasokot zekb9l le vete : es alaza 
tosokot fel magaztala Ehez9k9t iozagokval 
meg t9lte • kazdagokot^ kedeg vresen bouata 

5 Fel fogada v germeket israelt : meg emlékez 
ek V irgalmasságáról Miként zolt mi atl'a 
inknak • ábrahámnak es v magzatt'anak 9r9ksegre 
adventba vcLernei hymus Conditor 
llvgak Felséges zerzpie hyv9knek 

10 9r9k világa krislus mindennek val 
toia halFad k9n9rg9k kérelmet : Ky halainak 
vezelevel világnak banad vezeset : beteg vila 
got meg mentei / zert tevén az bin9sóknek Vi 
lagnak vegére fordvltam • miként V9 legeií : te 

15 remb9l ki Í9vent • nag tiztesseges ziznek rekeztet 
mehebc Ki nag er9s- hatalmának • immár minden 
térdre haiol mcrihiek f9ldiek : intessél val'ak : 
magát engezteltnek Nap el rivgottat 9rizven 
hold homal'ossagat tartvan • fenesseg hvgakban 

20 fynlven tartónak bizoií vtakot Isten neked k9 

' A ̂  fölön (betűnek látszó) tollnyomok vannak. 
" A szórendváltást jelzi a másoló. Eredetileg er(p.9 «Ű^ állt itt. 
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n9rg9nk Í9vend9 világ biroia : minket meg tart 
ez idpbe : hitlen ellenség nilatol Tiztes^ diLeret 
es dÍLpseg att'aistennek • fiával zent leiekéi egetembe 
mind prpknek 9r9kig ámen co/ipleta verbum 

5 Felséges ige zarmazvan : regen^ att'atol ki 
Í9ven világnak zilven segeites • hailot 

id9nek fol'asan Vilagoh immár meir9k9t : meg 
geriezzed zerelmeddel • hog v vy hireket halvan 
meg tilogyk : minden bint9l Mikorra biro Í9ven 

10 dez • meir9knek t9ttet meg tvdnod / vetkezetekert 
fizetned / orzagot ioknak es igaznak Tehát bvnert 
ne getressonk bin9nknek erde zerent : de mi leg9nk 
bodogokal 9r9k meiíiíekben rezzesse Veni redewjptor 
KaraLon esti veLernere való hymnos 

15 I9Í nemzetnek valtoia' mvtassad ziznek v : zvltet 
minden 9r9kseg Lvdala yll'en zvles illet istent 

Nem ferfionak mágiából : de titkon való ihlessél 
isten igeié teste l9n : hasnak g9m9lLe viragozek 
Ziznek méhe nevekedik : zemerem kapvia meg 

20 marad • iozagnak oztoia • fenlik isten templomban 

Az a szó fölé van írva. 
Az « a sor fölé van írva. 
Az a talán javított betű. 
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lakozik V teremebelpP ki lepvén • kirali háznak 
zemermeket allalt'abeli orias • hog vígan fvsson 
hamariat V ki ipvese at'atol • meg terese at'ahoz 
ki fvtasa poklokiglan • be fvtas isten zekihez Qr^k 

5 at'ahoz egell9 • testet meg vynia gveczzed^ • mi tes 
tönknek betegséget • yr^k erpvel erpsseit Immar 
vy iázol fenlik : ey ihle • eg vy világot : kit eg eei 
sem vezen k9zbé zvnetlen hvttel vilagoziek Dy 
LQseg vram te neked : ki immar ziztpl zilettel att'a 

10 val • es zent leiekéi • mind prpknek prpkig ámen : • -
KaraLon napian veueriiere Asolis Ortos 
Nap keletnek kezdesetpl • fyldnek v veg ha 

taráig : kristusnak inekl'ek • feiedelmnek 
ziz marianak zilettet Qrpknek bodog tevpie 

15 zolgalo testbe yltpzek • hog testet • testei váltana • ne 
vezteneie • kiket teremtet Ahiía rekeztet meh 
ebe • merihei malazt be megen • leannak hasa 
el visel <til> titkokot kit nem esmért volt Zemer 
mes mell'enek v haza • hamar lezen isten tem 

20 ploma • nem tvdvan ferfio illeteth • fiat igebpl fogada 

' Az utolsó e betű 9 -bői van javítva. 
A 22 fölé van írva a c betíí. 
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Germek ZVI9 • zvle fiat : kit gabriel meg mondót 
volt • kit aiía méhben viselvén : rekeztet' ianus 
érzet volt Fekeest zenaba valazta- : iazolt v meg 
sem vtala • kevés teyel el illetek • ki mia eltetp sem 

5 éhezik Qr9lnek meiíhei karok • ineklenek vrnak 
angalok • meg ielenik vigazoknak • mindent <..> 
teremty vigazo De patre verhwn zent ianos 
apostol es evangélistáról való himnos 
Attat9l ige ihletek • anatol tesbe 9lt9zek • ianos 

10 nak tanosagaval • ez ige volt kezdetbe Azért 
apostolok k9zz9l • ianos mindennel zerelmesb 
kirjsmia^ efesomba meg ira evangeliomot Tizta 
ziveb9l ki torlaa evangeliomot az vizet • kit 
mereite vendégségbe : világ vranak g9trelmen 

15 Kerezt fara hagtaba • ayanla 9n9n ziz"* ahriat 
iesus ez taneitvaiíanak : ment 9n9n kepebelinek 
Hog ziz ferfjonak' tvdatlana : es tiztasagnak 
tvdoia : ez világnak napiba • vallania • ekés embernek 
vigaztalasat Fel fogada ziz az ziznek • fertelmnek 

20 tvdatlanat • kristus vtan egenl9vl • vt zolgala zize 
segbe Igen io bodog"̂  zent ianus neri' oldozni* meg minket 

A második e (talán z-ből) javított betű. 
Az utolsó betűk javítva vannak. 
A ;• javított betű. 
A ziz szót a scriptor e helyre utalta át. 
A szót a sor alatt toldotta be a scriptor. 
Az n az I fölé van írva. 

bin9nkb9l hog 
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bin9nkb9l hog leg9nk zabadon • felséges vrnak zol 
galnonk Ex more docti mistico Bpiti vecerne' 
Tytk zokasnak tanosagabol • prizivk ez b9it9k9l 

napnak tiz fordvlasaba • negzer ezt líilvan be 
5 hozván Moises es próféták el9zer ezt be tell'eseitettek 

volt : vtannok kristus zentele • kiral' es id9knek zerz9ie 
Azért ir9nk mertekletesb bezeddel • etkel • es itallal : 
almai • iatekal • es er9sben all'onk mi 9rizet9nkben 
Gonozt kedeg meg vtall'onk • ki hyw elmeketh 

10 el bvreit • sem eg hel't es mi ne aggonk hitlen 
kegetlensegnek De azt mi mongvk zvnetlen 
es ki mind magának vv9ltven sirjonk^ bironak 
el9tten • engeztellvk meg haragiat Mi nag bin9 
nkeP vr isten vetettvk te kegelmedet de 9ss ma 

15 fel9l te* mi ránk • bvnt bouato malaztokot Emlehed 
hog tied vagonk • lehet vetkezet termezet : te 
nevednek dÍL9seget • ker9nk ne aggad BoLas g9 
nozt kit t9tt9nk • 9regeh iot • kin ker9nk • hog 
kivel kellethessvk magonkot • it es mind 9r9ke 

20 Engegged bodog háromság : aggad egges egget 
lenség 

Az r a szó fölé van írva. 
A ;" javított vagy utólag betoldott betű. 
Az el talán javított betűk. 
A te betoldójellel a sor fölé van írva. 
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hog • ĝ mcpluvs aiandekal b9it legén te zolga 
idnak Criste qui lux es et dies : conpleta 
Cristus ki vag nap es világ • es ynek se 

tetet ki nitod • világnak feriessege hitetel 
5 bodog világ hirdetp Zent vr mi téged : 

onzollonk • oltalmaz minket ez eyel • lívgalm ne 
kpnk legén benned : ag nekpnk eyet lívgalmast 
Nehéz alom ránk ne ipiyn • ellenség minket meg 
ne Lall'on • test v neki ig engedvén • neked minket 

10 binpsse tegen Mi zemeink almot vegének : 
mi zivpnk hoziad vigazion • te iogod meg oltalm 
azion • kik téged zeretnek Tekén L fel9l mi ol 
talmonk • olalkodokot nomoroh : biriad tenpn 
zolgaidot : kiket áron vérrel vpttel Vram em 

15 lekeziel rolónk : ez mi nehéz testpnkbe • ki vag 
leieknek oltalma • mi vronk te leg mi velpnk Di 
Lpseg att'a<nak> istennek • es eg 9n9n fiának • vig 
aztalo zent liléknek • immár : es mind el pryke ámen 
Siket vasárnapi isten haláláról: Vexilla 

20 Kiral' zazloi tériednek • kereztnek titkia finletik 
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kin testben • testnek teremtpie fel fezvlt kerezt fara 
Kinl' áznak felptte meg sebesvlt : cvcanak ke 
men yklelesevel : hog minket bintpl mosna • ver 
vizzel pzve fol'amek Meg tylt kit hyv dauid inek 

5 let : V kintornaiaban mondván • nemzetek kyz 
pt • isten az farvl orzaglot Ekés ez fenlp dizes 
fa • kiral'nak barsoriaval ekesvlt • fak kgzpt ki 
valaztot : ill' zent tagokot illetni Bódog kinek 
karin ez világnak ivtalma Lvggpt : testnek 

10 merteke leven ; pokolnak rieresegit meg veven 
O eggetlen remensegpnk • zent kerezt idvpz 
leg ez getrelmnek idein Kegessegnek- beveh ig 
assagot : es binpspknek teg boLanatot Felséges 
zent baromság • téged diuer minden lelek • kiket 

15 kereztnek titkia mia idvpzytez biriad mind yrpke 
DiLpseg nag vr istennek • tiztesseg prpk att'anak 
att'anak fyaval pzve • es vigaztalo zent leieknek : 
kinek diLeret hátaim • mind pryktpl grpke ámen 
Nag heti veternere Pange lingva glonosi 

20 DÍL9seges viadalnak rielve inekl'ed v hadat 

! Az utolsó belű olvasata bizonytalan. Lehel, hogy törlés. 
Agfc 

utaltunk. 
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Agfölött ugyanolyan betű (?] látszik, mint amire a 135. lap 1. jegyzetében 
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es kereztfanak v gpzesen mong nemes dia 

dalmát : miként világnak valtoia : meg halvan 

gyzyt volna Eleb teremtet att'anak • bana vr meg 

Lalattat : mikor arto almát evén S/ halaiba le esek 

5 tahat az fat v meg iegze • fának kaarat meg 

fizetni Idvossegnek v zere • kpvete volt az dolgot 

Lalardnak sok mesterséget : mesterség meg ualnia 

es onnét venne orvosságot • honnét sertett ellen 

seg Azért mikor zent idpnek tell'essege bel 

10 ipve • att'anak v felséget pl • teremtp fiv kvldetek 

ki : ziznek pnpn hasába • teste leven ptletek 

Kpvekel be polkazot germek • az eg zoros iazolban 

tagit rvhaba takarván • be polkazia ziz ahiía • es 

kezet lábat: </ bokaiat kptj zoros kevebe Ki 

15 harmic^ evet tekelven : testnek ideiét meg tpltven 

arra ziletven v akarattavai • v gptrelmre adaték 

barari kereztre emeltetik • áldoznia fa tprseken Ith 

ecettel méreggel • náddal hallal zpggel cvcaval 

keges teste meg vaiatik : ver vizzel ki fol'amek 

20 fpld meh es tenger • eeg : es mind világ • ki fpl'assal 
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tiztvlnak Eg nemes fa • minden k(fz(f\ • azt eg 
hyvseges kerezt • sem eg erdy adót ill'ent • aggal 
es virággal termessel • édes fa • édesek zegek • édes ter
het viselnek HayL agait te magas fa • k9nihed' 

5 hevzot ereket : es lagvU'on • az kemeiíseg • kit adót 
volt zvlesed • hog felÍ9li kiral'i tagidt- : teriezd ke 
ges t9rs9k9n Ten9n magad voltai • milto világ 
beret viselned • parttot • a vez' meg zerzened : meg 
t9rend9 világnak • ki világot • zent ver : kéne • baraií 

10 testb9l 9tletet DÍL9seg nag vr istennek • tiztesseg 
9r9k attanak : att'anak fiával 9zve : es vigaztalo 
zent leieknek : kinek diLcret • hatalmai • mind 
9r9k9l 9r9ke ámen Isayas profeta ineklese het 
fpi veterrien Confitebor • Tibi • domine : 

15 Uram^ neked vallo<nk>m'' : mert hoziam hara 
gvl : el fordola te haragod : es meg vigaztalal 

engem íme vr isten en idv9zyt9m • hiven tezek 
es nem felek Mert vr isten en er9ssegem • es en 
diLeretem • es • nekem idv9ssegre l9n Merehietek 

20 vizeket 9r9mbe : idv9zeit9nknek kviibol : es moiígatok 

Aha szövegben is javítva van, de a betű fölé is fel van írva. 
Ad fölött paca vagy elpaaizott betű van. 

• A 243. lap 15. sorától a 244. lap 6. soráig: Izaiás 12,1-6. 
'' Az m a szó fölé van írva. 
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az napon • vall'atok vr istennek • es hyatok ^ nevet 
lelenLetek •<f lelemesit • népek k9Z9t emlekezietek 
mert nagsagos v neve inekell'etek' vr istennek 
mert felségest tytt hirdessetek ezt minden fpldyn 

5 Sionnak lakása ^ryl' • es diLeried zent israelt : 
mert nag te k9zepetted Ezekias kiraP Ego dixi 
EN^ napimnak kpzepin mondám : el megek 

pokolnak kapviara Keresseem en eztendp 
imnek maradekit : mondám nem latom meg vr 

10 istent • elyknek fyldebe Továbbá embert nem : 
nézek • es lívgalmnak lakozoiat En nemzetségem 
el vetetet : es el távozót en tplem : égbe Lonkol' 
kódot miként paztoroknak hayloki En iletem 
be metteteth • miként zpvptpl • mikoron meeg ne-

15 vekednem • le met9n engemet reggelt9l fogvan 
meg végez engem Remenkedem vala holva 
lig : meg t9re minden tetemeimet' miként orozlari 
Reggelt9l fogvan estig meg végez engem 
vgan vv9lt9k • miként feLke fiv : gondolkodom 

20 miként galamb • En zemeim meg vekoiíola 

' A távolabb írt kicsi; helyére valószínűleg piros / betűt szánt a scriptor, de elfeledkezett 
róla. 
^ A 244. lap 7. sorától a 245. lap 18. soráig: Izaiás 38,10-20. 
^ Ame szótag betoldójellel a szó fölé van írva. 
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nak magasságba nezven Vram erp vagon raitam 
feleli' en érettem • mit mongak • avag mit felel 
l'en nekem • holott en magam t9ttem Minden 
en eztendpimet neked meg gondolom • en lelke 

5 mnek • keserpsegebe Vram ha ig • vagon 
elet • en lelkemnek ilete ill'etenekben • meg 
feddez • es meg eleveneitez engem • es ime en 
nag keserűségem bekesegben lezen • Te kedeg 
meg mentetted en lelkemet • hog el ne vez 

10 ne : es minden bvnimet hatadmege vetted^ 
Mert pokol nem govonik neked • halai sem 
diuer <neked> téged : kik ala tóba zalnak : 
nem variak te bizoiísagodot Eleven eleven 
V govonik neked : miként en es • ez napon 

15 att'a V fiának • te bizoiísagodot • meg • tvttatt'a 
Vram zabadoh meg engem : es mi ekés ine 
kpnkpt minden napon ineklvk vrnak v 
hazába Anna prófétálása Exvltauit cor 
En^ <zemeim> zivem prvende vrban : es 

20 en zivem felmagaztatek en istenemben 

Az egyik i a szó fölé van írva. 
A 245. lap 19. sorától a 247. lap 2. soráig: 1. Sámuel 2. 1-10. 
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En zaam el zelesplt • en ellensegimre : mert prplek 
te idvpzytedbe NinLen ol' zent ment vr : es egeb 
sinLen te tvlettvl : es ninten ol' erps • miként mi 
istenpnk Ne sokasvH'atok magassagokot zolni 

5 diuekedven Ti zatokbol regiek • el tavozianak 
mert isten tvdomanoknak vra • es v neki zerztt 
ettek gondolatok Erpsseknek yiek meg tpretet 
es korok erpsseggel yvedzettek El9zer meg tpl 
tek / keiíerekert magokot le hellietek : es éhek 

10 meg elégedtek Mig meddp tpbbeket zvlt • es 
kinek sok fiai valanak • meg betegplt Vr pl es 
elevenéit : poklokra vezet : es meg hoz • vr zegent 
tezen • es kazdageit : alazaseit • es fel magaztat •} 
Vagtalant porból fel tamaztvan : es zegent ga 

15 neibol fel emel Hog feiedelmekkel vll'pn • es 
diLpsegnek zekit tarua Mert fpldnek<.> végi vre 
es világot raitok zerzet V zentinek lábait tar 
fa • es kegetlenek setetbe meg nymolnak • mert 
ferfiv meg nem erpsspdik • •i erpssegebe Vrat 

20 V ellensegi félik : es v raiok meniíekbpl zol vr 
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123v 

1 A fel és a magoztál szorosan egymás mellé írt szavak. A kettő között, a sor 
felett levő vonás talán a szétválasztásukat jelzi. 
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itili fpldnek végit : es ad paranLolatot v kiral'anak 
es fel magaztatt'a v kristosanak zarvat Moises 
hvga maria ineklese israelnek Cantemus dominó 
INekell'pnk^ vr istennek • mert diLpsegest tizte 

5 seite magát : lovat ellyivel tengerbe eite Vr 
isten énnekem erpssegem : es diueretem : es enneke 
<dÍLeretem> idvpssegemre Ipn Ez en istenem • es di 
Lpseitem ^et : en att'amnak istene : es fel magáz 
talom ^et Vr isten miként vivő hps • mind 

10 entehetp v neve : farahonak zekeret : v hadával 
pzve • tengerbe eite Vneki valaztott feiedelmi ve 
rps tengerbe sill'edenek : prinek be boreitak vket 
es fenékre zallanak • miként kv • Vram nagvla 
te iog kezed erpben • vram te iogod vére ellenséget 

15 es te diLpsegednek soksagaban • le veted en ellense 
gimet : Haragodot boLatad • ki be nele vket : mi 
kent eg zalkat : es te mérgednek zeleben : vizek 
meg ĝ ílenek Fol'o viz meg álla : es őrinek 
tenger kpzepin gvlenek Monda ellenség meg 

20 vzpm • es meg fogom : riereseget óztok • es be telik 

' A 247. lap 4. sorától a 249. lap 3. soráig: Mózes II. 15,1-19. 
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L 
* 



en lelkem Ki vezem t9r9m9t : es en kezem meg 
9IÍ vket Fvalla te zeled • es tenger el fede vket 
el sill'edenek sebes vízben • miként oon Vram er 
9ssek k9Z9t • ki hoziad egell9 : ki hoziad egell9 : zent 

5 segben nagsagos : yiedetes • es diteretes • es Lvdakot 
tevén Ki riitad kezedet • es tenger vket be líele 
Irgalmasságban vezére voltai népednek • kit meg val 
tóttal Es el vvtted vket • te erődben te | zent' lakó hel' 
edbe Népek fel ménének : es meg haragvnak ia 

10 zokot bánatok meg foglalanak Tehát edom fe 
iedelmi meg haborolanak • moabnak er9ssit • rez 
keteg foglala : meg azanak mind kanaba lakozok 
Hertelenkeggek v raiok feleim • es yiedes • te kar 
ódnak nagsagaban Legének indvlatlanok mi 

15 kent kv : mignem vram te néped által megen • mig 
nem által megen ez nep • kit birtal Be vezetted 
vket : es meg viteted te 9r9ksegednek hegen • te ne 
ked' igen er9s lakó hel'edben : kit mivelkettel vram 
Vram te zentsegedbe • kit te kezed er9sseitet vr 

20 isten orzagla 9r9ke • es meg továbbá Mert faraho 

A szorosan egymás mellé írt szavakat vonallal választotta el a scriptor. 
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be mene v zekerivel • es lovagosival tengerbe • es vr 
isten tengernek vizet • esmeg vraiok hoza Israel 
fiai kedeg zarrazon el iaranak : vneki kpzepin 
Abakvk profeta Pénteki veternere Domine audivi 

5 Vram' haliam te hallomasodot es feleek : 
vram^ ez te dolgod • eztendyknek k9zepin • ele 

venehed meg azt : Eztendyknek kpzepin ki ie 
lented : mikor meg haragandol • irgalmasság 
rol meg • emlékezel Isten fel zelr?! Í9 : es zent 

10 farán hegerpl V dÍL9sege meririeket be fede 
es V diLeretevel fpld tell'es V fenne' oll'an lezen 
mint fenesseg : zarvak vannak v kezeiben Oth 
reitezet el v er9ssege'' • v zine elyt halai el fvt Qr 
dpg ki Í9 V lábai eleibe : álla • es f9ldet • meg mere 

15 El neze es poganokot el pvzteita : es 9r9ksegnek 
hegei meg t9retenek Ez világnak dombai meg 
hallanak • v 9r9ksegenek iarasitoF Ektelense 
gert latam zercLeneknek sátorit : madian f9l 
denek gereznai meg haborodanak • Vram es 

20 mi nem fol'o vizekbe haragvttal : avag te | mérged* 

' A 249. lap 5. sorától a 251. lap 12. soráig: Habakuk 3, 2-19. 
A V betoldójel nélkül a sor fölé van írva, de helyettesíti a két sornyi Kbetű. 
Az n a szó fölé van írva. 

•* Az utolsó két betűn vékony vonalak húzódnak. 
Az o betű alja pacás. (Esetleg egy (f -t javított a scriptor így.) 
A két szót függőleges vonallal választotta szét a másoló. 
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fol'o vizekbe vagon e : avag tengerbe te nehezelesed 
Ki lovaidra éllel : es te zekered idvpsseg Ebrezt 
ven fel ebrezted te yiedet : teriedeseknek esydet 
meU'eket zoltal Fpldnek fol'o vizeit hasogatod 

5 vizek latanak téged' • es hegek bankodanak : 
vizeknek Lergetegi el mvlanak Abvssus 9Z9n 
vize • zavat ada : magasság kezet fel emele Nap 
es hold : v lakó hel'egben allapanak • te líilaidnak 
fenessegebe • te Lvdadnak fenlp fehessegebe mennek 

10 Rettenetest meg líomodod ez fpldet : es te mer 
gedbe pogahokot meg kesereitez Ki ipttel te 
népednek idvpssegekre : idvossegre te kristosodnak 
Kegetlennek hazából feiet vered : v fondame 
ntomat : mind nakig • meg mezeiteleneited : 

15 Meg atkozat v istapit : v hadakozoinak feyt 
kik ipnek engem el vezteni : miként forgó zel 
Vnekik prvendesek • miként az • e • ki reitekbe 
zegent be hel Tengerbe te lovaidnak vtath 
tpl sok vizeknek sarában Haliam es meg habo 

20 rodek en hasam : zozattol en aiakim meg rettenenek 

Agd-hő\ javított betű. 
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turmkht^ ^, eltr f^ag nem \\ia^l }iipkcn 

húltn^ltmemntk O UfcUjíKí nem Ujtn 

ÍM i/tttumh f ite/iJhA \ 7 l/ím tn v^^tfUn ^ | 

^̂  oZ/oiTMnA. ttji in UU^utthífnJou-y^itmé 

rt\€kk/e. l»gfíh iiMuí éluiue cr/i fmr 1 



Rothadás be ipiyn en tetemeimbe : es bv'z le 
gen en alattam Hog meg nvgoggam haboro 
sagnak napian : es fel mennek mi fegveres 
nepinkhez Mert fige nem virágoz : zilpben 

5 teriedes nem lezen Olaynak v mvnkai hazvd 
es parlagok étket nem hoznak • Ivh Lordabol 
barmot le meccenek' : es iazolokboP nem lezen 
barom eledel En kedeg vrban vigadok : es 
en istenembe prvendek Vr isten en erpssegem 

10 es oU'atenna tezi en labaimot • miként zarvas 
lábait Es gpzp fel vizén engem : en magass 
imba : kintornaban ineklppt moises profeta 
ineklese dagalos zidokra Audite celi que 
Mennek^ halgassatok : melleket zollok • fpld 

15 halgassa en zamnak bezedet E&ben fel 
nevekeggek en taneitasom • foll'on miként har 
mat en zep bezedem Miként harmat fivre 
es miként Lepegp ess gabonára : mert vrnak 
nevet kiáltom Aggatok nagsagot mi vronk 

20 nak istenpnknek : istennek dolgi tpkelletesek : es 

1 A cc fölé még egy pici c betű van írva. 
A k talán g-bői javított betű. 

^ A 251. lap 14. sorától a 256. lap 15. soráig: Mózes V. 32, 1-43. 
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minden vtai <t9kelletes> itiletek • isten hyv es : 

minden^ ektelensegnelkvl igaz : es egenes : bvnze 

nek neki vndoksagokban • de nem v fiai Gonoz 

vizhadagos nemzet : érthetetlen^ hyth nep : ezenth 

5 fizec^ e vrnak Nem de v e • att'ad ki tartót : es 

birt : es teremtet téged Emlekeziel regi napok 

rol : gondol' minden nemzeteket Kergéd att'a 

dot : es meg hirdeti neked : náladnál nagvbbakot 

es meg mongak neked Mikoron felség nem-

10 zeteket el ozt vala : mikoron adam fiait : meg 

valazt'a vala Népeknek^ határt vete : israel fiai 

nak zamok zerent Vrnak kedeg rezse v népe • 

iakob V yrpksegenek kptele Pvzta fpldbe meg 

lele vtet : vndok helbe : es kyetlennek puztaiaban 

15 Kprtpl foga vtet : es taneita • es prize miként 

V zeme feiíet Miként kesel'p : reppllesre in 

gerli • V fiait : es v felpttpk repps El teriezte ^ 

zariíait : es hozia véve vket : es visele v karia 

ban Vr Lak pnpn maga volt vezére : es nem 

20 vala v vele idegen isten Zeles fpldre zerze vtet 

Az n a sor fölé van írva. 
Azét a szó fölé van írva. 
Azeka szó fölé van írva. 
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hog mezpknek gpmplLet enne Hog kv zirtbol 
mezét zopna : es • igen kémen kv zirtbol ólait : -
Lordabol vaiat ivhokbol teyet : balan fiait^ 
barariinak : es vrvinek veleevel Es bakokoth 

5 gabonának zjkeveF : es Z9l9nek igen erpss veret' : 
innaiak Zerettetes meg hyzek : es rvgoldoza 
hyzvan : kpverplven : el teriedven Meg hagaa' v 
teremty istenét : es el mene v idvpsseges istenetpl 
Idegen istenekben ingerlek : vtet : es v vndoksagok 

10 ban haragra indeitak vtet Qrdpgpknek aldo 
zanak : es nem istennek : isteneknek kiket nem 
tvdnak vala Vyiak es gorsak" ipvenek • kik eleb nem voltak 
kiket ^ att'ok es • nem imadot Istent ki téged 
teremteth : meg hagad • es el feleded • te teremted 

15 nek vrasagat Lata vr isten : es haragra indola 
mert v fiai : es leani ingerlek Vtet : Es monda 
el reitem en zinemet <f <el9l9k> t9ll9k : es gondolom 
</ végezeteket : Mert vizha vivő nemzet : es 
hvt9tlen fiak : Vk engem ingerlenek azban 

20 ki nem vala isten : es bozzontanak v hysagokban 

' A 3. és 5. sor utolsó betűin maszatfoltok vannak. Olvasatuk bizonytalan. 
^ A j e-ből javított betű. 
^ A szóvégi a utólag van betoldva. 
"* Azes^rsak szavak a sor fölé vannak írva betoldójellel. 
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Es en ingerlem vket abban ki nem nep : es 

hyht nemzetben bozzontom vket TVz gerie 

det en kemencémben : es pokolnak vegeeg eeg 

Es fpldet mind v magzatt'aval be neli : es hegek 

5 nek fenekit meg égeti Gonozokot gpitpk v 

raiok : es en líilaimmal meg tcpltcpm vket Eh 

seg mia meg fognak : es madarak vket • keserp 

seges marassál be nelik Vadaknak fogaith 

boLatom raiok : azoknak mérgekkel • kik fpldpn 

10 vz'nak : es máznak Kivpl vket tpr puztyt'a 

es belpl feleim : hpset zizzel • pzve : tey zopot veen 

emberrel pzve Es mondek : de hol vannak : 

emberek k^zzpl: el feleitettem • v emleiteteketh 

De ellenségeknek haragiokert es • halaztam 

15 ne talantan v ellenségek kevellcednenek Es 

mondanak : mi kezpnk felséges • es nem vr tptte 

mind ezeket Ez nemzet tanalLnal kii vagon 

kivannam : hog izleneiek : es értenélek : es ve 

gezetet meg latnának Miként vz vala eg 

20 ezért : es kettp tiz ezért vzne Nem de azért e 
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mert v istenek el arolta vket : es vr vket be rekez 

tette Mi istenpnk kedeg nem oll'atan : miként 

"í istenek : es mi ellenseginkes birok Sodornának 

zoleibpl V borok : es gommorranak hostatt'abol 

5 Vnekik z^leiek mérges Z9I9 : es igen keserp Z9I9 

feiek Sarkaií méreg v borok : kigo méreg 

vigazliatlan Nemde ezek el reitven vannak e 

en nálam • es en kenL<en.> emben peLetelven 

E nem bozzo alias : es idein en meg fizetem 

10 nekik • hog v labok el Lvzaml'ek Kpzel va 

gon vezedelmnek napia : es idpk • el kyzeleite 

nek : Vr meg itili v népet : es v zolgain 

kpnpryl Meg latt'a hog kez meg erytlenplt 

es be fogvan • meg fogtak : es maradekokot meg 

15 emeztettek Es mond hol vannak v istenek 

kikben bizodalmok vala Kiknek áldomása 

bol vel9k9t eznek vala : es áldomásoknak bo 

rat iz4ak vala Kell'enek fel es segellenek 

nektek : es ziksektekben oltalmazianak meg 

20 tikteket : Lássatok • hog enn9n magam vágok 
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es ne legén egeb isten en nálamnál En 9l9k es 
eleveneitek : verek es vigaztalok • es ninLen ki 
en kezemtpl magát menteneie Fel emelem 
kezeimet meribe • es mondom • prpke ilek en Ha 

5 <en ellensegimnek> meg eleseitem en tprympt 
miként villám : es en kezem itiletet ragad 
and Bozzot fizetek en ellensegimnek • es 
meg fizetem azoknak • kik engem gvlyltek 
En nilaimot vérben meg rezegeitem • es 

10 en tpripm hvst be líel Qlteknek verebpl es 
ellenségeknek mezeitelenplt fogol' feiekbpl 
Foganok diterietek v népet : mert v zol 
gainak verek bozzoiat meg all'a & bozzot 
fizet V ellenségeknek : es kegelmes lezen •</ 

15 fplde népének Azért minden nemzet fel'en 
vrat : es diLerie : ki fpldet es meiínet terem 
tet : mert vr v neve prpkpl prpke ámen :-
Haromzor ptven psalmost dauíd zerzet 
vers ket ezer • hatzaz es hath 

20 Testben elmeben halaira itiletre istennek 
ipveti ez neé adventi evangelivmba vagon' 

A négy utolsó sor alá van húzva. 
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Adventi epistola elp vasárnap zent pal 

romaiaknak tizenhármad kapitulum 

Attamfiai:' Tvdvan : mert immár : ydeie 

minekpnk alomból fel kelnpnk : merth 

5 immár kpzelben vagon mi idvpssegpnk 

hog nem hittvk volna : es el mvlt : nap kedeg 

elkpzeleiteth : Azért haniívk el setetsegnek 

V dolgit : es pltpzipnk feiíessegnek fegveribe : 

ekésen iarionk : miként nappal : nem tpltozesek 

10 ben : es rezegsegben : nem zegelletekben : es zem-

eremsegben : nem vélekedésben : es kedvelesben 

de pltpzietek mi vronkba iesusba kristusba : 

Evangélium zent Mathe hvzad kapitlm 

Aẑ  idpben mikoron kpzeleitet volna iesus 

15 iervsalembe : es ivtot volna betfagara 

olaifaknak hegere : tehát boLata v 

ket taneitvanat : mondván nekik : meriiíe 

tek el az kastelba : ki elpttetek vagon : es 

leg ottan leltpk meg kptptt zamart : es v vele 

20 vehmeet : ol'gatok meg : es hoziatok ide énnekem 

' A3-12. sorRóm. 13,11-14. 
^ A 257. lap 14. sorától a 258. lap 16. soráig; Máté 21,1-9. 
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Es ha valaki mit nektek mondand • mongatok : 
mert vrnak ezekéi dolga vagion • es legottan 
el boLatt'a vket : ez kedeg mind Ipt : hog be tell'e 
sédnek : mi profeta mia vagon mondván : Mo 

5 ngatok' sión leananak : ime te kiral'od : neked 
zeleden ipth : zamaron vlven : es alatta való veh 
men : el menvén kedeg taneitvaiíok : tpnek 
miként iesus paranLolt v nekik • es el hozak 
az zamart : es az vehmet : es fel tevék v neki 

10 rvhaiat v raiok : es vtet felyl raia vitetek 
Nag soksag kedeg • terieztek v rvhaiokot az : 
vtban : Egebek kedeg vágnak vala fakrol a 
gakot : es tereitik vala az vtban • Az soksag ke 
deg ki elpl megen vala : es ki vtol kpveti vala 

15 ivpltpnek vala mondván Osanna dauid fiának 
aldot ki vrnak neveben iyt : Osanna felségekben 
Epistola másod vasárnap romaiaknak XV 
Att'amfiai^ valamell'ek irvan vannak mi 

tanosagonkra vannak irvan / hog irasok 
20 nak tvrelmevel es vigaztalasaval • remehsegpnk 

' Arrf-ből javított betű. 
^ A 258. lap 18. sorától a 259. lap 18. soráig: Róm. 15,4-13. 
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legén • Tvresnek kedeg es vigasagnak istene : 

aggá azont izlenetek iesus kristosent : hog ege 

nessegben : eg zaval tiztell'etek istent : es mi vro 

nknak iesus eristusnak att'at : kiért es fogaga 

5 tok eg mást miként eristus es • fogadót tikteket 

istennek tiztessegere Mert azt mondom nektek 

hog eristus kprnpl metelesnek zolgaloia volt : 

att'aknak való igireteket meg ercjsseiteni : po 

ganok kedeg : az irgalmassagrol tiztell'etek istent 

10 miként irvan vagon : Azért vram poganokban 

neked valTuk : es esmeg : mind poganok diter 

ietek < istent > vrat : es minden népek nagohatok 

^et : es esmet mond isaias : lezen yessenek gv 

kére • ki fel támad • poganokot birnia • v benne 

15 poganok remeiíkednek : remeiísegnek kedeg 

istene tell'esehen meg tikteket : minden viga 

saggal : es bekeseggel : hytytpkben • hog bevpll'e 

tek remensegben : es zent leieknek ereiében : • 

másod vasárnapi evangm zent lukaL XXI 

20 Az' idpben : monda iesus v tanytvahinak : leznek 

' A 259. lap 20. sorától a 260. lap 17. soráig: Lukács 21, 25-33. 
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ielensegek napban es holdban : es hvgakban : es 
fpldon nemzeteknek zorossagok : tengernek es 
haboknak égbe zpndylesek mia : embereknek : 
azyvlasokban feleim mia : es varasert : mi zeles 

5 világra ipvendp : Mert meriheknek' erei meg 
indolnak : es tahat latt'ak • embernek fiat ipni 
felségben nag hatalmai : es nag felségbe Ezek • 
kedeg lennie kezdetekben • nezietek : es emell'e 
tek fel ti feleteket : mert el kpzeleyt ti valLag 

10 tok : es monda nekik hasollatot : lássatok fige 
fat • es minden fakót : mikoron immár v belylyk 
g9m9lL9t hoznak : tvgatok hog immár kpzel 
vagon nar vgan ti es mikoron latangatok ez 
eket lenni : tvgatok mert • kpzel vagon isten 

15 nek orzaga Bizori mondom nektek : el nem m 
vlik • ez • nemzet : mignem mind leznek : meri 
es fpld • eP • mvlnak • en igeim kedeg el nem mvlnak 
Epistola III vasárnapi Corintiaba Cap IIII 
Att'amfiai^ Ember vg entezien mvnket miként 

20 eristusnak zolgaloit : es isteni titkoknak safarit 

Az utolsón talán javított betű. 
Az/javított betű. 

^ A 260. lap 19. sóidtól a 261. lap 10. soráig: I. Kor. 4,1-5. 
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Immár it keresik az sáfárok kpzpt : hog mell'et 
hyvnek lell'enek • En nekem kedeg mindennel 
kyssebvl vagon • hog ti itill'etek : avag valamel' 
nep : ispt en sem itilem en magamot : Merth 

5 semmit en ram nem tvdok : de ezben meg nem 
igazvltam • ki kedeg engem itil vr az Azért es ne 
itill'etek id9 nap elpt: mig nem el ip vr : ki setetnek 
reitekjt^ es : meg vilagoseit'a : es ki ielenti ziveknek 
tanai Lit : es tahat tiztesseg lezen • kinek mind vr 

10 istentpl Harmad Evangm Zent mathe Cap XI 
Aẑ  idpben mikoron hallotta volna kptelben la 
nos cristosnak dolgit boLatvan kettpt v tanéit 
vani kpzzyl : monda neki Te vag ki ipvendp vag 
avag mást varionk^ : Es felelven iesus monda nekik 

15 el menvén • mongatok meg"* ianosnak : mell'eket hallót 
tatok • es lattatok : Vakok latnak santak iarnak 
poklosok tiztolnak siketek hallónak : holtak fel kel 
nek Zegenek io hirt hallónak Es bodog az ki nem 
tantorodandik en bennem vk kedeg el menvén 

20 kezde iesus mondania az sokassagnak ianosrol 

^ A ;' e-ből javított betű. 
^ A 261. lap 11. sorától a 262. lap 8. soráig: Máté 11,2-10. 
^ Az n egy áthúzott betű fölé van írva. 
* A meg szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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Mi látnotok mentetek ki kiellembe : zel mia ingót 
nádat • e • de mi látnotok mentetek ki • lagakba pltp 
zpt embert e • íme kik' lagakba pltpznek kirall'oknak 
háziban vannak De mi látnotok mentetek ki : 

5 prófétát e : Ispt mondom nektek : es tpbbet profé 
tanai : Mert ez az kirpl irvan vagon Íme en boLa 
tom : en angalomot̂  • te orcád elpt • ki meg zerzi te 
vtadot • te elptted Epistola neged : filipensesbe Cap IIII 
Att'amfiai' mindenkor vigagatok vr istenben 

10 es meg mondom vigak legetek Ti io erkylLptpk 
nilvan legén minden embernek : mert kpzel va 
gon Semmit ne zorgalmaziatok • de minden im 
HLagtokban es kérelmetekben : hala adassál • ti 
kérelmetek esmertessenek • istennel • Es istennek 

15 bekeie : ki minden érteimnek felptte vagon pri 
zie . ti ziveteket : es ti értelmeteket : mi vronkban 
iesus cristosban Evangem zent lanos Cap elsp 
Az* idpben kvldenek sidok iervsal'embpl papokot 

es diakokot ianoshoz : hog meg kérdenélek vtet 
20 Te ki vag : es meg válla : es nem tagada : es meg 

A második k a szó fölé van írva. 
Az első a előtt halvány vonás látszik. 

' A 9. sortól a 17. sorig: Fii. 4, 4-7. 
* A 262. lap 18. sorától a 263. lap 16. soráig: János 1,19-28. 
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válla : mert en' nem vágok eristus : Es meeg^ kérdek 
< êt : es tahat ki El'ees vag e te • es monda nem 
profeta vag e • te : es felele nem • Azért mondanak 
neki : Ki vag : hog feleletet aggonk azoknak kik 

5 minket kvld9ttek : mit mondaz tenpn rolád : 
Monda • en puztaban kaialtonak zava : igazgassa 
tok vrnak vtat : miként mond isaias profeta : es 
az kik kvld^ttek valanak : valanak fariseosok k9z 
zpl : es meg kérdek vtet : es mondanak neki : es ta 

10 hat mit kereztelz : ha te nem vag eristus : sem 
El'ees : sem profeta Felele nekik ianos mondván 
En vizbe kereztelek Tv kpzpttetek allot kedeg : 
kit ti nem tvttok : v az ki en vtannam ipvendy 
ki en el9ttem 191 : kinek nem vágok melto hog 

15 V saryanak^ zyiat olgam Ezek l9nek betaniaban 
iordan elv9l • hol ianos kereztelvala karaLon : 
vigíliaian Epistola Isaias ppheta Cap hatvan kettp 
Ezekef* monga vristen Sionert nem vezteg 

lek : es iervsal'emert nem nvgozom mignem 
20 V igaza ki tamagon : miként fehesseg es v idv9s' 

Az en szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
Az egyik e a szó fölé van írva. 
Azy talán f-ből javítóit betű. 
A 263. lap 18. sorától a 264. lap 8. soráig: Izaiás 62 ,1^ . 
Az egész lapon sok olyan nyom van, ami csak átütődött a másik lapról. 
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sege meg gvll'̂ n' miként lampas •} es poganok 
meg latt'ak te igazadot Es minden kirall'ok te 
hpsedet : es lezen te neked vy neved : kit vrnak 
zaia nevezett : es lez diLpsegnek koronaia vr 

5 nak kezeben : es orzagnak dizes koronaia te 
istenednek kezeben : továbbá nem neveztetel 
V benne • en akaratomnak : es te földedet meg 
lakoziak : mert vrnak kellemetes Ipn te benned 
Evangélium Zent Mathe Capit elplsp • 

10 Aẑ  idpben mikoron iesusnak aiina maria 
volna iosefnek iegezven : mi elpt égbe ip 

nenek : leletek bog v mehebe vagon • zent lelek 
tpl : iosef kedeg v ferie holot igaz volna : es nem 
akara vtet hozia venni : titkon el akara vtet 

15 hadni" v kedeg ez gondolván : íme vrnak ang 
ala almában neki ielenek mondván • Iosef 
davidnak fia : Ne fel' hoziad venned mariat 
te felesegedet : Mert az mi v benne vagon zent 
lelektpl vagon : zvl kedeg fiat : es hivod v nevet 

20 iesvsnak : mert v idvpzeiti v népit v bvnebpl :-̂  

Lehet, hogy álhúzolt betűk, jelek vannak a szóban. 
A szó vége fölött tintanyomok vannak. 

^ A10-20. sorban: Máté 1,18-21. 
A szó végén talán egy a kikapart nyoma vagy kettőspont látszik. 
Az egész oldalon sok fröccs van, vagy a másik lapról átütődött nyomok látszanak. 
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karaLon napian eel • Isaias ppheta kilenced Cap 
Ezeket' monga vr isten Poganoknak népe ki 

setetben iar vala • lata nag feriesseget : halai 
nak arrieka tartomariaban lakozóknak • fenesseg 

5 tamada : mert germek ziletek nek9nk : es fiv 
adaték mi nek9nk : es Ipn feiedelmsege v karian 
Es V neve lezen Lvdalatos • tanalL9zo : er9S • isten 
Í9vend9 seculanak att'a • bekesegnek^ feiedelme : 
meg sokasol v Lazarsaga Es bekesegnek vege 

10 nem lezen davidnak : kiral' zekin vl : es v neki 
orzagan vl : hog azt meg er9ssehe : es meg bato 
roha : itiledben • es igassagban matollfogvan mind 
9r9ke Epistola zent pal titos tanytvananak C II 
Zeret9m' Istennek malazt'a ielent / es mi idv9zi 

15 tenknek • minden embernek • oktatván minketh 
hog meg tagadvan kegetlenseget : es ez világi ki 
vansagokot : iozanon es igazan • es kegesen er9nk 
ez világon • varvan'' az bodog remeriseget • es nag 
isten dÍL9segenek el Í9vetet : es mi idv9zeit9nk 

20 nek iesus cristosnak : ki 9n9n magát ada mi • 

A 2-12. sorban: Izaiás 9, 2 és 6-7. 
Ab javított betű. 
A 265. lap 14. sorától a 266. lap 4. 
A 14. sor első szavától eddig a szóig mintha egy leejtett toll nyoma húzódna. 

Ab javított betű. 
A 265. lap 14. sorától a 266. lap 4. soráig: Tit. 2,11-15 
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ertpnk hog minket meg váltana • minden ek 
telensegbpl : es tizteitana • magának • foganatos 
népet : io dolgoknak kcjvetpet : ezeket zoll'ad es oktas 
sad mi vronkban iesus cristosban Efeli Evangih 

5 zent lukaL Kapitvlomanak második 
Az' idyben Icjn Lazari paranLolat augustos 

Lazar mia • hog mind : ez zeles világot meg 
rónaiak • az rovás lepn̂  elpve Siriai Cirinos es 
pántol Es mennek vala mend : hog • vallasth 

10 tennének : ki mind • pnpn varosába : Mene fel 
kedeg iosef es • galileabol • nazaret nevp varosból 
davidnak varosába • kinek neve betleem azért 
hog davidnak hazabeli : es népe béli volna • hog 
vallást tenne • mariaval • v neki iegzet nehéz 

15 kes • feleségével : <t> Ipn kedeg mikoron ot volnának 
be telek napia • hog maria zvlne : es zvle v elp 
fiat : es rvhakba takara vtet : es iazolba hel' 
hete • mert nem vala neki hel' az kpz helbe : 
es valanak paztorok : azon vidékben • vigazvan 

20 es prizven • ének vigazasit • v Lordaiokon Es 

' A 266. lap 6. sorától a 267. lap 12. soráig: Lukács 2,1-14. 
A szóban javítás vagy paca van. Egyébként is sok indokolatlan vonás, fröccs van 

ezen és a következő lapokon is. 
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íme vrnak angala v mellettek allapek : es isten 

nek fenessege vket kprií^l fenle : es nag félelmei 

felének : es monda nekik az angal : ne akariatok 

félnetek Mert ime hirdetek nektek nag prpmet 

5 ki lezen minden népnek : Mert ziletek nekpnk 

ma idv9zyt9 : ki • vr cristos • davidnak varosában 

Es ez nektek ielenseg • leltek rvhagba takart 

eg germeket • es iazolba tevén : : es legottan lyn 

az angallal • meiíiíei seregnek sokassaga di 

10 Lerven vr istent • es mondván Diuyseg legén 

magasságokban vr istennek : es bekeseg fĉ ldyn 

io akaró embereknek Hainalba Isaias 

ppheta / hatvan eg kapítvlomaban : -

Azokot' monga vr isten Vrnak lelke en raitam 

15 azért mert engem meg kentlegen • zeledek 

nek hirdetni boLatot engem • hog zivpkbeli 

t9r9delmeseket meg orvoslanek : es hirdetvén 

vrnak kegelmes eztend^iet : es bozzo állasnak 

mi isteninknek • hog minden sirokot vigaz 

20 talnek : es vetnek erpsseget azoknak • kik sionth 

' A 267. lap 14. sorától a 268. lap 9. soráig: Izaiás 61,1-3 és 62,11-12. 
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siratt'ak : es hamvert adnék nekik kozorot • viga 
sagnak olaiat : zep^gesert Qrpmnek palast'ath 
keserpsegnek lelkéért : es neveztettnek v benne 
igassagnak eryssi • vrnak • vltetese • dÍLpseiteni : 

5 Íme vr hallatta teve fpldnek veg hatarain • 
mongatok sión leananak íme el ipt • te • id 
vysseged Íme • v ivtalma v vele : es v mvnkaia 
V elptte • es nevezik vtet zent népek : mi vronk 
isten mia meg változtak Epistola titosnak III 

10 Zeretpm' Mi istenpnknek idvpzytenknek keges 
sege es embersége ielenek • nem igassagnak 
dolgibol • mell'eket mi tpttpnk • de v irgalmassa 
ga zerent • minket vyonnan ziletesnek mos 
dasaval • kit pttpt mi ránk beven : mi idvp 

15 zeitpnk mia • iesus eristus mia • hog v neki 
malazt'aval meg igazvlvan^ prpkpspk legpnk 
prpk életnek remeiísege zerent : mi vronkban 
iesus cristosban Evanm LvkaL másod kapitlm. 
\T? idpben Paztorok mondónak vala egmasnak 

20 meriiípnk el betleemig • es lassvk meg ez igét 

^ A10-18. sorban : Titus 3, 4-7. 
Az első V talán o-ból javítóit betű. 

^ A 268. lap 19. sorától a 269. lap 12. soráig: Lukács 2,15-20. 
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ki \(fi : kit vr nekpnk ielentet : Es el ménének 

sietvén • es meg lelek mariat es iosefet • es az 

gémeket • es iazolba tevén. Latvan kedeg meg 

esmérek ez igerpl ki nekik • vala mondván • ez 

5 germekr9l : mindenek • kit hallottak vala LV 

dalkodanak ezekrpl • kik mondván valanak 

az paztoroktol v nekik Maria kedeg égbe tar 

t'a vala mend ez igéket : bezelven v ziveben 

Es meg terének az paztorok dÍL9seitven • es 

10 díLerven vr istent mindenekben kiket hal 

lottak vala es láttak vala miként mondván 

vagon v nekik Nag misere Isaias Cap • II 

Ezeket^ monga • vr isten Azért en népem • ez na 

pon meg tvgga mert enpn magam ki zolok 

15 vala Íme it vágok : ki zepek az hegen • beket hir 

detpnek es predicalonak laban idvpsseget hirde 

tpnek es mondónak Sión orzagl te kiralbd 

te 99rt állóidnak zavok • fel emelek zavokoth 

egetembe diLerik • mert zemrpl zemre latt'ak 

A 269. lap 13. sorától a 270. lap 7. soráig: Izaiás 52,6-10. 
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Mikoron vr meg fordeitanga siont vigaggatok 
es pr^lletek es diuerietek • egetembe iervsalem 
nak puztai • mert vr meg vigaztala v népet 
meg valta iervsal'emet : meg zerze vr v zent 

5 kariat minden nemzetknek : zemekben' es 
fpldnek • minden végi meg láttak mi vronk 
nak isten9nknek idv9zeit9iet Epistola Ebreos 
oknak Zent pal apostol Capit • elsp 
Att'amfiai^ vr isten regi idykben sok : bezed 

10 kel es sok keppen pphetakban : Zolvan mi 
att'ainknak vegezedben Ez napokban zolth 
mi nekpnk v fiában kit zerzet minden állat 
nak prpkpzve • ki mia teremtet vilagokot es ki 
holot dÍLpsegnek : feriessege legén : es^ v allatt'a 

15 nak abraza • es mindent v ereiének zava 
nak viselvén binpknek tiztytasat tevén vl 
felségnek iogia felcpl • meniíekben : anneval iob 
kvl̂ mb'* Ipt angaloknak : ménével pnpn^ magának kv 
Ipmb* <kv> nevet prpkeitet Mert mell'ik angal 

20 nal monta vala • te en fiam vag : en téged ma 

zvlelek es'' es meeg 

' A fc javított betű. 
^ A 270. lap 9. sorától a 271. lap 16. soráig: Zsid. 1,1-12. 

Az í javított betű. 
^ A szó a sor elé, a margóra van írva. 

Az első (f e-ből javított betű. 
A b betű a szó fölé van írva. 
Az es szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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zvlelek es' : esmeg^ en v neki • att'a lezek / es v enne 
kem fiam lezen Esmeg mikoron el9fial f9ldnek 
zinere be hozia mond : es vtet imagak mind v 
angali Es az angaloknak mond : ki v angalit lel 

5 ekke tezi : es v zolgaloit • tvznek langava : fiának 
kedeg • isten te itily zekéd • világról világra • egenes 
segnek vezz9ie • te orzagodnak vezzpie : Igassagot 
zerettel : es ektelenseget gvl9ltel : Azért isten te 
istened : kenth meg téged : 9rvendesnek olaiaval 

10 te feleidnek : felette Es vram el9zer • te f9ldet állat 
tad : es mennek te kezednek mvnkai Vk el vez 
nek • te kedeg : meg marac^ : Es mind meg avolnak 
miként rvhazat : es meg változtatod vket mi 
kent 9lt9zetet : es meg változnak Te kedeg vgan 

15 azon ten9n magad vag : Es te eztendeid meg nem 
fognak Evangélium Zent lanos apostol elsp Capm 
es iozaga ez hog ki meg monga avag meg haf 
Fa • eg eztendei es negven napi boluat vaFa : 
Igê  vala kezdetben : es ige vala istennel 

20 es <ige v> isten vala ige Ez kezdetben vala 
istennel : mindenek v mia l9ttek : es v 

A két, szorosan egymás mellé írt szót vonallal választotta el a másoló. 
2 

Az első e egy javított betű fölé van írva. 
' A 271. lap 19. sorától a 272. lap 20. soráig: János 1,1-14. 

271 
136r 

581 



íffat€/f^ /fHtheti /rnUk ef /i'ír^ \TW ^ 

fnin^ Ijitrmrntk TUnt Va(A. V ftyic/ft^ 4' Vj" 

hiU-tdmM- «ktt^fttim*k /zaw lenni ̂ ti/bt4Í 

tv/fru% aKtu*ltáÁsc{ /cm/ti/trnM. I^AI^ 
ifoliei/ttnt^yifltiítk 6-i »<jr M/k IfttrCí mi 
hermánk íJi^ot ^ W /4JHA V d^^f/^^mv I 



nalanalkvl semmi nem Iptt Az mi' v benne 
Ipt : ilet volt : es ilet vala embereknek fenessege 
es fenesseg setetben fenlik : es setét vtet be 
nem foglalta : istent?! <veg> volt eg ember kvl 

5 dven : kinek neve vala ianos : es tanosagba iyve 
hog tanosagot adna az világról : bog v mia 
mind hinnének Nem vala v fenesseg : de hog 
tanosagot adna világról : Bizoií fenesseg vala 
ki ez világba iq)ve : embert mindent : meg vi 

10 lagoseit : világban vala : es világ v mia lyth 
es világ ^et megnem esmérte : Vn9n tvlai 
doniba ipth : es vtet pvei bel nem fogattak 
vala méhen kedeg : vtet be fogattak : azoknak 
hatalmat adott • istennek fiava lenni • azoknak 

15 Kik V neveben hiznek : kik nem vérekből • sem 
testnek akaratt'abol : sem ferfivnak akaratt'a 
bol • de istent?! zvlettek Es ige teste l^tt : es mi 
bennpnk lakozol Es mi lattvk v dÍLpseget mi 
kent att'a egetlen fiának diLyseget : malazt 

20 val es bizohsagval tell'est Zent estvan nap 
ian Evangélium zent Mate Capm XXIII 

Az m pacás (talán javított) betű. 
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Az' idpben Monda iesus sidok soksaganak : es pa 
pok feiedelminek íme en boLatok ti hoziatok 

prophetakot • es bylLeket : es mestereket • es v kpz 
zylyk meg pltpk : es meg fezeitetek : es v kyzzy 

5 lyk meg ostoroztok ti sinagogatokban : es vldyzi 
kek varasokról varosokra • hog ipiyn ti rátok mi 
nd igaz ver : ki el ytlyt fyldnek zinen : igaz abel 
veretpF fogvan • mind zakarias vereig • ki vala 
baraLias <baLÍas>' fia • kit meg yltetek templomkyzpt'' es 

10 oltár kyzyt : bizori mondom nektek • ipnek mind 
ezek ez nemzetre lervsal'em iervsal'em ki meg 
plz prophetakot : es kyvezed vket : kik boLatvan 
vannak ti hoziatok Menezer akartam égbe 
gyiteni ti fiaitokot • miként t^k • gpiti v fiait 

15 V zarha ala • es nem akaratok íme el hagatik 
nektek hazatok puztan : Mondom kedeg nektek 
matol fogvan nem lattok engem • mig nem mo 
ligátok aldot ki ipt̂  vrnak neveben Zenth 
lanos napian Evangm Caipitulom vtolso^ 

20 Az' idyben Monda iesus peternek : I9Í vtannam 
meg fordola peter / lata az taneitvanth 

Az 1-18. sorig: Máté 23, 34-39. 1 

Az r betűt tintafolt fedi. 
A kihúzott szót részben a fölé írt ar, részben a bal margóra írt szó javítja. 
A második o a szó fölé van írva. 
Az / a sor fölé van írva. 
Az / a szó fölé van írva. 

•' A 273. lap 20. sorától a 274, lap 11. soráig: János 21,19-24. 

585 



rutk viam q heit^ mu- nu^nSr. nekt ufttytá-

JU'^- tv v»i\tnnnmm ÍUCU ki tciuit A\ i^lfd 

üttkfuíkkyj^h^ 'ij tnteu^^n nem ^)44 

l^y ikpifM'w<'Vi>i4Aa»i^»ik tekerlek wfef-
* Inrft.idmoJb^n r»t*>nh%nift kei felesy<^ 
K^eztfu^f- Ci V A%\tUi- f^íT el e^tutvn 
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kit zeret vala iesus vtanna • ki lívgovek vatoran 

V meH'en es Es monda : ki az vram ki tedeg arrvP 

Ezt • mert hog hallotta volna peter : monda iesus 

nak Vram ez kedeg mit : monda neki iesus • ig 

5 akaram v marattat : mig meg ipiek : mi ne 

ked • te ipi vtannam Azért ki teriede az bezed 

att'afiak kpzpt hog az taneitvari • nem hal 

Es nem mondotta iesus nem hal • de ig akarom 

marattat • mig meg <Í9V9k> ipiek : mi tehoziad 

10 Ez az taneitvan : ki ezekrpl • tanosagot tezen 

es irta ezeket : es tvggvk hog bizori v tanosaga 

Aprozentek napian Evangm Mate Capm XX 

Aẑ  idpben íme vrnak angala ielenek iosef 

nek almában mondván • kel' fel • es ved 

15 az germeket • es v aiíriat : fvss el egiptom 

ba Es leg ot mig en neked mondom : mert 

ipvendcp • hog herodes keresse az germeketh 

meg 9lni vtet v kedeg fel kelven • véve az ger 

meket : es v aririat eyel : es el mene egip 

20 tómba : Ipn oth herodesnek holtaiglan hog 

be tell'esedneiek : mik mondván vannak vrtol 

Az egyik r a sor fölé van írva. 
^ A 274. lap 13. sorától a 275. lap 12. soráig: Máté 2,13-18. 
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prophetamia • mondván Egiptombol hivan en 
fiamot Tehát herodes latvan • hog a kiral'ok vtet 
meg mevettek volna : igen meg haborodek : es 
mind ierusal'em v vele : Es boLata meg plni me 

5 nden germekeket • kik valanak betleembe : es 
mend v tartomaiíaban : ket evt9l fogvan • va 
lokot : idp zerent • mint meg tvdakozot vala 
az kiral'oktol Tahat : meg tell'esedek • mik : 
mondván valanak leremias propheta miat 

10 mondván Zoo hallatek ramaba • sok siras 
es zepeges : raLel siratván' v fiait : es nem 
akara vigaztalast : mert nintenek KaraLon 
kpzt való vasárnapi Epistola Pal apastal irt 
galacíaba Efesombol Capítulom neged 

15 Att'amfiai^ mig : prpkps :̂  germek : semmiben 
nem kvlpmb zolganal : holot mindennek 

vra legén : de oktatook es prizpk alat vagon 
V att'atol : meg tpkellet idpig • vgan mi es mi 
koron germekek valank : ez világnak eltetpj 

20 alat • valank zolgalok • de hvl az idpnek tell'es 
sege be ivta" Isten v fiat bouata : azzoiíembertpl 

A V javított betű. 
A 275. lap 15. sorától a 276. lap 7. soráig: Galat. 4,1-7. 

^ A szó fölött indokolatlan vonalak vannak. 
* A V javított betű. 
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zvlettet : tprven alat Ipttet : hog azokot • kik tprven 

alat valanak • meg valtanaia • hog fywa 

valaztot vennénk : mert kedeg istennek fiai 

vattok : isten v fiának lelket boLata tibeletek 

5 ki kialta abba att'am Azért es immár ninLen 

zolga de fiv : hog ha fiv : tahat 9r9k9s es : 

isten mia Evangih Zent IvcaL Capm II 

Az' idpben Valanak ioseph : es iesusnak anria maria 

Lvdalkodok azokon mell'eket : v roIa mondnak vala 

10 Es Simeon vket meg alda : es monda v aririanak 

marianak íme ez tpresre vettetet • es soknak fel kelé 

sere • israelben • es ielensegre • ki ellen mondnak • es 

tenpn lelkedet • tpr meg foll'a • hog sok zivek<nek> 

bpl gondolatok ki ieleniíenek Es vala anna pro 

15 fetissa fanvei learia • asser teriedesebpl : es mvlth 

vala sok napokban • es elt vala v ferievei • het evet 

v zizesegetpl fogvan • es ez pzveg vala líolcvan ne 

ged évig • ki el nem távozik vala a templomból 

bpitpkvel es imatagokval zolgalvan vrnak eyel 

20 es nappal Es ez es az idpben oda ipven : vall vala vr 

nak • es zol vala v róla mindenek : kik^ variak vala israelnek 

valLagat : es hog meg tpkellenek mindent^ moises tprveiíeent 

' A 276. lap 8. sorától a 277. lap 3. soráig: Lukács 2,33-40. 
^ A 2. és 3. jegyzetszám közötti rész a lap aljára van írva, s bekeretezve jelölte 

a scriptor a helyét. 
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Meg teréének' galileaba v varosokba nazaretbe : germek 
kedeg nevekedik vala es batorol vala : tell'es bplteseggel 
es istennek malazt'a vala v benne Kiskarauon : 
napian Epistola Zent pal gátasba Capim harmad 

5 Att'amfiaî  mi elpt hvt el ipve • tprven^ alat prizte 
tQnk vala • be : rekeztven • az hvtben • ki ielenendp vala 
Azért az tprveií vtanonk iaro zolgank volt kristosban 
hog hvtbpl igazvl'onk : de holot el ivta az hvt : imar 
nem vagonk az vtannonk iaro zolga alat : mert 

10 mind istennek vattok fiai • az h'^ mia • ki iesus kris 
tosban vagon Mert vala mennen iesus kristosban 
meg kereztelkettetek* • kristosba pltpztettek Ninten 
sido sem gprpg : ninuen sem zolga sem zabád : ni 
nLcn sem him sem npsteií : mert ti mend eggek 

15 vattok iesus cristosban : ha kedeg' : ti kristvse • tahat ab 
raamnak magzati vattok • igiret íerent prpkpspk 
Mondom kedeg : mig prpkps • germek • semmiben 
nem kvlpmb* zolganal • holot mindennek^ vra legén 
de oktatook es prizpk alat vagon • v att'atol meg 

20 tpkellet ideig Evangelim zen LukaL Capim II 
Az* idpben Mi vtan be tpltek volna holc napok 

A második e javított betű. 
^ Az 5-20. sorig: Gal. 3,23-29 és 4,1-2. 
^ Az r a szó fölé van írva. 

A re a szó fölé van írva. 
Ag a szó fölé van írva. 

* A <) a szó fölé van írva. 
^ A második n a szó fölé van írva. 
* A 277. lap 21. sorától a 278. lap 3. soráig: Lukács 2,21. 
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hog kprripl meteltetneiek a germek : neveztetek ie 
sósnak • ki new Ipn angaltol : mi elpt v aniíanak me 
hebe foganneiek Viz kerezt napian Epistola isa 
ias propheta Capitulomaban hathvanod 

5 lervsalem' kel' fel vilagosvl' meg : mert el iyt the 
világod : es vrnak diLpsege te raitad tamadoth 

Mert ime • setetseg f9ldet be fedi • es setét fellegek 
népeket • te raitad kedeg vr támad • es v diupsege te 
benned láttatik Es poganok te világodban iarnak 

10 Es kiral'ok te támadásodnak feiíessegevel : emeld 
fel kprnpl te zemedet Es lássad Ezek mind̂  meg 
gpltek • te neked ipttek • te fiaid mezzpl ipnek • es 
te leaiíid mellpled kelnek fel Tahat meg latod : es meg 
bevplz : es te zived Lvdalkodik : es ki téried : mikoron 

15 tengernek sokassaga te hoziad fordvland : es poga 
noknak ereié • neked ipvend : Teveeknek sokassá 
ga be fed téged Madiannak es Effanak dromeda 
rosi Sababol mind el ipnek • araiíat es temient 
hozván : es vrnak diueretet hirdetvén Evangelm 

20 Zent Mate apostal Capítvlomaba II 
Mikoron^ ziletet volna iesus <herodes kirarnak> 

' Az 5-19. sorban: Izaias 60,1-6. 
A d fc-ból javított betű. 

^ A 278. lap 21. sorától a 280. lap 9. soráig: Máté 2,1-12. 
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< napiban íme iesus> Ivdanak betleemben herodes 
kiral'nak napiban íme napkeletr9l • ipvenek kiral 
ok lervsalembe • mondván hol vagon ki ziletet sidok 
nak kiral'a : mert lattvk v Liliagat napkeleten es 

5 ipttpnk imádnia 9t9t̂  • halvan kedeg herodes kiral' 
meg rettene : es mind iervsal'em v vele : es égbe 
g^itven mend papoknak feiedelmit : es népnek b9l 
Lit • es tvdakozik vala tvl9k : hol kristos zvletneiek 
tahat vk mondanak neki : Ivdanak betleemben 

10 mert ig vagon irvan propheta mia Es te betleem 
Ivdanak f9lde : semmikent nem vag igen • kisded 
ivdanak feiedelmiben Mert te bel9led Í9 ki vezér ki 
<bia> biria en népemet israelt Tahat • herodes titkon 
hiva az kiralokot • meg tvda v t9l9k zerelmest 

15 az Lillagnak ideiét : ki nekik ielent : es kvldven 
vket betleembe • monda mennetek el : es kerdezkeg 
getek meg zerelmest^ a germekr9l : es mikoron meg 
lelenditek : meg vzeiíiíetek nekem hog en es Í9ven 
imagam vtet kik hog hallottak volna az kiral't 

20 el ménének Es ime az <kirar> Lillag kit láttak 
vala nap keleten megen vala v el9tt9k mind addig 

Az első <f v-ből, a második 9 e-ből javított betű. 
Az í javított betű. 
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mignem el ivtvan <fel> fen meg állana holot 
a germek va : latvan kedeg a LÜlagot Igen nag 
prpmmel 9r9lenek • es be menvén a házba lelek 
a germeket v aiínaval mariaval • es eleibe esvén 

5 imadak vtet es v kenueket meg nitvan ayan 
lanak neki <aniadekokot>' aiandekokot arariat 
temient es nemes kenetet • es feleletet veven al 
mokban^ : bog meg herodeshez • ne mennének • mas 
vton terének v vidékekben Octavakpzt való vas 

10 arnapi Epistola Zent pal Romaiaknak Caih XII 
Att'amfiai^ kérlek titeket istennek irgalmassága 

ra • bog aggatok ti dolgitokot eleven áldozatot 
zent áldozatot • istennek kelig áldozatot • ti ekés 
zolgalattokot es ne hasoll'atok magatokot ez 

15 világhoz'' de vyioll'atok meg ti értelmeteknek 
vysagaban • hog meg lássatok mi legén vrnak 
io akarattk Es kedves • es tgkelletes • mert mon 
dom az malaztra ki nekem adván vagon minden 
kik ti kpzpttetek vannak Ne erűen többet hog 

20 nem ertenj kel • de iozaiísagra erűen : es minden 
nek • miként isten oztotta hvtnek merteketh 

^ A hibás szó fölé ia betűket írt a scriptor, majd ezt is áthúzta. 
A ̂ g-ből javított betű (esetleg fordítva). 

' A 280. lap 11. sorától a 281. lap 4. soráig: Róm. 12,1-5. 
A/i betűt a scriptor z és o betűre írta rá. 
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Mert miként eg testben sok tagink vannak es 
minden tagnak nem azon dolga vagon : vgan 
sokan eg tagok vagonk cristosban : ki mind kedeg 
egmasnak tagi • mi vronkban iesusban eristusban 

5 Evangm Zent Lukau Capitulomaban II 
Aẑ  idyben Mikoron Ipt volna iesus tizenkettpd 

evi V nekik iervsal'emba fel mentégben vdnep 
napnak zokasaent : Napokot kedeg meg végezvén 
mikoron meg térnének • meg marada germek 

10 iesus iervsalemba es v neki zvleip^ : meg nem 
esmérek : aleitvan kedeg vtet • az társaságban 
lennj Ipvenek eg napi vtat • es keresik vala < êt 
rokoni es esmérni kyzĉ t : es meg nem lelek : meg 
terének iervsal'embe : meg keresvén vtet : es vg 

15 l(fn barom nap vtan meg lelek vtet • templom 
ban vlven doctoroknak kpzptte : halgattvan es 
kérdezvén vkpt : rettegnek vala kedeg mind kik 
vtet halgátt'ak vala : v neki bplLesegen • es feleletin 
es latvan Lvdalak : es monda neki v aniía fiam 

20 mit tpttel nekpnk ig : íme te att'ad es en ban 
kodvan keres9nk vala tégedet' : es : monda nekik 

A 281. lap 6. sorától a 282. lap 8. soráig: Lukács 2, 42-52. 1 

Az utolsó betű olvasása bizonytalan. Lehet, hogy át van htízva. 
A második e javított bettj. 

281 
141r 

601 



itm%4m • (S vA rt/m (u^A m/y <i| kyié*tit^ 

mm* <5 ^ykk«f 9n4fn j%ul^*Uté/Mmn CS 

uÍH^maHkt^yéú ímL^r uti^-Címéi 

eH W m »/f»n€m ti^^ikji ttyi^hcfit^Hifi 

H mwíncá kt. u^^Ut^ aÜMvkfi- ftfítt 

ViUtth^ fitHnéfét y«iftk^ Ál ítlthftií 

6 v^d ka^^/fiiihti' mt^ rpf^*^ 



282 
141v 

Mi az hog engem • kerestek volt : nem tvggatok valae 
mert ezekben mell'eket en att'am e kitelen nekem 
lennem • es vk nem ertek meg • az bezedet kit 
V nekik zola Es ala Í9ve v vélek • es ipve nazaretben 

5 es valá alattok v nekik : es v aiína tart'avala : 
mind ez bezedeket pnpn ziveben : líaiaskodvan es 
iesus nevekedik vala b9lLessegbe es idpben • es mai 
aztban istennel • es embereknelP Vizkerezt octa 
vaian Epistola Isaias ppheta Capitih XII 

10 EN^ vram istenem tiztellek téged : diteretet tezek 
te nevednek ki Lvdalatos allatokot tez' : te 

regi tanalLod bizon legén • vram igen felsegps 
az tarod Sabaot isten remensegnek koronaia ki 
diLpseggel ekesplt • (prvengen kietlen • prvengenek 

15 iordannak pvztai : es en népem meg latt'a vr 
nak nagsagat • es istennek felséget Es lezen gpl 
ekézvén : es meg változván isten mia : es ip sión 
ba nag prpmmel : es prpk 9r9m lezen • v feien 
diLeret es prvendes • Es hegekben ki líitot folb 

20 vizeket : es mezeknek k9zepin kvt feleket zegek 
Es vizzneP kvl való fpldeket meg 9t9Z9k íme 

' A szóvégi //javított betűnek látszik. 
^ A 282. lap 10. sorától a 283. lap 8. soráig: Izaiás 25,1; 28, 5; 35,1-2 és 10; 41,18; 

52,13; 12, 3-5. 
' Az n a szó fölé van írva. 
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en germekem fel emelkedik : es fel magaztatik 
es igen nag dizes lezen • vigassággal meertek' 
vizeket idv(;)zyt9nek kvtibol • es mongatok • az napon 
vall'atok vrnak es kyalLatok v nevet : Tuttassa 

5 tok népekben v ereit Emlekezietek hog igen fel 
seges V neve Inekell'etek vrnak : mert na 
gvl tpn • hirdessetek el ezt mind zeles fpldĉ n 
Monga • mindent tehetc? vristen Evangeliü 
octavaba zent mathe Capítvl harmic 

10 Ipve^ iesus galileabol iordanra ianoshoz hog^ 
meg kereztelkedneiek v tvle : lanus kedeg 
tilt'a vala vtet mondván : en nekem kel te 
tvled kereztelkednem : es te ipz e en hoziam • fel 
ele kedeg iesus monda neki ziiínel ma • mert 

15 ig illik nekpnk <ma> minden igassagot be tel' 
leseitencpnk • es tahat el haga vtet : Meg kerezt 
elkednen" kedeg' iesus legottan fel mene az vizbpl • es 
Íme mennek meg nilanak neki Es lata is 
tennék lelket • miként galambot • ala zalla 

20 nia : es v raia iynni* Es ime zo meiíbpl mondván 
Ez en zeretp fiam kiben en nekem kellettem 

Az egyik e a szó fölé van írva. 
^ A10-21. sorban: Máté 3,13-17. 

Átjavított betű. 
Az / és a második n a sor fölé vannak írva. 
Az edeg a sor fölé van írva. 
Az egyik n a szó fölé van írva. 
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Octava vtan való vasárnap Epistola zent pal 
apostol romaiaknak Capitulom tízen kettpd 
Attamfiai' • holot kvl9n kvlyn aiandektok legén 

az malazt zerent akar zolgalattok zolgaladban 
5 ki nektek adván vagon • akar prófétálást hitnek 

oka • zerent • akar ki tanéit tanosagban • akar ki 
iora kiz kizesben • ki ad egenessegben ki elpl vegén 
zorgalmazasban ki k9ri9r9l vigasaggal • zeretet 
hizelkedesnel kvl : gvl9lven gonozt : iozaghoz zer 

10 kezven / attafivsagos zeretet égben zeretven Eg 
mást egmas el9t tiztelven • Zorgalmazasban nem 
restek • lelkekben bvzgok : vrnak zolgalok / remén 
segben vigak Nomorosagban zenved9k • imauag 
nak állok • zenteknek ziksegekbe k9Z9Svl9k gaz 

15 dasagot k9vet9k : alga tok tikteket vld9Z9k9t : al 
gatok es ne atkoziatok : vigaggatok vígakkal • sir 
iátok sírokkal Egmasnak azont ertetek / mag 
assat ne izl'etek • de alázatosokkal egenest eruetek 
Evangrii zent lanos apastal Capim II 

20 L9n' menegz9^ galileai kanaban : es iesus ariria 
ot vala es • iesus es hivatalos l9n • es v tanéit 

^ A 3-18. sorban: Róm. 12, 6-16. 
^ A 284. lap 20. sorától a 285. lap 20. soráig: János 2,1-11. 

A ne a szó fölé van írva, a i javított betű. 
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vani az menegz9be • es bor meg fogvan : monda ie 
susnak ariiía v neki Ninten borok Es monda ne 
ki iesus : mit illet téged es engem o azzoiíember : 
Meeg nem jpt el en idpm : monda v ariiía azzolga 

5 lóknak Valamit mondand <te> tinektek' tegetek • va 
lanak kedeg ot hat kv veder le tevén • sidoknak 
tiztvlasokent • kinek mindenik vevê  kettpt vag 
három merteket : Mond nekik iesus : teltetek 
meg vizzel azvedreket : es be tpltek '̂ ket mind zin 

10 tig • es monda nekik iesus : merietek immár es 
vigitek az naznagnak : es el vivek : hog kedeg az 
naznag kostoltavolna borra l9tt vizet • es nem tv 
^a vala honnét volna • az zolgalok kedeg tvgak vala 
Idk vizet merytettek vala • hiva naznag az vp 

15 legent es monda neki: Minden ember elpzyr io<l> 
bort tezen • es mikoron rezegek leznek • tahat azt 
a mel' hitvamb • te kedeg tartattal io bort mind 
ez ideig lelensegeknek kezdetet ezt teve iesus 
galileai kanaban • es ki ielente v diLpseget : es 

20 V taneitvarij hinek v benne Másod vasárnap 
Epistola zent pal romaiaknak^ Capit XII 

1 
2 

^ A második a javított betű. 

Az első k a szó fölé van írva. 
A második e talán javított betű. 
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Attamfiai' ne legetek bpltek tenpn magatoknak 
senkinek gonozt gonozert ne fizessetek • lozagot 

lássatok • nem Lak isten elyt de minden ember elpt 
es ha lehetseg az mi tvletek vagon • minden ember 

5 rel bekével legetek Ne men Letek magatokot zer 
etven de haragnak aggatok hel't • mert irvan 
vagon Énnekem bozzo állast es en meg fizetem 
Monga vr isten • de ha ellenséged • éhezik etessed 
vtet ha zomehoz^ • ag venereket neki • mert ez 

10 eket tevén • tvz zenét gpitez v feiere • ne gpzes 
sel gonoztol • de ioban gpzd meg gonozt Evangm 
zent Mathe apostol Capitulom nolcad^ : 
Mikoron* ala ipt volna iesus a hegrpl kpvetek 

vtet nag sokaságok^ • es ime poklos ipven ima 
15 ga vala vtet mondván • vram ha akarod engem 

meg tiztythac^ : es iesus ki terieztven v kezet monda 
akarom : tiztol' meg Es legottan meg tiztola v pok 
lossaga • es monda neki iesus • lássad senkinek nem 
mondod • de mennél mvtasd magadot papoknak 

20 es aianl'ad te aiandekodot • kit moises páran L olt 
tanosagra v nekik • Mikoron kedeg be ment volna 

' Az 1-11. sorban: Róm. 12,16 (végétől) 21. 
Az utolsó betűk olvasása bizonytalan. 
Az / a szó fölé van betoldva. 

* A 286. lap 13. sorától a 287. lap 19. soráig: Máté 8,1-13. 
Az első a a szó fölé van írva. 
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lesus kafarnaomba : mene hozia Centvrio kerven 
vtet • es mondván Vram en germekem házban fek 
zen k9zvenes : es gonozpl getrelik Es monda neki 
iesus En Í9V9k es meg vigaztom vtet • Es felelven 

5 Centvriomonda Vram nem vágok melto hog te 
be Í9Í en hyazatom ala • de mongad Lak igivel es 
meg vigazik en germekem • Mert en es ember vágok 
hátaim alat zerzet^ : vitézeket tartvan en alatam 
es mondom ennek : men es megen • es másnak 

10 Í9Í es Í9 • es en zolgamnak ted ezt • es tizi Iesus kedeg 
halvan • ezt Lvdalkodek • es vtet k9vet9knek monda 
Bizon mondom nektek • Israelben enne hitet nem 
leltem Mondom kedeg nektek • hog sokan nap kel 
etr9l es na<.>p nvgatrol Í9nek : es le vlnek ábra 

15 ammal es isaakkal es iakobbal meiíheknek or 
zagaban Orzagnak kedeg fiai ki vzetnek kvls9 
setetbe • ot lezen siralm • es fognak Likorgasa • es 
monda iesus centvrionak • mehel es miként hitted 
legén neked • es idv9Z9le agermek azon id9ben 

20 Harmad vasárnap epístola pal romába Capih XIII 
Att'amfiai^ senkinek valami adósságban ne 

A második z talán javított betű. 
^ A 287. lap 21. sorától a 288. lap 7. soráig: Róm. 13, 8-10. 
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legetek • hanem hog Lak • eg mást zeressetek • mert ki 
kpzzpletek zereti • tprvent tell'eseit • Mert ne paraz 
nalkogal • ne pF • ne orozi • ne mong hamis tanosagot 
ne kevahhak kpzelednek marhaiat • es ha mef egeb 

5 paranLolat vagon ez zoban tpkelHk meg • zeressed te 
kyzeledet miként magadot : kpzeh' zeretes gonozt 
nem tezen • ezért tprveiínek telleseitese • zeretelh 
Evangih zent Mathe Capítulo úolcad 
Fel- menvén iesus eg kis haioba • kpvetek • vtet v 

10 taneitvani • Es ime nag indvlas Ipn tengerben vg 
hog a haioLka habokkal el bvrolna : vala kedeg 
nekik az zel ellenek • v kedeg alozik vala : es mene 
nek V hozia v taneitvahj • es fel ebreztek vteth 
mondván : Vram zabadoh meg minket • el vezpnk 

15 Es monda nekik iesus : mit feltek kisdet hitpvek 
tahat fel kelven páran Lola zeleknek • es tengernek 
es Ipn nag lassosag : es tahat holot ezt mind lat 
takvolna uvdalkodnak • mondván minem? ez mert 
zelek es tenger enged v neki Neged vasárnap 

20 zent pal kollosensesbe Capitulom harmad 
Att'amíiaî  phpzietek meg miként istennek valaz 

' Az valószínűleg betoldott betű. 
^ A 9-19. sorban: Máté 8, 23-27. 
' A 288. lap 21. sorától a 289. lap 15. soráig: Kol. 3,12-17. 
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totti • zenti : es zeretpi • irgalmasságba • kegessegbe : 
alazatossagba • io erkplLbe • tvresbe : egmast el vis 
elven : es egmasnak meg boLatvan : ha valakinek 
mas ellen volna panazia : miként cristos es boLa 

5 tot ti nektek • vgan ti es Mind ezek felQt kedeg 
zvnetlen való zeretestek legén : ki tpkelletessegnek ky 
tele : es cristosnak békessége : erpsspggek ti zivetekben 
kiben vattok hivatalosok es eg testben : es halat ag 
gatok Cristosnak zava lakoziek beven ti bennetek : 

10 taneitvan zoktatvan • tenĉ n magatokot : psalmosok 
ban es imnosokban : es lelki jnekben^ : malaztban : 
inekelven ti zivetegben vr istennek : mindent va 
lamit teztek • Zoban vag dologban : mindent iesus 
cristos neveben tegetek • halat adván istennek • es 

15 att'anak • mi vronk iesus eristus mia Evangem 
zent math apastal Capitulom tizenhármad 
HaSonlik^ mehheknek orzaga Eg emberhez • ki 
hinte io magot v földébe : mikoron kedeg • ember 
ek alonnanak : ipve v ellensége • es felpl hinte kon 

20 koll'al : a búza kpzepet : es el mene • Mikoron ke 
deg az fel nevekedet^ volna : es gpmplLyt hozót volna 

' A 7 e-ből van javítva. 
^ A 289. lap 17. sorától a 290. lap 12. soráig: Máté 13, 24-30. {AHa a bal 

margóra van írva.) 
Az első e fölött talán véletlen petty van. 
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tahat ielenenek az konkol'ok es EI9 menvén kedeg 
az zolgak embernek zolgai mondanak neki Vram 
nem de e io magot hintel e • te fpldedbe : es tahat 
honneiet az konkol' • es monda nekik elleseg 

5 ember tptte ezt • az zolgak kedeg • mondanak : ak 
arode • el meg^nk • es meg zeggvk vket • es monda 
Ne • netalaltan konkolt zaggatvan • v vélek pzve 
ki nyietek az bvzat es • haggatok mannaikot 
nevekedniek mind aratásig • es aratásnak ideien' 

10 mondom az aratoknak • Zeggetek meg elpzpr az <.> 
konkolt • es kptpzietek vket kévékbe • meg égetni 
az buzat kedeg gphetek en zvzokomba :-
Kilencbe hago elp vasárnapi epistola zent 
pal apostol Korintiaba Cap kilenced : 

15 Att'amfiai^ Nem tvgatok e • hog sokak kik célban 
fvtnak : lehet mind fvtnak de maga eg ve 

zen nereseget lg fvssatok hog meg ragagatok 
mert mind ki : halálán tprekedik magát min 
dentpl meg zenvedj • es lehet vk rothadó koronát 

20 vegének : Mi kedeg rodhadatlan' Azért en ig ív 
tok : nem hog ha bizoritalamba lg vivők nem hog 

' A második e a szó fölé van beszúrva. 
2 

^ Az első d í-ből van javítva. 
^ A 290. lap 15. sorától a 291. lap 8. soráig: I. Kor. 9,24-27. és 10,1-4. 
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Eget vernek • de gptrpm en testemet • es zolgalalra 

igazeitom • Ne talantan mikoron egebeknek • 

hirdetek • enpn magam meg vetette' legek Mert 

att'amfiai nem akarom <nem> azt nem tvdnotok 

hog mi att'aink • mind kpd alat voltak • es mind 

tengerent által mentek : es moisesben mind meg 

kereztelkettek • kpdben es tengerben Iznak vala kedeg 

vtannok való kv zirtbol • kv zirt vala kedeg cristos 

Evangm zent Mathe Capitul hvzad : -

Aẑ  idpben Monda lesus v taneitvaninak • ez rvla 

bezedet hasonlik meiíneknek orzaga házas em 

berekhez ki eleb ki mene • miveseket fogadnia v 

zpleibe : zeg9d<...>es meg leven kedeg az mivessekel 

napi penzbpl • kvlde vket v zpleebe • es ki menvén har 

mad vdphpz • lata egebeket vasait allokot Vreseket 

es <•> monda azoknak mennetek el ti es en zplymbe 

es mi igaz lezen adom nektek • vkes el ménének 

Esmeg kedeg ki mene hatod idphpz • es kilenced 

hez • es meg vgan tpn Tizeneged idphpz kedeg • ki me 

ne • es lele egebeket allokot : es monda nekiek : mit 

állótok itt • mind ez • napon vresen : mondanak neki 

291 

146r '1.1 

Az utolsó e a szó fölé van írva, alatta eredetileg 9 állott, ezt áthtízta a scriptor. 
A 291. lap 10. sorától a 292. lap 19. soráig: Máté 20,1-16. 
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Mert senki minket nem fogadót Monda nekik : 
mennetek el ti es en zplpmbe • mikoron kedeg 
est Ipt volna monda az Z9l9nek vra • v mvveltetp 
inek • hid az mvveseket • es fizessed meg nekik ivtal 

5 mákot : kezdvén az vtolsotol mind az elebiekig • Mi 
koron azért el ipttek volna kik tizen eged idph^z 
ipttak volna' • vevek ki mind v penzet : EI9 ipven ke 
deg az elebiek • Intézek hog tybet vennének • vevek 
kedeg vkes v penzet • es veven morognakvala : 

10 az gazda ellen mondván : Ez vtolsok eg idcpt mivel 
tek • es vket̂  hoziank • egeneited • kik viselők nap 
nak es hewsegnek terhet : es tahat v felelven : égik 
nek monda barátom nem tezek neked bozzosagot 
nem de penzbpl zegpttel en velem • vedfel mi tied es 

15 meriel • Akarok kedeg ez vtolsoknak es • adnom mi 
kent neked Avag nem illik nekem tennem mit 
akarok : avag te zemed álnok • mert en io vágok 
lg leznek vtolsok elcpk • es elpk vtolsok • Mert sokan 
vannak hyvtak • kevesen kedeg valaztottak Epi 

20 stóla masvasarnap pal korintiaba Cap XI 
Att'amfiai' <Nem tvgatoke hog sokak > kedvesth"* 

Az n a szó fölé van írva. 
2 A szó fölötti jel nem olvasható. 
^ A 292. lap 21. sorától a 295. lap 10. soráig: II. Kor. 11,19-33 és 12,1-9. 
'* A V javított betű. 
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ĥ - itU-mwknéK ycy(Mm<á«M- M>li>ai»faiJt *#»' 



«. 293 
147r 

t^rtyk hytakot holot ti bplLck legetek mert el zen 
véditek ha valaki tikteket • Vnsegre foglal • ha ki be nel' 
<nel ha ki> ha ki' el fog • ha ki raitatok kevelTcedik • ha ki tik 
tekét arceF ver • <Nem teires> nemtelensegent mondom 

5 hog mar mi ez feleben • erptlenek voltonk volna kiben 
ki merizkedik^ • hytsagba mondom • en es meerem : 
Ebreosok en es Israelnek fiai en es : abraamnak mag 
zati • en es : Cristosnak zolgaloi : en es • miként alab 
való bolL mondom • t9bet en igen sok mvnkakban 

10 tpmlpcykben gakorta[]ban • veresegekben tpveiífelpt 
halálokban gakortan • Sidoktol negven Lapast pccpr 
Ízben vpttem eg hian • haromzer • vezz9kvel ostorlattam 
pccpr kpveztettem • haromzer haion tvrpt : eyel es 
nappal tenger feneken voltam • vton iartomba gakor 

15 ta • fol'o vizeknek vezedelmeben • tolvaioknak veze 
delmeben • nemzetemnek vezedelmeben • poganoknak 
vezedelmeben • városbeli vezedelmekben • pvztabeli • 
vezedelmekben • tengernek vezedelmjben'* • hamiss att'a 
fiaknak vezedelmiben • mvnkaban • es keserpsegeg 

20 ben • sok vigazasokban • éhségben : es zomehsagban 
sok bpitykben • hidegben • es mezeitelensegben • Azoknál kvl 

Aha Ida kihúzott szavak fölé van írva. 
A két utolsó betű javítva van. 
A A: javított betű. 

'' A /e-ből javított betű. 
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Kik kvvpl vannak • naponked való zorgalmazasom 

minden gvlekezetnek zorgalmazasa • ki betegpl meg 

es en nem betegplpk • ki tantorol es en nem gerie 

dek • ha ketelen diuekedni • mell'ek en erptlensegime 

5 azzokal diLekedem • Isten es vronk iesus cristosnak 

att'a tvga • ki prpke aldot • hog nem hazvdok : Da 

maskosban Aretos népe kiral'anak prepost'a dam 

askosbelieknek varosat prizivala • hog engem meg 

fogna • es att'amfiai • eg kosárban • boLatanak ala 

10 a kvfalon es ig el zaladek v kezebpl • ha diLckednj 

kel • he • lehet nem alkalmas • Mennek kedeg la 

tasokra • es vrnak ielentesire • Tvdok cristosban eg 

embert • tizen neg eztendpnek elptte • avag testben 

avag test kvvpl : nem tvdom isten tvga : ez ill'et 

15 el ragattat : harmad merinig • es tvdok ol' embert 

avag testben avag test kí̂ vpl • nem tvdom isten tv 

ga hog el ragatattot paradiLomba • es hallót ti 

tok bezedet • kit nem illik embernek bezelleni • ez ill'e 

teneket • diuekedem • en érettem kedeg' semmit • hanem 

20 Lak • Lak en erptlensegemben <dÍLek> demaga ha 

diLekedenem^ akarok • nem lezek hyht Mert bizont 

1 
2 

Az ma szó fölé van írva. 

A szó a sor fölé van írva. 
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mondok • de engedek hog valaki engem ne alahon 
az felpt mit • lat en bennem • avag valamit hal en 
ttjilem • es hog ielenteseknek nagsaga engem fel ne e 
mell'en • adatot^ énnekem en testemnek izteke^ sa 

5 tannak • angala • hog engem nakazion^ kiért es 
haromzer kertem vramot : hog távoznék el • en 
tplem • es monda nekem Elég neked en malaztom 
mert iozag er9tlensegben tykellik • Azért kedvest di 
Lekedem en er9tlensegimben • hog meg lakoziek en 

10 bennem cristosnak iozaga Evanm LukaL Cap VIII 
Mikoron'' sok • sokassagok gplnenek es <vas> var 

osokbol sietnének iesoshoz : monda hason 
latent Ki mene : ki hint • ynyn magát hinteni 
Es mikoron hint nemei' esek vt mellet • es meg 

15 homottatek • es mennek madari meg evek ne 
mel' • kvre es ki kelven meg azot • mert nem volt 
vizessege Es nemei' esek \gv\s kyzbe • es egetembe 
tpvissek ki kelven • azt meg foitak • es nemei esek 
io f9ldbe • es kikelvén • nemei' hoza harminc • aniía 

20 gpm^lLyt • nemei' kedeg hatvan arihit • es ne 
mel t9n zaz anna g9m9lL9t : Ezeket mondván vv9lt 

Az első t d-hő\ javított betű. 1 

Az javított betű. 
Az í a szó fölé van írva. 

'' A 295. lap 11. sorától a 296. lap 18. soráig: Lukács 8, 4-15. 
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vala kinek halló fvle vagon hall'a kérdik vala kedeg 

^et V taneitvani mi volna ez róla bezed • kiknek v 

monda : nektek adván vagon esmérnetek isten <tik 

totk> orzaganak titkait • egébeknek kedeg rvla bez 

5 edben : hog latvan ne lássanak • es halvan ne ér te 

nek : ez rolabezed kedeg ez Mag istennek igeié • ki 

kedeg vt mellett • ezek azok • kik hall'ak • az vtan el Í9 

9rd9g • es el vezi az igét v ziv9kb9l : hog hyven ne 

idvq)Z9lhessenek De az kik az kpre : azok ezek • kik mi 

10 koron hallangak • vigasaggal fogagak az igeth 

es ezeknek ninuen gvkerek • mert ideig hyzik • es 

kesertetnek idein el mennek Mel' kedeg tpvissegbe 

esset azok • ezek • kik hall'ak az igét • es zorgalmaza 

sokért • es kazdagsagert : es iletnek t^lty : es ezirt 

15 el menvén • meg fvlnak : es nem hoznak gpmplLpt 

Mel' kedeg az io fpldbe : azok ezek • kik io zvbe • es 

igen ioban • halvan az igét • meg tart'ak es gpmpl 

upth hoznak bekébe Harmad vasárnapon 

Epistola zent pal Coríntíaba Capitul XIII 

20 Att'amfiai' ha angaloknak es embereknek líel 

vével zoliak • zerelmem kedeg ne legén oll'an : 

' A 296. lap 20. sorától a 298. lap 5. soráig; I. Kor. 13.1-13. 
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l9ttem • miként Z9ng9' erc^ : avag pengy cimbalom 
Es ha prophetalasom legén : es minden • titkokot 
esmérnek : es minden tudomant : es volna min 
den hvKpm • vg hog hegeket • változtatnék : zerelm 

5 em kedeg ne legén • semmi vágok Es ha el oztandom 
zegeneknek étkekbe • minden vagomot : es ha adan 
dom en testemet • vg hog egyek : zerelmem kedeg ne 
m volna • semmit nekem nem haznal Zeretet 
tvrelmes • keges : zeretet nem kedvez : nem tezen fe 

10 lendíjkpt : nem fvalkodik : nem maga hario : nem 
keresi mell'ek yveie : nem irelkedik : nem tezen go 
nozt : nem vigad ektelensegen • de bizoiísagnak prpl 
Mindent el visel : mindent hyzen : mindent remenl 
mindent zenved Zeretet soha ki nem esik : akar pro 

15 phetalasok hewzagolnak : akar helvek meg állónak 
Akar tvdomariok meg tyretnek : mert fel rezenth 
esmerpnk : es fel rezent profetalonk : holot kedeg el ip 
vend • az mel' t^kelletes : meg hewzagol : az mi fel re 
zent vagon : Mikoron apród volnék zolok vala miként 

20 apród Mi idpben kedeg hcpsse <l9tt..> Ipttem : meg hev 
zageitottam • mellek aprodsage valanak : Mostan 

Az első 9 e-ből javított betű. 
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latonk tvkpr által meseben • tahat kedeg • orcáról 

orcára : Mostan fel rezent esmérek • tahat kedeg 

meg esmérem : miként esmertettem es Mostan : 

kedeg maradnak ez három • hvt remenseg : es 

5 zeretet Ezeknél nagvb kedeg zerelm Evangih 

Zent LvkaL evangélista Capituih XVIII 

Az' id9ben fel véve iesus tizenkét taneitvaiíat 

es monda nekik íme fel megcpnk iervsal'embe 

es meg végeztetnek mind kik irvan vannak pro 

10 pheta mia • embernek fiarol : mert el adatik poga 

noknak : es meg mevettetik : es ostorlatik • es P9gd9s 

tetik : es mi vtan ostorlatt'ak • meg ĉ lik vtet : es 

harmad nap fel kel Es vk ezeknek sem egiketh 

nem ertek Vala kedeg ez ige • el reitven v tvlyk • es 

15 nem értik vala : mik mondatnak vala • l9n kedeg 

mikoron k9zeleitene lerikohoz Nemei' vak vl vala 

vt mellet koldvlvan : es mikoron halia soksagot 

el9 mvlnia • kérdezi vala : mi ez volna • Mondanak 

kedeg neki • hog názáreti iesus menne : es vv9lte 

20 mondván david fia iesus irgalmaz nekem : es kik el9 

mvlnak vala • feddik vala vtet : hog vezteglene : v 

' A 298. lap 7. sorától a 299. lap 8. soráig: Lukács 18, 31-43, 
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Kedeg naggal ionkab vvplt vala davidnak fia irgal 

maz nekem • lesus kedeg meg alván • paranLola vtet 

V hozia hozni : es holot el kpzeleitet volna • meg 

kerde vtet • mondván : mit akarz : neked tezem • es 

5 tahat • v monda : vram hog lássak : es iesus monda 

neki • nézi : te hited téged idv9zeitet : es legottan : lata 

Es k^vetivala vtet : Istent : nageitvan : et minden 

nep hog lata ada dÍLeretet istennek Epistola bpit 

fp zeredan lohel propheta Capit másod 

10 Ezeket' monga vr isten Fordol'atok meg en hoz 

iam • mind ti zivetekben : byitben • sirasban • iaiga 

tasban • Es zaggassatok meg ti ziveteket : es nem ti 

rvhatokot : es fordol'atok ti vr istentekhez : mert ke 

ges : es k9ií(?rvletes : es tvrelmes : es igen irgalmas 

15 es gonozsagokon engeztelhet^ : ki tvga • ha meg for 

dol'on isten : es meg boLasson : es haggon áldomást 

V vtanna • Áldozat es temienezes • mi vr istenonk 

nek • Sionban kvrtben inekl'etek : Zentell'etek bpitet 

hyatok gvlekgzetet : gphetek égbe • az népet : zentell'e 

20 tek eghazat : véneket g9hetek égbe : gphetek égbe 

aprodokot : es emlpzypokot : Leepiek ki vplegeií v : 

' A 299. lap 10. sorától a 300. lap 11. soráig: Joel 2,12-19. 
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zegeleteb9l : es meriazzon v agabol Oltár kpzpt es 
segrest'e kpzyt : papok : vrnak zolgai : sírnak es mongak 
BoLas vram • boLas te népednek • es te 9r9k9d9t ne ag 
gad vndoksagba • hog nemzetek raitonk ne vralko 

5 ganak : Mire mongak az nep k9Z9t • hol vagon v 
istenek : kedvele vr v f9ldet : es meg boLata v népe 
nek Es felele vr : es monda v népének : Imeen thi 
nektek gabonát es bort es olayt boLatok : es v 
bennek meg teltek : es továbbá nem adlak titeket 

10 vndoksagban • poganok kezébe : monga minden 
tehető vr Evangih Mathe Capit hatod : 
Az' id9ben Monda iesus v taneitvariinak : miko 

ron b9it9lt9k : ne akariatok zomorok lennetek 
miként kep mvtatok : mert meg hervazt'ak v or 

15 caiokot • hog embereknek tessenek • b9it9l9knek : 
Bizon mondom nektek • mert meg V9ttek ivtalmo 
kot Te kedeg mikoron b9it9lz • kend meg te feledet 
es mosd meg te orcadot : ne lattassal embereknek 
b9it9l9 • de te att'adnak ki reitegben vagon : es the 

20 att'ad • ki reitegben latt'a • meg fizeti neked Ne akaria 
tok magatoknak kenteket f9ldben kenLeznetek 

' A 300. lap 12. sorától a 301. lap 5. soráig: Máté 6,16-21. 
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hol rosda • es molTi meg emezti Es hol orvok : ki 
ássak : es el orozlak • De kentezietek magatoknak 
kenLeket méhben • hol sem rosda • sem mol' meg nem 
emezti • es hol orvok • ki nem ássak • el sem orozlak : 

5 Mert hol • te kenued vagon • ot vagon te zivedes Bpit 
elp vasárnapi Epistola pal korintiaba hatod 
Att'amfiaî  kizynk tiktpkpt • hog istennek malaz 

t'at • heyaba ne vegetek : Mert vg mond foga 
natos idpben meg halgatalak téged : es idv9sseg-

10 nek napiaban segellelek téged íme mostan foga 
natos idp Íme immár idvpssegnek napia • senki 
nek valami vétket • ne aggatok • hog ti zolgalattok 
ne zidalmaztassek de mindenben mvtassvk mag 
onkot : miként istennek zolgait Sok t<Tesben no 

15 morosagokban • ketelensegekben • kesereitesekben 
veresegekben : tpmlpcpkben • vetélkedésekben^ : 
mvnkakban • vigazasokban • bpitpkben • tiztasagban 
tvdomanban • erps elmeben • < zen > édességben zent 
leiekben • Nem hazvg zeretetben • bizon bezedben 

20 Istennek iozagaban • igassagnak fegverevel 
lo fele • es bal fele : diLpseggel : es nemtelenseggel 

1 A 301. lap 7. sorától a 302. lap 6. soráig: II. Kor. 6,1-10. 
^ Az / a szó fölé van írva. 
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gonoz hirrel es io hírrel • miként talardok es bi 
zonok : miként esmeretlenek es esmeretesek : mi 
kent halook : es ilpk : miként gettrettek es nem 
pltek • miként zomorok minden idén • kedeg vigak 

5 miként zvkpspk sokat kedeg kazdageitok : miként 
semmisek es minden birok Evanm Mate neged 
Aẑ  idpben Vezettetek iesus lelektpl pvztaba hog 

kesertetneiek ^rdpktpl Es mikoron bpitplth 
volna : negven napokban es negven eyel : oztan 

10 éhezek Es kesertp hoziaia menvén • monda neki 
ha istennek fia vag mongad hog ez kpvek ke 
herékké legének • ki felelven monda Irvan va 
gon nem Lak kerierben iF ember de minden 
igeben ki istennek zaiabol zarmazik Tahat 

15 fel véve ^et prdpg : zent varosba • es allata ^et 
templomnak oromiara es monda neki ha 
istennek vag fia boLassad le magadot mert 
irvan vagon Mert v angalinak páran Lolth 
te rolád • es kezekbe fognak tégedet Netalantan 

20 kvbe meg banuad te labaidot Monda neki es 
meg iesus Irvan vagon Nem keserted te vradot 

istenedet 

^ A 302. lap 7. sorától a 303. lap 9. soráig; Máté 4,1-11. 
Az i javított betű. 
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Istenedet • Esmeg fel véve vtet prdpg igen ma 
gas hegre : es mvtata neki • világnak • minden 
orzagit : es v diupsegeket • Es monda neki Ezeket 
mind neked adom ha le esvén engem imadan • 

5 daz Tahat monda neki iesus : Meiíel satanas 
mert irvan vagon • te vradot istenedet imádod 
Es' •</ neki magának solgalz : Tahat prdpg vtet 
meg haga Es ime elp ipvenek angalok • es zol 
galnak vala neki Másod vasárnapi Episto 

10 la zent pal tessaloniaba Capit harmad 
Att'amfiaî  kerpnk tiktpkpt • es onzollonk vr ie 

susban • hog miként vpttetek mitvlpnk min 
emmen kellene iarnotok : es istennek kellenetek' 
<.>vg es iariatok : hog ionkab • bevpU'etek • mert tu 

15 gatok : mel paranLolatot attam legek nektek vr 
iesus'' mia • mert az istennek akaratt'a ti zentsegtek 
hog tartatok meg magatokot paraznasagtpl • hog 
ki mind pnpn ederiet tvgga birnia zentsegben 
es tiztessegben : nem kívánságnak' geriedeteben 

20 miként poganok : kik nem tudnak <...> istenth 

Az í javított betű. 
A 303. lap 11. sorától a 304. lap 6. soráig: I. Tessz. 4,1-7. 
Az n m-bői javított betű. 
Az e a szó fölé van írva. 
Az s g-ből javított betű. 
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Es valaki másra ne mennen : avag /̂ atl'aíi 

at meg ne foglall'a v dolgaiban : mert • vr • az 

iireteneken<t> mindenen bozzot all : miként 

meg mondottvk nektek : es tanosagol attonk 

5 Mert nem hyit minket isten fertezetbe • de zent 

segbe mi vronkban iesus cristosban Evangm 

Zent mathe apastal Capit tizen pt 

Az' idcpben ki menvén iesus • kvlyn mene : 

tirosnak es sidonnak rezibe Es íme az veg 

10 bpl : ki ipve eg kánai azzoiíember • es vvplte mo 

ndvan neki • vram davidnak fia irgalmaz nekem 

En leariom prdcpgtpl gonozol getretik : ki igét sem 

felele neki : es hozia menvén • v taneitvaiíi ke 

rik vala vtet • mondván boLassad el vtet • mert 

15 vtannonk vv^lt ki kedeg felele nekik mondván 

Nem vágok kvld9t • ha nem Lak • Israelnek hazából 

el vezet ivhokhoz • azomba v el ivta imada vtet 

mondván Vram segél' engem ki felelven mo 

nda Nem io fiaknak keneret venni : es ebeknek 

20 vetni tahat v monda bizonaval vram : Es nam 

' A 304. lap 8. sorától a 305. lap 4. soráig; Máté 15, 21-28. 
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az kplkek es : eznek az morsalekokbol • kik v vroknak 

aztalarol hvllonak : tahat felelven iesus monda 

neki : O azzoiíember • nag te hvtyd : legén neked mi 

kent kertel Es meg vigazek v leaiía az id9t9l fogvan 

5 Epistola harmad vasárnap Efesomba V 

Att'amfiai' legetek istennek kpvetpi : miként ze 

ret(? fiai : es iariatok zeretetben : miként cris 

toses zeretet tikteket : es pnpn magát atta mi 

<er9tt9nk érettetek > erettpnk Áldomást es aiande 

10 kot istennek • édességnek illatt'aba : Paráznaság ke 

deg • es sem eg fertezet : avag f^svenseg • ingen ne 

neveztessek ti bennetek : miként illet zenteket 

avag rvtsag : avag hyht bezed : avag iregseg : ki 

dolgot nem illet : De ionkab hala adás Ezt kedeg 

15 tugatok ertven : hog sem eg paráznának : avag 

fertgzptnek : avag f9svennek : ki balvaií zolgalat 

ninLen istennek es cristosnak orzagaban 9r9ksege 

Senki titeket meg ne uallbn hyv bezeddel : mert 

azért ivtot istennek haragia • ketelked9knek fiaira 

20 azért ne legetek rezesek v vélek : Mert néha 

' A 305. lap 6. sorától a 306. lap 4. soráig: Ef. 5,1-9. 
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setétek valatok Mostan kedeg fenesseg vrban • vgan 

lariatok miként feiíessegnek fiai • világosságnak 

kedeg gpmplLe vagon minden iozagban es igassag 

ban es bizoiísagban Evangih LvcaL Capm XI 

5 Az' id9ben vala iesus 9rd9g ki vzp : es az vala 

néma : es holot ki vzte volna az yrdpgpth 

zola az néma : es Lvdalkodanak az sokassagok : 

Nekik kedeg k9zz9l9k mondanak Qrd9g9knek feie 

delmeben vz ki 9rd9g9k9t belzebvkban : es egebek 

10 kesertven • v tvle merib9l : kérdnek vala ieget 

v kedeg hog lata v gondolatt'okot monda Minden 

9n9n benne meg ozlot orzag el pvztol : es haz ha 

zra esik Ha kedeg satan 9n9n benne meg ozlot mi 

nemen al v orzaga : Mert belzebukban moiígatok 

15 en 9rd9g ki vzesemet ha kedeg en belzebvkban vz9k 

ki 9rd9g9k9t : ti fiatok kiben vznek : azért vk ti 

biraitok leznek : de ha en istennek vyaban vz9k 

ki 9rd9g9k9t : bizoniíavaF beletek ivtot istennek 

orzaga Mikoron er9s fegveres 9rizi v pitvarát 

20 bekében vannak miket bir • ha kedeg annál er9sb 

' A 306. lap 5. sorától a 307. lap 16. soráig: Lukács 11,14-28. 
Az egyik rt a szó fölé van írva. 
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raia ipvend : es vtet meg gpzendi • minden fegveret 
meg vezi kikben bizik vala : es v foztasat el ozt'a : ki 
en velem ninLen : ellenem vagon : es ki velem nem 
gpit : tekozl Mikoron kedeg fertezet lelek ki me 

5 nend emberbpl: iar vizes hel'eken : rivgalmat keres 
ven : es nem lelvén : es mond : Tériek be en hazamba 
honneit ki Í9ttem : es mikoron el Í9vend : meg leli 
seprpkkel tiztvlvan • es ekesplven : es tahat el megen 
ez • fel vezen egeb heth lelkeket • nalanal álnokba 

10 kot : es be menvén • ot lakoznak : es az embernek 
^ vegei • leznek gonozbak elebelieknel : Ipn kedeg 
mikoron ezeket mondanaia bodogazzon evangelima 
Fel kaialta nemei' azzoiíember • martilla^ az sokassagbol mo 
nda neki Bódog has • meĥ  ki téged viselt : es emlpk kiket 

15 zoptal : emteP tahat v monda Ispt bizohaval : bodogok kik 
istennek igeiét halgattak : es őrizik vtet letare : 
Neged gvsal ftp vasárnap : galatasba Epistola IIII 
Att'amfiaî  Irvan vagon : hog abraamnak ket 

fia volt : eg zolgalotol : agártól izmael' es eg felesegetpl : 
saratoP isaak^ de az ki 

20 zolgatol: agartoP testent ziletet: ismaer ki kedeg az zabattol: 

Az jegyzetszámmal ellátott szavak pirossal vannak írva (magyarázatképpen) 
az alattuk levő szó fölé. 
^ A 307. lap 18. sorától a 308. lap 17. soráig: Gal. 4, 22-31. 
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ígéret mia : ki bezedek példa értelmem vannak mo 
ndvan Mert ezek ket veg hagasa : egik<et> sinai he 
gen zolgalatra zvlp : ki neve agár : Mert sina ar 
abiai heg • ki foglalván vagon azhoz : ki mostan ierv 

5 sal'em : es zolgal v fiaival : Az kedeg ki fen való ie 
rvsal'em : zabád : ki mi ahank : mert irvan vagon 
Qryl' meddp • ki nem zvlz : hahotal' es VV9IL <v fia 
val> ki nem fiazz' Mert sok fiai vannak mégha 
gótnak : lonkab hog nem kinek ferie vagon : Mi 

10 kedeg att'amfiai Isaak zerent ígéretnek vagonk 
fiai^ De miként tahatlan • az ki testent ziletet vala 
haborgatt'a vala : azt ki lelekent Vgan mostan es 
De mit mond iras : Vzd ki az zolgalot <f fiat es 
mert nem lezen • az zolgalonak fia prykps zabád 

15 nak fiával Ez kent att'amfiai nem vagonk zolga 
lónak fiai • de zabadnak Mel zaba taggal minket 
cristos zabadeitot Evangm zent lanos Cap hat 
Aẑ  idpben El mene iesus galileai tenger elve ki ti 

beriasban vagon : es kpveti vala vtet nag soksag' 
20 mert lelensegeket latnak vala • kiket tezen vala 

' A második;' talán í-ből van javítva, vagy áthúzott betű. 
^ A 308. lap 18. sorától a 310. lap 5. soráig: János 6,1-14. 
^ A g javított betűnek látszik. 
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azokon kik betegek valanak El siete azért iesus 
hegre : es ot vl vala • •</ taneitvanival kozelvala 
Paska sidoknak Vdnepek napia Azért holot iesus 
fel emelte volna zemeit : es lattá volna v hozia ipvp 

5 soksagot Mond ülepnek : honneit vezynk kenereket 
hog ezek egének Ezt kedeg mongavala kesertven : 
vtet • mert v tvgavala mit tendp volna • Felele neki 
filep • ketzaz pénznek kenere • nem elég nekik hog 
ki mind valami kisdedet vegén Mond neki v tan 

10 eitvani kpzzpl eg • simon peter att'aíia andras Eg 
germek vagon itt : kinek pt árpa kenere vagon es 
ket hala De ezek mi enneyek kpzpt Monda azért 
iesus Vitessetek le az <nepe> embereket Vala kedeg 
sok zena az helTjen^ • le vlenek azert^ férfiak • zammal 

15 avag pt ezerén Véve azért iesus az kenereket : es 
holot halat adót volna • el ózta az le vlteknek : meg 
vgan a halakból • mennyt akartak volna : es holot 
meg tpltek volna : monda v taneitvahinak : zeggetek 
meg az fellettevalo morsalekokot : ne vezienek el : 

20 Meg zedek azért : es meg tpltenek • tizenkét kosarth 

^ A b javított betűnek látszik. 
^ Az r a szó fölé van írva. 
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morsalekkal : az pt árpa keiíerekbpl • es ket halból • kik 

felette Ipttek azoktól • kik pttekvala • azért az ember 

ek • mikoron láttak volna az ielenseget kit t(fX vala 

mondónak vala Mert bizoií ez az propheta ki ez vi 

5 lagba iovendp Siket pt(?d vasárnap Epistola 

kristos haláláról való Pal ebreosoknak kilenced 

Attamfiai^ Fel alván kristos Ipvendp iozagoknak 

pisppke • tovabra való : es tpkelletesb : nem kézzel 

gartot sátorba : az az • nem ez termezetent sem bak 

10 oknak • avag" bikáknak vérével : de tvlaidon vérével 

mene be zentsegbe : prpk valuagot / meg lelvén 

Mert ha bakoknak avag bikáknak vére • es bor 

ioknak npsteá^ el hintet • hamvia : zeplpsylteket • testi tiz 

tasagra meg tizteit : meiíyvel ionkab cristosnak 

15 vére : Id zent lelek mia • pnpn magát ayanlotta zep 

Ipnel k l̂ istennek : meg tizteita mi lelki esmeretp 

nkyt : holt dolgokból : ilp istennek zolgalni Es azért 

vy hagasnak kpzbe iaroia • hog halai esedeseerth 

az vétkeknek vakagáért kik valanak az elp ha 

20 gas alat: meg vegek az igiretet kik hivatalosok 

l A 310. lap 7. sorától a 311. lap 1. soráig: Zsid. 9,11-15. 
2 

A TUfsteA szó a sor fölé van írva. 

659 



^«« 

^UiHit xfi tnmuf>K e w i tn<ur /lii»MiriMnr>'iM4f 

t'mW- W^M A4 kfv/fl ei téJltP^n^t^ mm 

mtnemtnfn rui^ ^ tf álnaorK ottMknAÍ Áf 

7/ 

1 



pryk prpksegnek mi vronkban iesus cristosban E 

vangeliih zent lanos Capit nolc 

Az' idpben Mondvala iesus sidok soksaganak-

es papok feiedelminek kpzzyletek ki fedd en 

5 gem binryl • ha bizont mondok nektek mire nem 

hiztek nekem • ki istentpl vagon • isten igeiét hal 

gatt'a : ti azért nem halgatt'atok • mert nem vattok 

istentpl • Felelenek azért sidok es mondanak neki 

Nem de io mongvk e mi • mert samaritanos vag 

10 es prdygpd vagon • Felele <neki> iesus énnekem ^r 

dpgym ninLen De tiztelem en att'amot es ti zegen 

eltetek engem : En kedeg nem keresem en ditpseg 

emet : vagon ki keresse es itill'e : bizoii bizoh mon 

dom nektek • ha ki en bezedemet tartanga • halalt 

15 yrykke es nem kostol Mondanak azert^ sidok : mos 

tan esmertvk hog r̂dcpg^d vagon Abraam meg 

holt es az prophetak meg holtak • es te mondod ha 

ki en bezedemet tartanga • halalt ^rpke sem kostol 

Minemmen nagob vag te abraam : att'anknal ki 

20 meg holt : es próféták meg holtak : kiye tezed 

A 311. lap 3. sorától a 312. lap 13. soráig: János 8, 46-59. 
A második a a szó fölé van írva. 
Az r a szó fölé van írva. 
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tenen magadot Felele iesus ha en diLpseitem enpn 
magamot : En dÍLpsegem semmi • vagon en att'am ki 
dÍL9seit engem kit ti mondotok hog ti istentek le 
gen • es nem esmértetek vtet En kedeg esmértem vtet 

5 Es ha mondandóm hog nem esmértem vtet legek 
oU'an hazvg miként ti De tvdom vtet es v bezedet 
tartom Abraam ti att'atok prvendet hog latnaia 
en napomot • lata es vigadót Mondanak azért' sidok 
V neki ptven vdpd meg ninL : es abraamot láttad 

10 Monda Nekik iesus bizoh mondom nektek mielgt 
abraam lenne en vágok kpvet vpnek fel azerth 
sidok hog vtet hagigalnaiak Iesus kedeg el reitezek 
es ki mene templomból Virág vasárnapi Epis 
tola zent pal Phílipensesbe Kapit másod : 

15 Attamfiai- azt Erzietek ti bennetek : mit cristos ie 
susban ki holot istennek zemeleben volna • nem raga 

dozasnak aleita magát : istennek egellp lennj • de pnpn 
magát semmiseite • zolganak zemel'et fel véve : ember 
ékhez egellp leven : es pltpzedben leletek miként em 

20 ber Qnpn magát alaza • engedelmessé leven mind 

Az a e-ből javított betű. 
^ A 312. lap 15. sorától a 313. lap 6. soráig: Fii. 2, 5-11. 

312 
156v 

663 



hal^ltci Mit^t-nd \fdKtht ^yaULua'littity^tm 

h m^^tf mtnitn n<w ^^V*^;ilj#yu)^ 
H(lk ni^fckn rntnkn *r\^ ^AtfiUn • "n^fnm fáéi 
Cl fcluU is mtnAm yuif UUA nint v» u/tnfki/ 

nemit <ht^Á: ntnJtMt^ \ u?,tf IKH^ ntfU4n 

<y mcnicnr t] in tt/ltfn ^ h UmtK PiMi -tj^ 

file:///fdKtht


313 
157r 

halaiig • kereztnek <hal> kedeg haláláig • kiért <vte> es 
isten ^et : fel magaztalta es v neki nevet adoth 
ki <mindetn> minden new felet vagon • hog iesus 
nak neveben minden térd haioll'on : menni fpldi 

5 es pokoli Es minden líelc? vall'a : Mert vr iesus kris 
tos att'a istennek diupsegeben vagon Evangélium 
elp vasárnap adventban leled meg Epistola nag 
Letérteken Corintiaba' Cap tizen eg : -
Att'amfiaî  tinektek égben gvlekezestekben Immár 

10 nem illik vrnak vatoraiat ennetek • mert ki mi 
<nd9n9n> nd pnpn vaLoraiat meri meg enni es ig 
nemei' éhezik : nemei' kedeg <z> rezeg : avag ninLen 
hazatok : hol egetek es igatok : Avag istennek hazat 
vtall'atok es zegeneititek azokót kiknek ninLen 

15 vaLoralniok Mit mongak nektek • diuerlek tikte 
ket / ezben nem diterlek • mert en vrtol vpttem kit 
attam nektek es • Mert vr isten mel' yel el arol • 
tátik vala • keneret vpt eŝ  halat adott • es meg tprte 
es mondott • ez en testem ki ti ertetek adatik : ezt 

20 tegetek en emleitetemre : Meg vgan holot <va> 

A C javított betű. 1 

^ A 313. lap 9. sorától a 314. lap 15. soráig: I, Kor. 11,20-32. 
Az es betoldójellel a sor fölé van írva. 
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vaLoralt volna : az pohart mondván Ez pohár vy 

veg hagas en veremben Ez vala menezer iziatok 

tegetek en emleitetemre Mert valamenezer ezitek 

ez keneret es iziatok ez pohart : vrnak v halalat 

5 hirdetitek • mignem el ipipn Azért es valaki eendi 

ez keiíeret : vag yanga vrnak poharat miltatlan 

vr • testének es vérének binps lezen De lássa megh 

ember • pn^n magát es az kenerbpl vg egeek : es az 

pohárból vg ygyk Mert ki eezi vag yzia miltatlan 

10 magának itiletet eezik es yizik • vrnak testet meg 

nem valaztvan Azért kpzpttetek sok betegek vadnak 

es bennakes • sokan aloznak • hog ha minpn mag 

onkot itilnpk • bizoiíaval • nem itiltetnenk Mikoron 

kedeg itiltetpnk : vrtol fegelmet vezpnk : hog ez világ 

15 gal nekarhozionk Evangih lanos Cap XIII 

Az' idpben Paska vdnep napnak elptte lesus tvdvan 

mert el iptt • v ideié • hog el meririen ez világból 

att'ahoz : holot zerette volna pveit • kik világban va 

lanak : végig zerete -̂ket Et vaLora leven : mikor 

20 on Immár prdpg zvbe bobatot volna • hog elarolnaia 

A 314. lap 16. sorától a 316. lap 7. soráig: János 13,1-15. 

314 
157v 

667 



l^\M iiM-U* mt» iftmlfl fit tft:0Jtrtiht^ mt 

í'Va<*7^n*íi tujki ;*iftn"il*m t t J ^ ^T^ke enU 

UAÍ ním l4f€n Mjí^ fn V ^ /Aviibi «<^i 

J 



315 

158r 

vtet Skariot fia ivdas Tudván mert att'a neki mindent 

kezébe adott Es mert istentpl ki iptt : es istenhez me 

gen<t> fel ke vaLorarol • es veti v rvhaiat • es holot 

vptte volna <kezk9iet> kezkenpet : meg pvedze magát 

5 oztan ptt vizet medencébe es kezde <ta> mosnia 

taneitvaninak lábait • es meg tprleni az kezken 

pvel • kivel pvedzven vala ívta azért simon peter 

hez Es monda neki peter Vram te mosode en 

labaimot Felele iesus es monda neki Mit en tez 

10 ek <..> te ma nem tvdod de ezek vtan meg 

tvdod Monda neki peter Nem mosod prpke en la 

baimot Felele neki iesus ha téged nem mosan 

dolak • nem lezen rezed • en velem • Monda neki 

simon peter Vram ne Lak labaimot de kezeimet 

15 es : feiemet es • Monda neki iesus ki meg mosdoth 

nem zvkps hanem uak hog lábait mossa • de tel' 

l'essegel tizta : Es ti tiztak vattok de nem mind : 

mert tvga vala ki volna ki vtet el arolnaia 

Azért monda nem vattok mind tiztak : Mi vtan 

20 meg mosta volna v labokot : Fel véve v rvhaiat • es 
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holot esmeg le vltvolna Monda nekik Tvgatok e 
mit tpttem nektek • ti hytok engem mester es vr 
am Es iol mongatok bizonaval vágok • Azért ha 
en meg mostam labatokot • ti vratok es ti mester 

5 tek • es ties tartoziatok égitek mastoknak lábait 
meg mosnia Mert peldat attam nektek : hog mi 
nemmen : en tpttem nektek' • ties • vgan tegetek 
Hvsvet napian Epistola korintiaba XV 
Att'amfiaî  tiztohatok ki az o kovazt : hog 

10 legetek vy zitalas miként pogatak vattok 
Mert íme mi paskank áldozván vagon cristos 
Azét tpltpzipnk ne az o koazban se alnoksanak 
es gonossagnak koaziaban de zep tiztasag<.>nak 
es bizonsagnak pogauaiaban Evangélium 

15 zent Markos Capitul tizenhatodik 
Aẑ  idpben magdalomi maria : es maria lakabe 

es salomee vpnek io illato fweket'' : es kenete 
ket : hog el ipven : iesust meg kennelek : es igen 
hóival : zombatnak égikben • ipvenek • az syrhez : 

20 Immár nap fel támadván : es mondónak vala • eg 

A t javított betű, de a biztos olvasat kedvéért a scriptor a szó fölé is felírta. 
^ A 9-14. sorban: I. Kor. 5, 7-8. 
' A 316. lap 16. sorától a 317. lap 10. soráig: Márk 16,1-7. 
* Az első V javított betű. 
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másnak Ki emeli el mi nekpnk • az kpvet az syrnek 
aytoiarol : es meg nezven • latak az kyvet el veven 
mert bizoií nag vala Es be menvén • az syrbe • lata 
nak iogra ^̂ Ini : eg ifiat̂  • f9d9ztet^ • feier tizta pltpz 

5 étbe • es meg rettenenek : ki monda nekik : nee : 
yeggetek : iesust nazaretbelit keresitek : meg fez 
eitettet : ninLen itt íme hel'e • hvl tpttek vala vtet 
De mennetek el : es mongatok v taneitvariinak es 
peternek es : mert elpttetek galileaba megen • ott 

10 vtet meglatt'atok • miként v mondotta nektek ámen 
Hetfpn Epistola Apostolok Leiekedeseben X 
Aẑ  napokban Alván peter • népnek kpzptte monda 

Emberek en att'amfiai • ti tvgatok : mi zo Ipt nind 
zeles sidosagban : mert galileatol kezdvén : az kerezt 

15 seg vtan : kit hirdetet ianos Názáreti iesust : miként 
isten vtet kente zent leiekkel es iozaggal : ki el iart 
iot tevén • es vigaztvan • minden prdpgtpl nomorolt 
akót Mert isten vala v vele Es mi tanok vagonk 
mind azokról • mell'eket tptt • sidoknak tartomaniban 

20 es lervsal'emben • kit meg plenek • fara fezeitven : Ezt 

Az/javított betűnek látszik. 
Az első 9 e-ből javított betű. 

^ A 317. lap 12. sorától a 318. lap 9. soráig: ApCsel. 10,37^3. 
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318 
159v 

Isten harmadnapon fel ebreztette : es atta vtet ielen 
teni: nem mindennek • De elpzpr meg zerzet tanok 
nak : nekpnk kik pttpnk es ittonk v vele : mi vtan 
holtából fel támadót Es paranLola nekpnk • hog 

5 predikall'onk népnek : es tanosagot aggonk • hog 
V legén istentpl zerzet biro • eleveneknek es holtak 
nak es Ennek minden próféták tanosagot teznek 
binpknek botanatt'at venni • v neveben : minden 
ki V benne hyzen Evangm lucaL Capm XXIIII 

10 Az' idpben lesus taneitvani kpzzpl ketten^ IvcaL cleofas^ az na 
pon mennek vala : eg kastelba ki vala hatvan 

rast fpldpn iervsal'emtpl Emavs nevp • Es vk zolnak 
vala egmasnak • mind ezekrpl • mell'ek tprtentekvala 
Es Ipn mikoron bezellenekvala : es égbe kerdezked 

15 nenek Es iesus<..> </ es • kpzeleitven megenvala •</ vélek 
tartatikvala kedeg v zemek • hog ^et meg ne esmér 
neiek Es monda v nekik Mi bezedek ezek • kiket égbe 
foltattok iarvan • es zomorovak vattok Es felelven 
égik • kinek neve BQeofas monda neki lervsal'embe 

20 tenpn magad vag zarándok : es meg nem esmertede 

^ A 318. lap 10. sorától a 320. lap 14. soráig: Lukács 24,13-35. 
Az e talán 9-ból javított betű. 
A IvcaL cleofas nevek a sor fölé vannak írva. 
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mik Ipttek v benne • ez napokban • kiknek monda v : 

mell'ek es mondanak Názáreti iesusrol ki profeta 

ember volt : es hatalmas tetemenben : es bezedben 

isten elpt • es minden nep el9tt : es miként aroltak 

5 el vtet : f? papok Mi kedeg remeiíkedonkvala 

hog V volna israelt meg valto : es mostan mind ez 

ek felpt : ma harmad napia vagon • hog ezek lyttek 

De meeg nemei' azzoiíemberek kpzzpllpnk yeztenek 

minket : kik világ elpt voltak az syrhez : es v tes 

10 tet meg nem lelvén • meg ipttek mondván • hog 

angali latast es láttak volna : kik vtet élni mo 

ngak : es el mentek k9zz9l9nk nekik az syrhez • es 

vg leltek • miként az azzoiíemberek mondottak • vtet 

kedeg meg nem leltek Es v monda nekik O hyhtok 

15 es restek zivel • hinnetek mindenben mell'eket pro 

fetak zoltak : Nem de ezeket ketelen volt e tvrni cris 

tosnak Es' ig be menni v diupsegebe Es moisestpl el 

kezdvén • es mindé prófétáktól : meg érteti vala vket 

minden irasba • kik v róla irvan voltak Es elkpzel 

20 eitenek : az kastellioz • hova mennek vala : Es v 9n9n 

Az £ javított betű. 
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Magát kepeseite toab mentet Es kezereitek vtet 

mondván Vram marag velpnk : mert imar estpl 

es nap ala hailot Es be néne ^ vélek Es Ion mikor 

on vélek vlne • keiíeret fel vpn • es meg alda : es meg 

5 zege • es noit'avala v' nekik es meg nilek v zemek 

es meg esmérek vtet Es v el eriezek v̂  el9l9k Es mo 

ndanak eg másnak Nemde mi zivpnk eg9 vala e 

mi bennpnk mikoron zolna az vton Es mi nek 

pnk irasokot nitna • es fel kelven azon idpben : 

10 meg terének iervsal'embe Es meg lelek gvlekezven 

az tizen egget • es azokot kik v vélek valanak • mo 

ndokot Mert vr bizori fel kplt • es simonnak ielent 

Es í̂kes bezellik vala : mik tprtentek vala az vtban 

Es miként vtet meg esmértek kerier zegesben ámen 

15 Kedden Epistola Apostol mivelkedetiben XIII 

Aẑ  napokban Pal fel kelven • es kezevei veztegsegeth 

intvén • monda • Emberek att'amfiai Abraamnak 

nemzeti es istennek : kpzyttetek • kik isten félitek 

ez zonak idvpssege nektek vagon kvldven : merth 

20 kik iervsal'emben lakoznakvala : es vnekik' feiedelmi 

Az V a sor fölé van írva. 
^ A 320. lap 16. sorától a 321. lap 13. soráig: ApQel. 13,16 és 13,26-33. 
3 

Az utolsó k a szó fölé van írva 
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nem esmérvén iesust Es prophetaknak zavokot kiket 
minden zombaton olvasnak Itilven be tell'eseitetnek 
es halainak • sem eg vget v benne nem lelvén : 
Pilatostol kertek hog vtet meg pU'ek Mi vtan ke 

5 deg meg vegezetvolna kik v róla irvan valanak 
Farol vtet ala veven • tpttek vtet koporsóba' • isten 
kedeg vtet harmadnapon fel ebreztete kit sok 
napokban láttak • azok kik v vele egetembe ipttek 
volt fel iervsal'emba galileabol : kik meg ez ideiges 

10 vannak v tanoi az népnek Es mi hirdettVk 
nektek^ azokot Mel' igeret^ Ipt mi att'aninkra 
Mert ezt isten v fióknak meg tell'esytette : fel eb 
reztven mi vronkot iesus cristost Evangélium 
zent lucaL Capitulom hvzon három 

15 Az"* idpben álla iesus v taneitvahi k9Z9t es mon 
da nekik Beké nektek En vágok' ne fel'etek 

meg rettenvén kedeg es meg iedven aleit'akvala 
hog zelletet latnak : es monda nekik : mit lettetek 
es gondolatok támadnak ti zivetegbe lássatok en 

20 kezeimet : es en labaimot : mert en vágok az : tapaz 

A/7 talán javított betű. 
Az n, a fc és a í javított betűk, a /-t a szó fölé is felírta a scriptor. 
A szó fölött nehezen értelmezhető jel van. 
A 321. lap 15. sorától a 322. lap 17. soráig: Lukács 24,36-47. 
A k n-ből javított betű. 
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tall'atok es teteme ninL miként latt'atok hog en 

nekem vagon Es holot ezt mondotta volna mvtata 

<f nekik kezeit es lábait : meeg es kedeg ^k nem 

hyven : es Lvdaltokban • prpmykert monda vagon 

5 e itt valami ennivaló • es tahat : Aianlanak 

neki eg svlt halnak remeket : es meznek zinet 

Es holot pt volna v elpttpk : véve az maradékot 

ada V nekik Es monda v nekik • Ezek az igék 

kiket zoltam nektek : mig meg veletek valek 

10 Mert ketelen mindennek be tell'esedni : kik ir 

van vannak moises tprveneben • es prófétákban 

es psalmosokban en rólam • tahat meg nita 

^ értelmeket hog irasokot értenének Es monda 

nekik Mert irvan vagon ig ketelen vala cris 

15 tosnak gptretni Es fel kelven holtából • harmad 

napon : Es hirdetni v neveben • gptrelmet penitenciat' binpkn 

ek boLanatt'ara • minden nemzetegben Elp hus 

veti vasárnapi Epistola lanos Cap ptpd 

Zeretpim^ Minden^ mi istentpl ziletet : meg gpzi 

20 ez világot Es ez az diadalm ki meg gpzi ez világot 

Apenitenciat szó a sor fölé van írva. 
^ A 322. lap 19. sorától a 323. lap 13. soráig: I. János 5, 4-10. 

Az en betoldójellel a szó fölé van írva. 
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mi hitpnk • Ki kedeg az • ki ez világot gpzi : hanem : 
Lak az ki hizi • hog iesus istennek fia Ez az iesus 
eristus ki viz által • es : ver altales iptt Nem Lak 
vizbe • de vizbenes • verbenes Es lehet lelek ki ezrpl ta 

5 nosagot tezen hog cristos legén bizorisag : mert har 
man vannak kik f9ld9n tanosagot teznek • lelek 
viz es ver : es hárman vannak kik meriben ta 
nosagot teznek Att'a ige es zent lelek : es ez har 
om eggek : sha embereknek tanosagat be vezivk 

10 istennek tanosaga nagvb : mert ez istennek tano 
saga ki nagvb : mert v íiarpl tptt tanosagot ki 
isten fiának neveben hizen Istennek tanosaga 
pnpn benne vagon Evangm lanos Capm hvz 
Az' Idpben Mikoron est volna az zombatogknak^ 

15 égiken es aitok be tevén volnának sidoktol fel 
tegben • hol az taneitvaiíok g^ltekvala lyve iesus 
es álla kpzepettek : es monda nekik Beké nektek 
Es holot ezt monta volna • mvtata nekik kezeit es 
oldalát : taneitvaiíok azért prplenek vr latvan 

20 Monda azért esmeg v nekik Miként boLatot att'a 

' A 323. lap 14. sorától a 325. lap 5. soráig: János 20,19-31. 
Az első k betoldójellel a g fölé van írva, de a g-t nem húzta át a scriptor. 
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engem en es boLatlak titeket • Ezt holot mondotta 
volna : raiok fvalla : es mond nekik : vegetek zenth 
lelket kiknek meg boLatangatok' binykpt : meg 
boL annak nekik : es kinek meg tartangatok • tart 

5 van vannak Tamás kedeg tizenkettp égik • ki 
ketelkedpnek mondatik : nem vala v vélek : mikor 
on ipt vala iesus Mondanak azért neki egeb ta 
neitvaiíok • latok vronkot V kedeg monda nekik 
ha nem latandom v kezeiben az vazzegeknek ga 

10 kasát : es boLatandom en vyiomot vaszegeknek 
helebe : es bo Latandom en kezemet v oldalába • nem 
hizem Es líolc nap vtan esmeg valanak v tanéit 
vaiíi ben : es tamás v vélek Ipve iesus aitok be te 
ven : es álla v kpzepettek : es monda Beké nektek : 

15 az vtan monda tamásnak Nohad ide be te / vyiodot^ 
es lássad en kezeimet : es hozte kezedet • es boLasd 
en oldalamba : es ne leg hvtptlen de hyv felele ta 
mas • es mond neki En vram es en istenem Mond 
neki iesus Tamás mert latal engem es hyvl : 

20 Bódogok kik nem láttak es hyttenek^ lehet egeb 

^ Az elsői javított betű. 
2 

A virgula a szorosan egymás mellé írt szavakat választja el. 
Az n a szó fölé van írva. 
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sok ielensegeket es • tptt iesus <' taneitvani elpth 
kik nintenek ez kpnQben meg irvan Ezek kedeg 
irvan vannak • hog higgelek : hog iesus v legén : 
eristus istennek fia Es hog hiven elettek legén 

5 V neveben Másod vasárnap Epis : peter II 
Zeretyim' kristos mi erettonk gptretet : mi 

nekpnk peldat hagvan • hog kpvessvk v nomat 
ki bvnt nem tptt : sem alsag nem leletet v zaiaban 
ki mi idén atkoztatneiek • nem átkoz vala Mikoron 

10 gptretneiek : nem feneget vala : aggá vala kedeg 
pnpn magát hamissan itilynek : ki mi binq)nk9th 
^ testeben viselte az fan : hog binpknek meg holtak 
igassagnak el'pnk : kinek daganagiaval meg vigaz 
tynk Mert oll'atanok valatok : miként tevelgp Ivhok 

15 de immár meg fordoltatok paztorhoz • es ti lelketek 
nek pisppkehez^ Evangm zent ianos Cap tized 
Aẑ  idpben monda iesus v taneitvaííinak en 

vágok io paztor lo paztor v lelket • v ivhiert 
veti : béres kedeg : es ki nem paztor : kinek az ivhok 

20 nem tvlaydoni lat ivve farkast : es meg hagga 

' A 6-16. sorban: I. Péter 2, 21-25. 
Az 9 e-ből javított betű. 

' A 325. lap 17. sorától a 326. lap 9. soráig: János 10,11-16. 
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az Ivhokot es el fVt • es farkas ragadozia es el 
ozt'a az ivhokot Bires kedeg íVt mert bires : es 
az ivhok nem illetik vtet : En io paztor vágok • es 
meg esmérem enemeket : es meg esmérnek en 

5 gem éneim Miként att'a esmért engem : es enes 
esmérem att'at Es en lelkemet vetem en ivhi 
mert Es vannak egeb ivhim kik nem ez akol 
béliek Es azokot es elp kel hoznom : es en zomot 
halgatt'ak Es lezen eg akol es eg paztor harmad 

10 vasárnap Epistola Péter Capitol másod : • 
Zeretyim^ kérlek tikteket : miként idegeneket es 

zarandakokot : tvrtietek^ magatokot • testi kívánságok 
tol: kik lelek ellen vitézkednek Foganok^ kpzpf io 
naiassagtok legén • hog miben titeket rágalmaznak 

15 miként gonozokot io dolgogbol • titeket gondolván : 
diLpsphek minden tehetp att'at : v látásának napian 
Minden emberi termezetnek alatta legetek • Isten 
ezt Akar kiral'nak : miként felségnek • akar her 
cégeknek miként kiral'tol kvldotteknek : gonoz 

20 oknak bozzo állasára : ioknak diLeretire Mert ig 

^ A 326. lap 11. sorától a 327. lap 8. soráig: I. Péter 2,11-19. 
^ A ft betoldójellel a szó fölé van írva. 
^ Ag talán/)-ből javított betű. 

Átjavított betij. 
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vagon istennek akaratt'a • hog iot tevén • meg nemo 

hatok ertetlen embereknek tvdatlansagokot : miként 

zabadok • es nem miként ha zabadsagtok volna go 

nossagra De miként istennek zolgai Mindent tíz 

5 tell'etek : att'afiosagot zeressetek : Istent felietek : kir 

al't tiztesehetek • Zolgak minden feleimben legetek 

vratok alat Nem uak iok alat de meeg bvdosok alat 

es : Mert ez malazt mi vronkban iesus cristosban : -

Evangélium zent ianos Capit tizenhat 

10 Az' idpben monda iesus v taneitvaninak Kevéssé 

es immár nem lattok engem : Es esmeg kevéssé 

es meg lattok engem : mert el att'ahoz megek : Mon 

danák azért v taneitvani egmasnak : mi ez hog 

monga nekpnk • kevéssé es engem nem lattok • es es 

15 meg kevéssé engem meg lattok • mert el att'ahoz me 

gek • Mondónak vala azért : mi ez hog monga ne 

kpnk : kevéssé : nem tvgvk mit zol • Iesus kedeg meg 

esmere • hog vtet meg akarlak kérdeni Es monda 

nekik ezrpi kerdezkettek kpzpttetek : mert mondám 

20 kevéssé es engem nem lattok : es esmeg kevéssé es 

A 327. lap 10. sorától a 328. lap 10. soráig: János 16,16-22. 
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Engem meg lattok Bizon bizon mondom nektek 
mert ti sirtok : es zepektek : világ kedeg • vigad : ti ke 
deg <meg> zomorottok : de ti zomorosagtok vigasagra 
fordol Azzoiíember miden z^l: zomorosaga vagon : 

5 mert el ipt v ideié Mikoron kedeg germeket zilend 
Immár nem emlékezik • az zorossagrol : mert világ 
ba ember ziletet Es ties • mert mostan zomorosag 
ban vattok Esmeeg kedeg meg latlak titiket : es 
meg vigad ti zivetek Es ti vigasagtokot senki ti t^l 

10 etek meg nem vezi Neged vasárnap Epistoá 
Zent lakab apastal Capítulom elplsp 
Zeretpim' Igen io adomari minden : es minden 

tpkelletes aiandek • felpl vagon világosságnak 
atfatol ala zarmazvan • kinél ninLen változat 

15 avag ez mellesnek ariíekozasa Mert akaratt'aval 
zvlt minket : bizoiísagnak zavaval : hog v terem 
tesenek legpnk valami kezdesĵ  Tugatok en zeretp 
att'amfiai : legén kedeg minden ember gors hallásra 
rest zollasra' • es restb haragra Mert embernek ha 

20 ragia : nem myeli istennek igassagat : kiért es 

' A 328. lap 10. sorától a 329. lap 3. soráig: Jakab 1,17-21. 
^ A / e-ből javított betű. 

A második / utólag betoldott betű. 
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el vetvén tvletek minden fertpzetet : es gonossag 
nak bpseget : zeledseggel fogaggatok ti beletek : 
oltót igét : ki idvpzeitheti ti lelketeket Evangem 
Zent lanos apastal Capít tizenhatod; 

5 Az' idpben monda iesus v taneitvaninak : El 
megek ahoz^ ki engem boLalot Es kpzzpletek 

senki nem kérd engem : hova meg : de miért eze 
ket zoltam nektek • zomorosag telemeg ti ziveteket 
de en bizont mondok nektek Illik nektek hog en el 

10 mentiek : mert ha en el nem menendek • vigazta 
I9 nem ip ti hoziatok : ha kedeg el menendek : vtet 
ti hoziatok kvldpm Es mikoron v el ipvend : feddi 
ez világot • binrpl es igassagrol • es itiletrpl : Binrpl 
kedeg • mert nem hittek en bennem Igassagrol kedeg 

15 mert el att'ahoz megek : es immár engem nem lat 
tok Itiletrpl kedeg : mert ez világnak feiedelme im 
mar meg itilteteth Meeg sok mondom vagon nek 
tek : de most nem viselhetitek : mikoron kedeg el 
ipvend az bizoiísagnak lelke : meg tanéit titeket 

20 minden bizoiísagra : mert nem zol pnpn tple • de 

A 329. lap 5. sorától a 330. lap 5. soráig: János 16, 5-15. 
Azo talán ű-ból javított betlj. 

329 
165r 

697 



[ytiitti ntktrk: S» tttgtm tn^j nntftwmeu tntm 

^lU ni4umt 0 fi yntnt c^ U^btM cl/WfArminr 



valamit hallandó : azt zoll'a • es mell'ek ipvendyk meg 
hirdeti nektek : v engem meg ferieseit : mert eriim 
bol vezen : Es meg hirdeti nektek : Mindene valamié 
en att'amnak vagon eriimek Azért mondám mert 

5 eiíimbyl vezen es meg hirdeti nektek Qtpd vasár 
nap Epistola zent lacab Capit elplsp; 
Zeretpim' legetek zo tevpk : nem Lak zo halgatok 

ten9n magatokot Lalogatvan : mert ha ki zo halló 
es nem zo tevp : ez hasollatik emberhez ki v zvlete 

10 tinek orcaiat tvkprben gondoll'a : Mert meg gon 
dola magát • es el mene • es legottan el felede mine 
mp voh • kî  <•> kedeg nezend tpkelletes zabadsagnak 
tprvehebe : es meg maradand : nem feledekeri zo halló 
de tetemerivel zo tevp : ez pnpn dolgában bodog lezen 

15 Ha ki kedeg magát zerzetesnek aleit'a Es v helvét 
meg nem fékezi : de v zivet ualogatt'a • eznek heiaba^ 
vagon zerzetesvolta Zeplptelen es tizta zerzet att'a isten 
nel ez Meg látni árvakot es pzvegeket v riomorosa 
gogban Es ez vilagtpl magát zeplpnelkvl prizni Eva 

20 ngeliom lanos Capitulom tízenhatod 

A 7-19. sorban: Jakab 1, 22-27. 1 

A ki szó egy áthúzoU betű fölé van írva. 
Az / a szó fölé van írva. 
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Aẑ  idpben monda iesus v taneitvaninak Bizoií 

bizon mondom nektek Ha mit kerendetek att'atol 

en nevemben aggá nektek : Mind ez ideig semmit 

nem kertetek en nevemben : kerietek es vezitek • hog 

5 ti vigassaktok télies legén Ezeket rvlabezedekben pelda^ zol 

tam nektek • Idy ipt mikoron immár nem rvlabezedek 

ben zoll'ak nektek de nilvan en att'amrol hirdetek 

nektek Az napon <kedeg> kertek en nevemben • es nem 

mondom • nektek • hog kérem att'at • ti ertetek : mert att'a 

10 v zeret titeket : mert ti zerettetek engemet es hittetek 

mert en att'atol ipttem ki : ki ipttem att'atol • es ez vil 

ágba ipttem Esmeg meg hágom ez világot • es el me 

^ek att'ahoz Mondanak neki v taneitvani íme mo 

stan nilvan zolaz : es rvlabezedet pelda^ semegget nem mo 

15 ndaz Mostan tvggvk • hog mindent tvdc^ : es ninuen 

neked zikseged raia • hog valaki téged kerdezien ebben 

hizpnk hog istentpl ipttel Kerezt iaroba Epis 

tola zent lacab Capítulom vtolso reze ; 

Zeretpim' Vall'atok meg egmasnak ti bintpkpt 

20 es imagatok egmasert • hog idvpzpll'etek Mert igen 

' Az 1-17. sorban: János 16, 23-30. 
2 

Apelda szó a rvia fölé van írva. 
' A 331. lap 19. sorától a 332. lap 10. soráig: Jakab 5,16-20. 
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haznalatos igaznak gakorlatos ImaLaga El'es : 
hozzánk hasonló gytrelm' zenvethetp ember vala 
Es imaLaggal imada • hog fpldre ne essezneiek • es 
nem esek három eztend9n es három hónapon • es 

5 esmeg Imada • es meií esset adott : es fpld v g9m9lLet 
atta • ha ki kedeg k9zz9letek el tevelgend bizorisag 
rol Es valaki vtet meg fordeitanga • tudnia kel 
ki binost meg fordeitand v vtanak tevelgeseb9l 
halaiból ki zabadeit'a v lelket eŝ  binnek sokassá 

10 gat be fedezi Evangih lucau Capit tizen eg 
Aẑ  id9ben monda iesus v taneitvariinak kitek 

nek lezen baratt'a es megen v hozza ee felin • es 
mond neki barátom K9lL9n9r énnekem három 
keheret : mert en barátom vtbol Í9tt en hoziam • es 

15 ninL mit v elibe <v> tegek Es v bel9l felelven monga 
nebanL engemet immár • aito b tevén vagon • es en 
germekim velem vadnak • nem kelhetek fel • es neked 
adnom Es v ha Lergeteseben alhatatos lezen mo 
ndom nektek • es ha v neki • fel kelven nem aggá 

20 azért hog v baratt'a legén • demaga • v gonoz emberse 

Az / a szó fölé van írva. 
2 

Az i talán z-ből javított betű. 
^ A 332. lap 11. sorától a 333. lap 9. soráig: Lukács 11,5-13. 
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geert fel kel • es aggá neki • valamenere siksege lezen 
Es en mondom ti nektek • kerietek es adatik ti nektek 
keressetek es leltek : uergessetek es meg nilik nektek 
ki kedeg kpzzyletek att'at keneren kérj' • Mi nem 

5 kpvet ad neki : Avag halat mi nem kigot ad 
neki Avag ha kerent tikmoriat mi nem scorpiot 
hóit neki Azért ha ti holot gonozok legetek tut 
tok io attakot adomant^ adnotok ti fiatoknak Ménével 
ionkab ti att'atok mehbpl ad io lelket az^ vt kerpknek'* 

10 Aldozo vigiliaian Epistola apostolok IIII 
Aẑ  napokban hivpk soksaganak • vala eg zivpk : 

es eg lelkek Es valamelllk mit bir vala pve 
nek semmit nem mond vala • de v nekik mindenek 
kpz vala : Es az apostolok nag erpsseggel tanosagot 

15 adnak vala • mi vronknak iesuscristosnak • fel kelé 
serpl : es nag malazt vala mind v bennek Mert v 
kpzpttpk senki ziksegben nem vala : Mert vala mel' 
l'ik háznak vag parlagnak voltak volna : áron el 
arolvan : elp hozzak vala arviokot : es le vetikvala 

20 az apostoloknak labok eleibe El ózol vala kedeg mind 

2 
Az adomám szó az attakot fölé van írva. 

A ;' talán javított betű. 
2 

A szó betoldójellel van az elózó sorvégére írva. 
A másodika javított betű. 

' A 333. lap 11. sorától a 334. lap 1. soráig: ApCsel. 4,32-35. 
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eniknek • miként valakinek ziksege vala Evangm 

Zent lanos apostol Capitvlom tizenheth 

Az' idpben fel emelvén iesus v zemeit : meribe mo 

nda att'a idy iptt • feiíesehed te fiadot : hog te fiad 

5 es feiíesehen tégedet : miként minden testnek ha 

talmad attat neki : hog mindennek kit neki attal 

aggon prpk iletet Ez kedeg az pryk ilet hog meg 

esmerienek tenpn magadot • bizori istent : es kit 

kvldyttel iesus cristost : En fpldpn feiíeseitettelek te 

10 gedet : dolgot meg végezek • kit attal hog tegem 

es mostan feiíeseh engem / att'a te tenpn magadnál 

feriesseggel kiben voltam mi elpt világ lenne te 

nálad : meg ielentettem te nevedet embereknek : 

kiket attál nekem • ez világból Tieid valanak • es 

15 vket nekem adad • es en bezedemet tartottak • Immár 

meg esmértek : mert minden kiket nekem attal 

tvled vannak : mert bezedet • kit nekem attal 

nekik attam • es vk be fogattak • es meg esmértek 

bizori • mert te tpled ki ipttem • es hittek • mert en 

20 gem te boLattal En v érettek kerek : Nem világért 

kerek de ezekért 

A 334. lap 3. sorától a 335. lap 4. soráig: János 17,1-11. 
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kerek / de ezekért' kiket attal nekem Mert tieid : es en 
em minden tied : es tied enim : es feriespltem v ben 
nek • es immaar^ nem vágok világban • Es ezek világ 
ban vannak Es en te hoziad megek Aldozo 

5 napian Epistola apostolok dolga Cap elsp 
Ô  teoíilus lehet el9 bezedet tgttem legén mi 

ndenrpl : mell'eket iesus kezdet tenni : es tanéi 
tani az napig • kin v apostolínak • kiket zent lelek 
mia valaztot paranLolvan fel vetetet : kiknek es 

10 pnpn magát eleven atta • sok bizorisagban getrelme 
vtan • negven napon ielenven nekik • es zolvan isten 
nek orzagarol • es vélek evén • paranLolt nekik • bog 
iervsalembpl el ne távoznának : de várnaiak v att'a 
nek igeretet : kit hallottatok monda en zambol : Mert 

15 lehet ianos vizbe kereztelt : ti kedeg kereztelkettek zent 
leiekben • nem sok napok mvlvan ez vtan : Mert kik 
égbe gpltek vala : kerdikvala vtet mondván Vram 
Israelnek ez idpben meg adod e orzagat • monda kedeg 
nekik • nem ti esmerettek időket : vag idpnek kissebet 

20 es mell'eket att'a vnpn hatalmába vette : de vezitek 

A /: javított betű, az r pedig a szó fölé van írva. 
A ma a szó fölé van betoldva. 
A335. lap6. sorátóla336. Iap9. soráig: ApCsel. 1,1-11. 
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felpl ti rátok ipvp zent leieknek ereiét : es leztek ne 
kem tanok iervsalemben • es mind sidosagban • es 
samariaban • es fpldnek vegéig' Es holot ezt mondotta 
volna V lattokra fel emelkedek • es felleg vtet el vptte 

5 V zemek elpl : es mikoron vtet nezneiek • meiíbe 
mentebe íme ket ember allapek feier rvhaban V mel 
lettek • kik mondanak es : Galileai emberek : mit al 
lótok meribe nezven Ez iesus ki fel vetetet ti tpletek 
igen ip meg : miként lattatok vtet ménbe menvén 

10 Evangélium Markos Capitulom vltolso 
Aẑ  idpben Tizeneg taneitvaií égbe vltpkben : iel 

ének nekik iesus • es meg fedde • •</ hvtptlensege 
ket • es ziveknek kemenseget : mert azoknak kik 
vtet láttak vala • halottaiból fel kelven' • nem hittek 

15 vala Es monda nekik Mind zeles világba menvén : 
hirdessetek evangeliomot : minden termezetnek 
Ki hyend es kereztelkedendik idvpzpl • ki kedeg nem 
hyend kárhozik lelensegek kedeg • kik hiendenek : 
ezek kpvetik En nevemben prdpgpkpt ki vznek : vy 

20 nelveken zolnak kigokot fel veznek : es ha mi halai 

' A második e a szó fölé van írva. 
^ A336. lap 11. sorától a 337. lap 6. soráig; Márk 16,14-20. 
' A V talán javított betű. 
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ost iandonak v nekik nem art : betegekre kezeket 

vetik • es iol leznek Es vr iesus bizonaval mi vtan zolt 

volna nekik • fel vetetek meiíbe : es vl istennek iogia 

ra Vk kedeg el teriedven • mindenpt hirdetenek • vr 

5 vélek mivelkedven • bezedet erpsseitven ielensegnek : 

kpvetkezesevel Epistola octavaban vasárnap 

zent peter apostol Capitulom neged : 

Zeret^im' Legetek értelmesek • es vigaziatok ima 

Lagokban : Mindennek elytte kedeg tinen ben 

10 netek egmassal zinetlen zerelmetek legén : mert 

zeretet binnek soksagat be fed9zi Egmasnak zallas 

fogadok morgasnalkvl : kitek miként malaztot vpt 

égitek mastokhoz azt zolgaltatvan : miként isten ma 

lazt'anak • sok keppen való safari : ha ki zol • miként iste 

15 nnek bezedet • ha zolgal • miként az iozagbol • kit isten 

zolgaltat • hog mindenben tiztes^ll'pn isten : mi vronk 

iesus cristos mia Evangm lanos Capih tizen pth 

Aẑ  id9ben monda iesus v taneitvaninak Mikoron 

el ipvend vigaztalo • kit en kvldpk att'atol • bizoiísag 

20 nak lelket • ki att'atol zarmazik • v tanosagot ad en 

' A 8-17. sorban: I. Péter 4, 7-11. 
^ A337. lap 18. sorától a 338. lap 9. soráig: János 15,26-27 és 16,1-4. 
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rvlam : es ti es tanosagot attok : mert el9t9l fogvan 
velem vattok Ezeket zoltam nektek : hog ne tan 
torogiatok Sinagogaknal kvl teznek titeket : de 
idp ip • hog minden ki titeket meg 9I aletlia is 

5 tennék zolgalatot tenni Es ezeket tezik nektek 
mert nem esmértek att'at sem engemet : de ez 
eket zoltam nektek hog mikoron v idpipk el 
ipvend : meg emlekezietek mert en mondottam : 
nektek Epistola pinkest vigiliaian apostol 

10 oknak Mivelkedetekben Capitm tizeneg : 
Aẑ  napokban Mikoron apollo volna Corin 

tiaban • es pal felfpldnek rezit meg iarvan 
Ipne efesomba : es lelne nemei' taneitvaiíokot 
es monda nekik • vpttetek e zent lelket : midpn 

15 hytek Es tahat vk mondanak palnak Azt sem 
hallottvk ha ingen / zent lelek legén Pal kedeg mo 
nda : es tahat miben kereztelkettetek meg • kik mon 
danák lanos kerezteleseben Monda kedeg pal • lanos 
kereztele gptrelmnek kereztsegevel • az népet • hog 

20 abban mondván • ki v vtanna ipne hinnének : azaz 

A 338. lap 11. sorától a 339. lap 7. soráig: ApCsel. 19,1-8. 
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lesusban Ezek halvan • meg kereztelkedenek vr iesus 

nak neveben Es holot pal v kezet • v raiok vette volna 

el ipve V raiok zent lelek : es hallonakvala líelVek 

kel : es profetalnakvala Es valanak avag tizenkét 

5 ferfiv mind azok • pal kedeg sinagogaba be • menvén 

zolvala nag bátorsággal : három hónapon • veteged 

ven • es intvén vket isten orzagarol Evangélium 

zent ianos apostol Capitulom tizenneged 

Hâ  engem zerettek en paranLolatimot tarLa 

10 tok Es en kérem att'at : es egeb vigaztalot ad 

nektek hog 9r9ke veletek lakoziek bizonsagnak lel 

ket • kit világ nem vehet : mert nem latt'a vtet Ti 

kedeg meg esméritek vtet • mert nálatok lakozik 

es ti bennetek lezen Nem hadlak titeket arvakol 

15 hoziatok ipvpk esmeg Meeg egkevesse • es világ imar 

engem nem lat Ti kedeg lattok engem • mert en elek 

es ties eltek • az napon ti meg ismeritek • hog en • en 

at'amban vágok : es ties en bennem : es en ti bennetek 

kinél en paranLolatom vagon • az tart'a vtet : azaz ki 

20 engem zeret : ki kedeg engem zeret : zerelmben lezen 

^ A 339. lap 9. sorától a 340. lap 2. soráig: János 14,15-21. 
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en att'amtol es Es en zeretem '^et • es neki meg ielen 

tem en magamot Epistola Pirospinkpst nap 

apostolok Mivelkedetíben Capitm másod 

Holot' be tell'esedneiek ptvened nap / az na 

5 pókban Valanak taneitvaiíok égbe azon 

helbe Es l^n zozat hertelen meiíbpl : mikenth 

nag hertelen zelnek ipvete : es meg tele mind az 

hazat hol vlnekvala : es tetinek v nekik : hasoga 

tot helvek : miként tvz : es vle mindeniknek 

10 feiere : es meg telének mind zent leiekéi • es kezde 

nek zolni • kvl^nkvlpn líelvel : miként zent lelek 

advala vnekik zolniok Valanak kedeg iervsalem 

ben zerzetes sido<k> emberek minden nemzedbpl • ki 

rneií alat vagon Ez zo leven kedeg • minden sokass 

15 sag meg gvlekezek : es elmeiekben meg bomla 

Mert ki mind hall'avala vket v nelven zolniok 

Rettegnekvala kedeg mind : es egmassal Lvdalkod 

nak vala mondván Nemde ezek kik zolnak mind 

galileaiak e : es mi nemmen hallank mi : ki mind 

20 V nelvet • kiben zilettpnk Parti medi es elamite 

A 340. lap 4. sorától a 341. lap 6. soráig: ApCsel. 2,1-11. 
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Es kik lakoziak mesopotamiat • sidosagot Capado 
cial • pontost • assiat : Srigiat : pamfiliat Egiptomot 
es libia tartomaiíit ki cirenen mellet vagon • es 
romai icpvevenek • sidok es • proselitak Krétaiak ara 

5 biaiak : hallank vket zolniok • mi nelv9nkel • isten 
nek nagsagosyt Evangih lanos Cap tizen ne^ 
Monda' iesus v taneitvaiíinak Ha ki engem 

zeret en bezedemet tart'a • es en at'am zereti vtet 
es v̂  hozia ipvpnk • es lakozást v nála tez^nk : ki eng 

10 em nem zeret • en bezedemet nem tart'a Es mel be 
zedet hallottatok nem éneim : de at'ae • ki engem kvl 
dpt : ezeket zoltam nálatok lakoztomban Vigaztalo : 
zent lelek kedeg : kit kvld at'a • en nevemben • v titeket 
mindenre tanéit : es mindent meg svg nektek • vala 

15 mit mondandók nektek Beket hágok nektek : en be 
kémet adom nektek : Nem miként ez világ aad adok 
en nektek : ne haborollbn ti zivetek • se yieggen • hall 
ottaatok^ mert en mondottam nektek : el megek esmeg 
hoziatok Í9V9k : Ha engem zeretnetek • bizoiíaval pr^l 

20 netek • mert atahoz megek • mert at'a nagvb en nálamnál* 

A 341. lap 7. sorától a 342. lap 6. soráig: János 14, 23-31. 1 

Aav (^ -bői javított betű. 
' A harmadik a betű talán át van húzva. 
•* A második n fölött kettőspont van. 
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Es mostan mondom nektek : mi el9t legén hog mikoron 
meg lend higgetek • Imar nem sokat zolok veletek 
Mert el ipve ez világnak feiedelme • es en bennem 
semmié ninuen • De hog meg esmerie ez világ • mert 

5 zeretek atat Es miként at'a paranLolatot adoth 
vgan tezek Pinkpst hetfpn Epistola Cap X 
Az' napokban Meg líitvan v zaiat peter monda 

Emberek at'amfiai : es at'aim Vr páranLola ne 
kynk predikalnonk az népnek • es tanosagot tennonk 

10 hog v legén ki istentől zerzet biro eleveneknek 
es holtaknak es Eznek minden próféták tanosagot 
teznek • binnek boLanati venni • v neveben • minden 
kik V benne hiznek : Meg ez bezedet zoltaba peternek 
Esek zent lelek mindenre • kik az zot hall'akvala • es 

15 k9rri9l metelesbyl kik hivek valanak : meg retten 
ének • kik peterrel Í9ttekvala • hog nemzetekre es ki 
9tl9t volna zent lelek Mert hall'akvala vket • nelvek 
kel zolniok • es istent nagytanaiak Tahat felelven : 
peter monda : Mi nem tilthat vizet valaki • hog ezek 

20 meg ne kereztelkegenek <meg> kik zent lelket v9ttenek 

342 
171v 

A 342. lap 7. sorától a 343. lap 2. soráig: ApCsel. 10, 34 és 10, 42-48. 
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Miként mies Es paranLola hog meg kereztell'ek mi 
vronknak iesus eristusnak neveben Evangélium 
zent íanos apostol Capitulom harmad 
ISten' ig zerette ez világot hog egetlen fiat ad 

5 na hog minden ki benne hizen • el ne vezien De 
legén 9r9k ilete : Mert : nem kvldptte isten v fiat 
hog itil'e ez világot : de hog v mia idv9Z9ir9n ez vi 
lag • ki v benne hizen nem itiltetik • ki kedeg nem hizen 
Imar meg itiltetet : mert nem hizen isten egetlene 

10 nek neveben Ez kedeg az itilet : mert feiíesseg Í9t ez 
világba : es emberek ionkab setetet zeretenek • hog 
nem fehesseget : mert ^ dolgok gonoz vala : Merth 
minden ki gonozol tezen • gvl9l fenesseget : es nem Í9 
világosságra • hog v dolgi ne feddessenek • ki kedeg bizon 

15 sagot tezen • világra Í9 hog ki ielenhek v dolgi • mert 
istenben lőttek Kedden Epistola apostolok Cap nolc 
kz}- <id9ben> napokban holot hallottak volna apostolok 

kik iervsalemben valanak hog samaria be v9tte vol 
na istennek igeiét kvldek v hoziaiok petert es ianost 

20 Idk hog oda ivttak volna Imadanak érettek hog zent 

A 4-16. sorban: János ,3,16-20. 
A 343. lap 17. sorától a 344. lap 3. soráig; ApCsel. 8,14-17. 
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lelket vennének • mert egigbe sem i^tvala • de Lak 

meg kereztelkettekvala vr iesusnak neveben Tahat v 

kezeket raiok tezik vala : es veznekvala zent lelketh : 

Evangeliom lanos Capitulom tyzed 

5 Az' id9ben monda iesus v taneitvariinak Bizoií 

bizon mondom nektek Ki be nem megen aiton 

ivhoknak akolaba De valahonneit egeb9nnen hag 

az or • es tolvay ki kedeg aiton megen be • ivhoknak 

paztora Ennek aito tartó meg nitt'a : es ivhok v za 

10 vat halgatt'ak : es tvlaidon ivhait neveken hyia • es 

ki vezeti vket Mikoron tvlaidon ivhait ki boLatan 

ga • "v elyttpk megen : es ivhok vtet kivetik Idegent 

kedeg nem kpvetnek • de el fvtnak v tvUe : merth 

nem^ esmértek idegennek zavat Ez rvlabezedet monda 

15 nekik iesus Vk kedeg meg nem esmérek mit zolna 

nekik Monda azért esmeg nekik iesus Bizon bizon mo 

ndom nektek • En vágok ivhoknak aytoia Mind vala 

mennien ipttek : orvpk es tolvaiok de ivhok nem : 

halgattak vket : en vágok aito • en miam ha ki be 

20 menend idv9Z9l : es be megen • es ki megen : es ilest lel 

A 344. lap 5. sorától a 345. lap 2. soráig: János 10,1-10. 
A szó olvasása bizonytalan. 
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Orv nem ivt hanem Lak hog orozion es vagion 
es vezessen En icpttem hog iletek legén es bevebben legén 
Zent háromság napian pal romába XI 
Ô  ISten : bylLesegenek es tudomarianak kazdagsagus' magas 

5 saga mel' igen foghatatlanok v itileti: es meg 
lelhetlenek v vtai Mert ki esmérte meg vrnak • 
értelmet avag ki volt v tanalLa • avag ki adót el^ 
Z9r V neki : es meg fizetik v neki Mert v tvle : es v 
mia : es v benne vagon minden • vneki dÍL9seg : tiztesseg^ <es par 

10 anLolat> 9r9k9l 9r9ke ámen Evangeliomot ker 
esd aldozo vtan való vasárnap Epistola vrnap 
ba pal Corintiaba Capitulom tizen eg 
Att'amfiaî  Miért en vrtol vottem ezt nag Le 

terteki epistolaban leled Evangeliom las hat 
15 Monda^ iesus sidok sokassaganak En testem bizon 

etek • es en verem bizon ital : ki en testemet ezy 
es izia en veremét • en bennem lakozik • es en vbenne : 
miként boLatot engem ÍI9 at'a • es en ilek at'aert : es 
ki engem ezen • v es en érettem il : Ez az keher ki 

20 menb9l zallot : nem miként ti at'aitok mannát 9ttek 

^ A 4-10. sorban: Róm. 11, 3:̂ -36. 
2 

A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A szó a sor fölé van írva. 
A 13. sorban: I. Kor. 11, 23. kezdő sora. 

' A 345. lap 15. sorától a 346. lap 1. soráig: János 6, 56-59. 
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Es megholtak Ki ez keriert ezi 9r9ke il Narba elplsp 

vasárnap Epistola zent lanos Capital neged 

Zeretpim^ isteni- zerelm ebben ielent 

istennek zerelme mi bennynk Mert 

5 V egetlen fiat boLatta isten ez világra bog il'pnk 

V mia Ebben vagon zeretet : nem bog ba mi : 

zerettvk volna istent De mert elpzor v zeretet 

minket ; es botata v egetlen fiat mi binpnkert : 

kegelmesseget Zeretoim ha isten zeretet minket 

10 mi nekynk es egmast kel zeretnpnk Istent soha 

senki nem lattá : ha egmast zeretengvk • isten mi 

bennpnk lakozik : es zeretet mi bennpnk meg 

tvkellet Ebben ertVk meg • heg v benne lakozonk 

es V mi bennpnk : mert v lelkebpl adót mi nekpnk 

15 Es mi lattvk • es tanosagot tezvnk : mert at'a v fiat 

boLatta ez világnak idvpsseget : valaki vallanga 

hog iesus istennek fia legén • isten v benne lakozik 

es v es • istenben Es mi meg esmertvk : es hizpnk 

az zeretetnek : mel' zerelme istennek vagon mi ben 

20 npnk Isten zerelm Es ki zeretetben lakozik istenben 

A 346. lap 3. sorától a 347. lap 11. soráig: I. János 4, 9-21. 
A szóvégi í betoldójellel a sor fölé van írva. 
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lakozik es Isten v benne Ebben tc^kellet meg az 
zerelm mi bennpnk • hog itiletnek napian bizodalm 
onk legén : Mert miként v vagon : mi es vgan' vagonk • ez 
világban Filelm ninLen zeretetben • de t9kelletes : Zer 

5 elm ki boLat fiielmet : Mert filelmnek kyiíiía va 
gon ki kedeg fel : zerelmben nem tpkelletes : mi azért 
zeressvk istent : mert elpzyr v zeretet minket Ha ki 
mondanga • zeretem istent : es v att'afiat gvlpli az hazvg 
Mert ki nem zereti attafiat • kit lat : istent kit nem lat 

10 miként zeretheti Es ez paranLolatok^ istentől vpttvk 
hog ki istent zereti : zeresse v att'afiat Evangeliom 
Zent LvkaL Capitulom tizenhatodik 
Aẑ  idpben monda iesus v taneitvariinak ez Rvla 

bezedet Nemei ember naball'' kazdag vala : es pltpzikvala 
15 bársomba es biborba : es tyltpzikvala • naponked féri 

esseggel : es vala nemei' koldos • lazar nevp • ki v neki 
aytoiara fekzenvala • fekell'ekkel tell'es • eligedni ki 
vano • az morsalikokbol • kik az kazdagnak aztalarol 
hvllonak vala : de senki v neki nem aggá vala : de 

20 meeg ebek es : el Ipnek vala : es v neki fekel'it riall'ak 
vala 

Az vgan szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A A: javított betűnek látszik. 

^ A 347. lap 13. sorától a 349. lap 3. soráig: Lukács 16,19-31. 
A szó az ember szó fölé van írva. 
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Lpn kedeg hog az koldos meg halna : es vitetneiek az 

angaloktol abraamnak ylebe : Meg hala kedeg az kaz 

dag es : es el temettetek pokolba : mikoron kedeg g9t 

relmekben volna • v zemit fel emelvén lata ábra 

5 amot távol • es lazart v 9leben : es v wpltven monda 

at'am abraam • k9n9r9r raitam • es boLassad lazart 

hog •</ vyianak veget : marLa vizbe • hog en nelve 

met meg hivĉ he : mert kinzatom ez lángban • es 

monda neki abraam Fiam emlekeziel • mert elted 

10 ben iokot vyttel es lazar meg vgan gonozokot : Mos 

tan kedeg v it vigaztaltatik : te kedeg kizatol : es 

mind ezeknek felptte • mi kpzyttpnk es ti kpzpttetpk 

nag <•> gpdpr erpssodpt • hog azok kik inneit thi 

hoziatok akarnának menni : ne mehessenek • sem 

15 onneit ide ahal ipni Es monda kérlek azért at'a 

téged • hog kvlged • vtet en at'am hazába Mert nekem 

vagon 9t at'amfia • hog tanoll'on v nekik • ne ipienek vk 

es gptrelmeknek hel'ere Es monda neki abraam Moi 

sesek vagon es prófétálok halgassak vket Es tahat v 

20 monda nem at'am abraam de ha ki holtak kozzpl v 
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hozzaiok menend : magokot gytrik Monda kedeg 
neki ha moisest es profetakot nem halgat'ak : ha 
ki holtak k9zz9l fel kelne es • nem hizik Másod vasár 
nap Epistola Zent lanos Capitulom harmad 

5 Zeretpim' Ne Lvdal'atok ha gvl9l titeket^ ez világ 
mi tvgvk hog el valtoztonk halairól iletre • mert 

zeretgnk at'afiakot : mert ki v att'afiat nem zereti 
halaiban lakozik Minden ki v att'afiat gvlcpli • az 
galkos • es tvgatok hog sem eg galkosnak ninuen 

10 V benne lakozó 9r9k ilete Ebben esmertvk istenn 
ek zerelmet : mert v mi erett9nk v lelket vette • es 
mi nek9nk es • kel mi Ielk9nk9t att'ank fiaert' vet 
nőnk • Ha kinek ez világi vaga lend • es latanga 
V att'afiat • ziksegben lenni : es be rekeztendi v bélit 

15 tvle • miként lakozik istennek zerelme v benne • 
En fiaLkaim Ne zeress9nk zoval • sem nelvell • de tete 
meiível es bizottsággal Evanih lucaL Cap XIIIl 
Az'' id9ben monda iesus v taneittvahinak ez rvla 

való bezedet Nemei' ember t9n nag vaLorath 
20 es sokakot hiva : Es el kvlde v zolgaiat • az vaLora 

' Az 5-17. sorban: I. János 3,13-18. 
2 

3 

2 
Az el a szó fölé van írva. 
Az e talán javított betű. 

" A 349. lap 18. sorától a 350. lap 19. soráig: Lukács 14.16-24. 
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meg kezplven • mondania az hivatalosoknak hog 
ipnnenek' el : mert imar mindenek kezén vannak • es 
Kezdeg mind egembe magokot menteniek EI9 m 
onda neki Falvt vgttem : es ketelen vágok kel el mennem^ ki 

men 
5 nem : es vket meglátnom : kérlek téged : menL meg engem^ 

tarL 
engem mentvl es az másod monda pt iga pkrpth barmot^ 
es el megek vket meg kesertenem : kérlek téged 
tarL engem menL meg engem^ mentvl Es egeb monda Felesegeth 
vpttem • eŝ  azért el nem mehetek Es az zolga meg 

10 terven : hirdete ezeket v vranak Tahat az gazda 
meg haragvek • monda v zolgaianak'' • Meri ki hamar vcakra^ 
varosnak vcaiara es varosnak zegere^ : es zegeletire : es 

zegenek es : 
erptleneket : bennakot betegeket^ vakok es santakot hozi ide 

be es m 
onda az zolga : vram meg vagon ment paranuol 

15 tal : de meeg es vres hel' vagon Es monda vr az zol 
ganak Meri ki hamar az kpz vtra es sovének kpzbe 
es kezerehed be ipniek : hog meg tell'ek en hazam 
Mondom kedeg ti nektek • hog az embereknek égik 
sem kostoll'a • kik hywan valanak en vaLoramot 

20 Harmad vasárnap Epistola peter Caplt ptpd 

Az egyik n a szó fölé van írva. 
A félkövérrel szedett szavak a sor fölé vannak írva. 

•̂  Az í javított betű. 
A második a a szó fölé van írva. 
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Zeretpim' alaziatok magatokot istennek hatalmas 
keze ala hog titeket fel magaztall'on • látásnak 

idein Minden zorgalmazastokot v raia vetvén : 
mert vgekezik ti rólatok • rozanok legetek : es vi 

5 gaziatok : mert ti ellensegtek prdyg • miként rivo 
orozlari • kprpl iar kereskedvén • kit meg marion • kin 
ek ellene • hitnek erpssegeben all'atok : tvdvan azon 
kiiíriat lenni • ti at'atok fiának • ki ez világban vagon 
es Minden malaztnak^ istene : ki titeket v (fvqk di 

10 Lpsegebe hyvt cristosban kevéssé kinzottakot v 
meg tpkelli • meg erpsseiti • es meg kemeneiti v neki 
diLpseg es paranLolat prpkpl prpke ámen Evan 
geliom zent IvcaL Capitulom tizenptpd 
Az' idpben Valanak kpzeleitpk iesushoz lelesek 

15 es binpspk • hog vtet halgatnaiak : es mesterek : 
es fariseosok morgódnak vala mondván : Mert ez binp 
spkpt fogad : es v vélek ezik Es monda nekik ez Rvla 
bezedet mondván kpzzpletek ki az ember kinek va 
gon zaz ivha : es ha el veztend eget v kpzzplpk ne 

20 m de meg hagga e • az kilenzven"* kilencet az pvztaban 

Az 1-12. sorban: I. Péter 5, 6-11. 
A í talán javított betű. 

^ A 351. lap 14. sorától a 352. lap 17. soráig: Lukács 15,1-10. 
Az talán c-ből javított betű. 
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Es el megen azért ki el vezelvala • mig nem meg 
lelie vket Es mikoron meg lelendi' vket valiara 
vezi <vket> 9r9lven Es hazahoz ipven • be hyia v 
baratjt^ • es zomzedit mondván Qrvendezietek 

5 en velem • mert meg lelem en ivhomot : ki el 
vezet vala Mondom kedeg nektek hog vgan vi 
gasag lezen meiíben • eg 9n9n magát getr9 bvnesen 
honem' ment^ kilencven'' kilenc igazon • kik ne 
m zikesek g9trelmel Vag mel' azzohembernek 

10 vagon tiz gombol'agia : es ha elveztendi eg gombo 
lagiat : nem de meg goyt'ae zevedneket • es zerel 
mest meg keresj : mig nem lele Es mikoron meg 
lelendi be hyia barátit es zomzedit mondván • 9r 
vendezietek velem mert meg lelem az gombolagot 

15 kit el veztettem vala Vgan mondok nektek Vi gasag 
lezen istennek angali el9t eg 9n9n magát getr9 
bin9S9n Neged vasárnap Epistola zent pal : 

romaiaknak Capitulom nolcadik • 
Att'amfiai' Azt entezem hog ez id9nek kini 

20 ne legének miitan elegek • Í9vend9 dÍL9segre 

A d talán javíioti betű. 
A j a-ból javított betű. 
Az e javított betű. 

* Az/z-ből javított betű. 
^ A3S2. Iapl9. sorátóla353. lap 11. soráig: Róni. 8,18-23, 
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Mel' mi bennpnk meg ielenik • mert termezetnek 
varasa : isten fiának meg ielenisekit varia : mert 
termezet nem v akaratt'aval vette • hevsag ala ma 
gat De azért ki remensegben vtet ala vette : mert 

5 az termezet es : meg zabadol rothadasnak zolgala 
satol : Isten fiainak dÍL9segek zabadsagara : Merth 
ezt tvgvk • hog minden termezet ohayt : es zvl 
mind ez ideig • Nem Lak az termezetek kedeg : de 
mi es • kik leieknek eleit vettek • minen magonk' 

10 ban OhaytVk isten fiainak valaztatnonk • varvan 
mi testpnknek valLagat • mi vronkban iesus cristosban 
Evangélium zent Ivcau Capit hatod 
Aẑ  id9ben monda iesus v taneitvaiíinak : Legetek 

irgalmasok : miként ti meiíriei at'atok es irgal 
15 mas Ne itiletek • es nem itiltettek : mert mel' itilet 

ben itilendetek • itiltettek Meg boLassatok : es meg 
boLanik nektek : aggatok es adatik nektek • io • mer 
tekét • es nomottat : pvpoztat es ki fol'ot adnak ti 
el9t9gbe • Mert bizoií azon mertekel: kivel merend9 

20 tek : mertetik nektek Mondvala kedeg' nekik hasonlatost es 

' A k g-ből javított betű. 
A 353. lap 13. sorától a 354. lap 10. soráig: Lukács 6,36-42. 
A kedeg szó betoldójellel a sor alá van írva. 
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Mi nem vezethet vak vakot Taneitvari niiiLen v mes 
tere felpt Tpkelletes lezen kedeg minden ha legén 
miként v mestere Mit latod kedeg az • zalkat te 
at'adfianak' zemeben : te zemedbeli gerendath 

5 kedeg nem gondolod Es miként mondhatod te at'ad 
fiának At'amfia engeg vessem ki az zalkat te zem 
edb9l • Es ten9n magad • te zemedbeli gerendát nem 
gondolod kepmvtalo : vesd ki el9Z9r az gerendát 
te zemedb9l : es oztan meg latod : hog te at'adfia 

10 nak zemeb^l ki hvzi zalkat Qtpd vasárnap 
Epistola Zent peter Capituló harmad 
Zeretpim^ legetek mind egenesek elmetegben 

imaLagban kyrieprpletesek • at'afivsag zeretpk 
Irgalmasok lo erkcplLĉ k • alázatosok • gonozert go 

15 nozt ne fizessetek • avag átkot átokért : de az ellen 
aggatok áldomást : mert ebben vattok hivatalo 
sok • hog áldomást 9r9ksegben vall'atok • Mert ki 
iletet akar zeretni : es látni io napokot : meg 
tilua V helvét gonozrol : es v aiakat es : hog alsa 

20 got ne zol'anak : Haiol'on felen kedeg gonozrol : es 

' A d javított betű. 
A 354. lap 12. sorától a 355. lap 6. soráig: I. Péter 3, 8-15. eleje. 
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lot . keressen beket • es kpvesse vket Mert vrnak v 
zemi igazakon Es v fvli : v kérelmeken Es ki 
az : ki nektek arton • ha iozagot kedvelpk leztek 
De ha mit tvrtpk es : igassagert bodogok vattok 

5 V felelmeket kedeg • ne felietek : hog meg ne habo 
rol'atok' Vr cristost kedeg zentell'etek <ti zivetegben> 

ti zivetegben^ 
Evangeliom zent IvcaL Capit ptpd 
Az' id9ben mikoron sokassag toldolna iesusra 

hog istennek igeiét halgatnaiak : es v al vala 
10 genezaret mellet való tonal : es lata ket allo haioth 

az to mellet : a halazok kedeg ki zallottak vala • es mos 
sak vala haloiokot : Fel hagvan kedeg az égik haioba 
ki simone vala : kére vtet hog kevéssé fpldtpl'' be vin 
neie Es vlven : az haiobol • tanéit vala soksagot : holot 

15 kedeg zavatol meg allot volna : monda simonnak 
Vig mel're : es teriezzetek ti halótokat fogasra Es felel 
ven simon monda neki ParanLolo tell'es etaltal <..> 
mvkalodvan • semmit sem^ fogtonk • te zoddal kedeg ki 
terieztem a halót : Es holot ezt tpttek volna • be rekez 

20 tek halaknak nag soksagat : meg zakad vala kedeg* rr6 

A bo szólag a sor fölé is fel van írva. 
A /(• ávetegben a sor fölé is fel van írva. 
A355. lap8. sorátóla 356. lap 13. soráig: Lukács5,1-11. 
Az első / rf-ből javított betű. 
Az s javított betű, s a szó fölött is kiírta a scriptor kétszer is. 
A lap alsó margóján, a jobb sarokban talán idegen kéztől származó, olvashatatlan szó 

található. 

749 



n 

{m^ny<\Xl U (jck itúi/tuiK ttlit^ rnfitHtiin 

^yitnktin ttl<ni mfxi' vt»»wi fn(»wí tm^ft VÍK^ 

>»lf^^nJIn^fnr/fyí mf^ t<tfr>i*-v4Í<iuA»iftî fl», 
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V haloiok Es intinek az tarsagnak • kik valanak 
mas haioban • hog ipnenek es segeiteneiek vket 
Es el ipvenek es meg tpltek mind az ket haiot 
vg hog kevéssé el nem merplnenek kit hog latna 

5 simon peter le esek iesusnak térdéhez' mondván 
Meri ki en tylem mert vram en binys ember vágok 
mert mindenest9l meg rettent vala Lvdaltaban 
es mind azok kik v̂  vélek valanak a halnak foga 
saban kiket fogtak vala : meg vgan kedeg iakab 

10 ot es ianost zebedeus fiait : kik simonnak társi va 
lanak Es monda iesus simonnak Ne fel': ebbpl im 
mar embereket lez fogó : es el ki fpldre hozván 
haiokot : mindent meg hagvan vtet kivetek 
Hatod Epistola pal romaiaknak Capih VI 

15 Ualameririeri' meg k9r9zt9lkett9nk iesus cris 
tosban vneki halálában kereztelkett9nk : mert 

V vele el temettett9nk : halaiba az kereztseg mia 
hog miként at'anak dÍL9segemia v halaiból fel 
támadót • vgan mi es iletnek vysagaban iarionk 

20 ha hasonlatosok lez9nk temetes9nkben v halálához 

A h 2-ből javított betű. 
A szó a sor fölé van ítAía. 

^ A356. lap 15. sorátóla357. lap 11. soráig: Róm. 6,3-11. 

356 
178v 

751 



1 

\,ítmek nitt mrt f̂W/̂ <̂  *?•/ ^ ' » ^ '"^'»<* *»' 

(̂  > ^UTvt\mH hcci ni/trf hcltwbcl fii tvw^H^j 

i*/MiJk Wní- b»4 '5^^ ''^^^^ ' ^ í^í^-e^ít 

Híik kil^ ijttnneíí mtynankh^ ttfv/rú/tJun 

W«i mdtntU «Iku/tofdt be nrm »M<^Í w^níd 

icg vunitttn yt^trk >h€X^ mm^n /u v 4ÍNA4ÍA 

^ « í ^ r ^ UiUW- oieml kx^eh^ fn^nítin^ia/iA 



357 

179r 

Azonképpen lezvnk fel támadásához es Tvdvan ezth 

hog az mi io emberink vele ozve fez^ltmeg : hog 

binnek leste • meg töressek : hog toabba binnek ne 

zolgalionk • mert ki meg holt meg igazvlt bintpl 

5 Es ha cristossal meg holtonk • hyzivk hog il9nk 

es V vele Tvdvan hog cristos holtából fel támadván • 

Imar meg nem hal : t9bz9r halai v raita nem vr 

alkodik Mert hog egzez binnek meg holt • egzer 

holt meg : hog kedeg eel • istennek eel : Vgan aleha 

10 tok ti es magatokot holtaknak binnek : elevenek 

nek kedeg istennek mivronkban iesuscristosban 

Evangeliom zent Mathe Capituí ptpd ; • 

Monda' iesus v taneitvariinak bizoií mondom 

nektek ha ti igassagtok bevebb nem lend hog 

15 nem mestereke es fariseosoke be nem mentek mennek 

nek orzagaba : hallottatok mert mondván vagon re 

gieknek Ne ^f • ki kedeg ylend itiletet érdemi : en ke 

deg mondom nektek • mert minden ki v att'afiara 

haragozek itiletet érdemi • ki kedeg mondand raka 

20 tanalLot érdemi : ki kedeg mondand bolond melto lezen 

A 357. lap 13. sorától a 358. lap 5. soráig: Máté 5, 20-24. 

753 



\^Qtt'b (iyiltvk |til7;mi4Íu úijntUiJfti Uatvt 

^^ynhetft^tít mertben ti t*/trttktull e^t^¥? 

(n« f̂frt<ü-<r iüitdenffa^ruk tlukf\/ra^ Win/i «»(̂ ' 

^M l^^fuk ^benjtniix^t^ktittkmru-

aylinsl^ yretfck haÍ€Í ] m « A ^ tmívl m^ j.4«% 

^mn Jteniuli l^tttttk^fi^ iiifm^U.ftfk.VM^ 

I 



gehenna tvzere^ • ha azért aianlod te aiandekodot 
oltár eleibe es ot meg emlekezendel • mert te att'adfla 
nak valamié vagon te ellened • haggad meg ot te 
aiandekodot az oltár elgt : es meií el egenesyl' meg 

5 te att'adfiaval : es oztan el icpven aianl'ad te aiadekodot 
heted Epistola pal romába Capitilom hatod 
Embersegent- mondom ti testeteknek ergtlense 

ert Mert miként vettitek ti tagtokot zolgalni 
fertezetnek • es ektelensegnek ekelensegere : vgan mos 

10 tan es vessetek • ti tagtokot zolgalni igassagnak zent 
segre • mert holot binnek zolgai voltatok : igassag 
nak zabadi valatok • Mel' g9m9lL9t9k volt : azert^ 
tahat • <v bennek> • kikben imar zegenkettek : mert 
azoknak • vegek halai Imar kedeg bint9l meg zaba 

15 dolvan • istennek l9ttetek zolgai • g9m9lL9t9k vagon 
ti zentsegtekbe<n> • vegetek kedeg 9r9k elettek : mert 
binnek iargalasa halai • Isten malazt'anak kedeg 
largalasa 9r9k elet Mi vronk iesuscristosban Evan 
geliom zent Mathe Capitulom líolcad : 

20 Mikoron" nag sokassag volna iesusal es nem 

Az első e 2-ből javított betű. 
^ A 7-18. sorban: Róni. 6,19-23. 

Az ű a szó fölé van írva, egy áthúzott betű helyére. Az betű is javítva van. 
^ A 358. lap 20. sorától a 359. lap 17. soráig: Márk 8,1-9. 
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volna mit ennének égbe hivan v taneitvanit : 
monda nekik k9n9r9l9k az sokassagon • mert ime lm 
mar három napon tvrnek engem : es ninLen mit eg 
ének Es ha el boLatandom éhen vket • v hazokba meg 

5 fognak az vtban Mert v k9zz9l9k nekik mezzvl 
Í9ttek : Es felelenek v taneitvaiíi neki honneiet 
elegeitheti valaki ezeket keiíerrel ez kietlemben 
Es meg kerde vket : hah keheretek vagon • kik mo 
ndanak • het • es paranLola az soksagnak • le vlniek 

10 az f9ld9n' Es fel veven az het keneret • halat adván 
meg t9re • es aggá vala v taneitvaninak : hog eléig 
be vetnélek : es eleigbe vetek az sokassagnak : es vala 
kevés halatkaiokes : es azokotes • meg alda • es par 
anLola eleigbe vetni • es e9nek : es meg elegedének 

15 es fel zedek • mell'ek felette valanak az morsalekok 
bol • es meg t9ltenek het kosart Valanak kedeg kik 
9ttek vala avag neg ezerén • es el boLatatta vket : -
Nolcad Epistola pal romaiaknak Ca nolc 
Attamfiai' adósok vagonk • nem testnek • hog test 

20 zerent er9nk • mert ha test zerent <el9nk> eltek 

' A d talán p-ből javított betű. 
- A 359. lap 19. sorától a 360. lap 8. soráig: Róni. 8,12-17. 
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meg haltok • ha kedeg leiekkel : testnek dolgit meg 

9lenditek • tahat eltek Mert valakik istennek lelke 

mia mvnkalodnak • azok istennek fiai Mert nem vpt 

tétek esmeg ynsegnek lelket feleimben • de vgttetek 

5 fyvsag<nak> valaztasanak lelket • kibe kialtVk abba : 

att'a • Mert az lelek tanosagot ad mi lelkgnknek hog 

istennek vagonk fiai : ha kedeg fiai • tahat 9r9kC|)si es 

Istennek lehet 9r9k9si : cristosnak kedeg vele való 9r9k9S9k 

Evanéeliom zent Mathe Capitulom heted 

10 Monda' iesus v taneitvaiíinak Ogatok ma 

gatokot hamis prófétáktól kik Í9nek ti hozza 

tok Ivhoknak ruhaiaban • bel9l kedeg ragadozó farka 

sok • v g9m9lL9gb9l meg esméritek vket : mi nem 

zednek t9visr9l Z9l9t Avag zaggarol figet Igen 

15 minden io fa • io g9m9lL9t tezen • gonoz fa kedeg 

gonoz g9m9lL9t tezen Mert minden fa ki io g9 

m9lL9t nem tezen ki vagatik es Ivzre tetetik • azért 

V g9m9lL9gb9l meg esméritek Vket Nem minden ki 

monga nekem vram vram be megen meriiíeknek 

20 orzagaba • de ki tezi en at'amnak akarattat • ki menneg 

^ A360. lap 10. sorától a 361. lap 1. soráig: Máté 7, 15-21. 
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ben vagon • v megen be meririeknek orzagaba ámen 
Kilenced Epistola pal Corintiaba Cap tized 
At'amfiai' Ne legynk gonoz kivanok • miként ki 

vantak vkes : sem balvarizok ne legetek • miként 
5 V kpzzQlpk es • voltak nekik • miként irvan vagon le 

vle a nep enniek es inniok : es fel kelének iacodniok 
sem ne paraznalkogatok : miként nekik v kvzz9l9k 
paraznalkottak • es eg napon hvzonharom ezerén : 
esenek • sem cristost ne keserLvk^ • miként nekik v 

10 k9zz9l9k kesertettek : es kigokmia el vezenek • Sem ne 
morgogatok • miként nekik v k9zz9l9k morgottanak 
es el vezenek pvzteito mia Ezek kedeg v̂  nekik mind : 
példában t9rtennekvala Irvan vannak kedeg mi 
fegelm9nkre • kikre sekvlaknak végi ivtottak Azertes 

15 ki aleyLa magát állania • lássa hog ne essek : keserteth 
titeket ne foglalTon • ha nem Lak emberséges : hyv kedeg 
isten ki nem enged titeket keserteni annak fel9tte : 
mit nem viselhettek • de meeg a kesertettel haznot es tezen 
hog el zenvedhessetek Evangih LvcaL tizenhath 

20 Monda"* iesus v taneitvahinak ez példa rvla bezedet 

' AS-19. sorban: I. Kor. 10, 6-13. 
A L betűt a szó fölé is felírta a scriplor. 
A szó a sor fölé van írva. 
A 361. lap 20. sorától a 362. lap 21. soráig: Lukács 16,1-9. 
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Nemei kazdag ember vala • kinek vala folnaga : es erre 

gonoz hir Ipn v nála : hog ha el tekoztavolna v ioza 

git Es ele;) hiva vtet • es monda neki : mi ez mit hal 

lok te rolád : aggad meg zamat te folnagkodasodnak 

5 Mert imar nem folnagkodhac Monda kedeg az fol 

nag vn9nbenne Mit legek mert en vram meg 

vezi t9lem az folnagsagot Er9m ninuen kapálásra 

koldvltomot zegenlem Tvdom mit tegck : hog mikor 

on el vetetendem az folnagsagrol be vegének eng 

10 em V hazogba • Azért v vranak adosit : kit mind 

be hivan Mondvala ellnek ménével tartozol en vra 

mnak : es tahat v monda : zaz kad olayal : Monda an 

nak • ved te meneitisedet : es vl' le • es iri hamar 9I 

vént Az vtan másnak monda • te kedeg ménével tar 

15 tozol • ki monda zaz gerla bvzaval monda neki ved te 

levelidet Es iri líolcvent Es diuere <az> vr éktelen 

segnek fol'nagat • hog bylLen tpt volna Mert ez világ 

nak fiai • feriessegnek fiainai boluebek v nemzetegben 

Es en mondom nektek • legetek magatoknak baratokot 

20 hog mikoron meg fogatkozandolok vegének titeket 

yrpk satorogba 
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Tized Epistola pal Corinfaba' Capit tizen kettp 
Tvgatok^ mikoron poganok volnátok • miként ve 

zetnek vala • néma balvariokhoz mentek vala Az 
ert ime tvttatom nektek • hog istennek lelkében zol 

5 van senki iesusnak átkot nem mond Es senki ne 
m mondhatt'a • vr iesus • ha nem zent leiekben • De 
malaztoknak ozlasi vannak • azon kedeg az' lelek<ben> 
Es zolgalatoknak ozlasi vannak • azon kedeg vr • ki mv 
nkalodik • mindenben • mindent : kinek mint kedeg 

10 leieknek esmereti adatik haznalatra Mert nekinek 
lelek mia adatik bplLesegnek bezede : nekinek kedeg 
tvdomannak bezede • meg azon leiekben Nekinek hyt 
meg azon leiekben Nekinek kedeg vigasagoknak mai 
azt'a eg leiekben Nekinek iozagoknak tétele Nekinek 

15 prófétálás Nekinek leieknek válogatása Nekinek riel 
veknek nemzetségek Nekiknek bezedeknek értelme a 
dasa Ezeket kedeg myeli eg es azon lelek mindennek 
oztvan V akaratt'a zerent Evangih ivcau Cap • tizenkilenc 
Mikoron" kpzeleitene iesus ieivsarembe • latvan az 

20 varost • Sira v raita mondván Mert ha meg 

A ri a szó fölé van írva. 
A 2-18. sorban: I. Kor. 12. 2-11. 
Az az szó kihúzott, pacás betűk fölé van írva. 

•* A 363. lap V). sorától a 364. lap 12. soráig: Lukács 19, 41-47. 
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364 
182v 

Esmertedvolna te es Ispt ez napodban es • ki neked bekére 
mostan kedeg el reitven vannak te zined el9t Mert 
napok ipnek te beled Es te ellensegid téged kpriípl 
palankolnak : es minden ynnen' meg líomoreitnak 

5 téged • es fpldre eytnek téged • es te fiaidat kik te ben 
ned vannak • es nem hadnak te benned kpvet kpvpn 
Azért hog meg nem esmérted • téged meglátásnak 
ideyet Es be menvén templomba • kezde ki vzni v 
benne arvlokot es vev̂ kcpt es : mondván nekik irvan 

10 vagon Mert en hazam imauagnak haza • ti kedeg 
vtet tpttetek tolvaioknak kvt'aiava : es vala napon 
ked az templomban taneito Tizenegedik Episto 
la zent pal Corintiaba Capitulom tizen <egfh> pt̂  
Att'amfiai-̂  tudtatom nektek az evangéliumot kit 

15 hirdettem nektek : kit be es fogattatok kiben állótok 
kimia idvyzgltcpk es : mi okkal prédikáltam nektek 
ha tart'atok • ha nem heiaba hv<9>ttetek'' Mert el9Z9r 
attam nektek : kit v9ttem es • hog cristos' mi bin9nk 
ert holt meg iras zerent : es hog el temettetet : es hog 

20 iras zerent haramad napon fel támadót : es hog 

A második n javított betű. 
^ A kihúzott belükre részben ráírta, részben fölébe írta a javítást a scriptor. 
' A 364. lap 14. sorától a 365. lap 10. soráig: 1. Kor. 15, 1-10. 

Aha sor fölött van beszúrva. 
Az o talán a-ból javított betű. 
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365 
183r 

Cefas vtet lattá : es az vtan tizeneggen láttak an 
nak vtanna láttak tyb • hog nem ytzaz • atafiak égbe 
kik k9zz9l sokan vannak • meeg ez napig es : Nekik 
kedeg el alvttak • Annak • vtanna lattá iakabes • Annak 

5 vtanna mind az apostolok es Mindennel kedeg vtolban 
miként bvzvldvg idétlen' : en es láttam : mert en aposto 
lóknak kyssebe vágok • ki nem vágok melto apostolnak 
hivatnom : mert istennek eghazat vld9ztem : de isten 
nek malazt'aval vágok mi vágok : es v malazt'a en 

10 bennem hevan nem volt Evangih Lvcau Capm tizeniíolc 
Monda^ iesus nekiknek kik vn bennek biznak 

vala • miként igazak • es egebeket vndoklonak 
vala ez példa rvla bezedet Ket ember fel mene templo 
mba hog imádnának • égik fariseos • es másik ieles 

15 Fariseos kedeg alván ezt imagavala vn9n nála Isten 
halat adok neked mert nem vágok miként egeb em 
berek • ragadozok • hamossak • házasság t9r9k : vag miként 
Imez ieles • ketzer b9it9l9k hétben • tizedéét adom mi 
ndennek mim vagon Az ieles kedeg távol alván 

20 nem akariavala v zemit • meiíbe emelnj • de verivala' 

1 

2 

Az e j;ivílott belű, a szó fölé is felírta a scriptor. 

Az idétlen szó a <>i'2fWi'g fölé van írva. 
A 365. lap 11. .sorától a 366. lap 5. soráig: Lukács 18, 9-14. 
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366 
183v 

V meH'et mondván Isten leg kegelmes énnekem bin 
psnek Bizoií mondom nektek • mert imez ala mene 
V hazába igazvlvabban amannál Mert minden ki 
magát magaztall'a alaztatik • es ki magát alazia ma 

5 gaztatik Tizenkettpd Epis pal Corinfaba Cap harmad 
Cristos' mia il' bizodalmonk vagon istenhez 

nem hog elegek leg9nk mi t9l9nk valamit 
gondolnonk • hog min magonktol • demi ellegseg9nk 
istent9l vagon • ki minket vy veg hagasanak alkal 

10 mas zolgaloia t9t : Nem levéllel • de leiekkel : mert 
levél meg 9I : lelek kedeg elevenéit : hog ha halainak 
zolgaltatasa k9veken meg zemelezven • dÍL9segben volt 
vg hog israelnek fiai nem nézhetnének moisesnek zinere 
V neki dÍL9segeert : ki meg heizagol : minemme lelek 

15 nek zolgaltatasa nem lezen ionkab dÍL9segben • mert 
ha karhozatnak zolgaltatasa dÍL9segben vagon : sok 
kai ionkab bev9l dÍL9segre • igassagnak zolgaltatasa 
Evangeliom Markos Capitulom heted rezében^ 
Az' id9ben ki menvén iesus Tirosnak határiból 

20 Í9ve sidon által • galileai tengerre aztiz varosnak 

k9zibe • es el9 hoznak 

' A 6-17. sorban : II. Kor. 3, 4-9. 
Az r z-ből javított betű. 

' A 366. lap 19. sorától a 367. lap 12. soráig: Márk 7,31-37. 
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Es el9 hoznak v' neki siketet es nemat es k9ri9r9gnek 

vala neki hog vetneie v raia kezet : es fogvan vtet 

az sokassagbol k̂ ílpn vive • es boLata v vyaith 

V neki fvleibe • es kippkven • illete vneki rielvet • es 

5 fel tekentven • meribe • fohazkodek • es monda : Eífeta • 

azaz : nil'al meg • es legottan meg nilanak v fvlei • es 

meg oldozek v nelvenek kptele • es zol vala egenesen 

Es paranLola nekik • hog valakinek ne mondanaiak 

Mig kedeg ionkab parantolvala nekik • anneval • 

10 ionkab hirdetik vala : es addig ionkab Lvdalkodnak 

vala • mondván Mindent iol t^t : siketekkel hallatot 

es némákkal zoltatot Tizenharomad nari Epistoá 

Pal galatas nevp gprpg varosba Capiih Harmad 

Att'amfiai^ Abraamnak igeretek Ipttek : es v mag 

15 zatt'anak : Nem moiíga • es v magzatinak • hog mar 

sokban : de hog ha égben • te magzatodnak ki cristos Ez 

veg hagast kedeg mondom erQsspltet istentpl • ki neg 

zaz harminc ew vtan tprveiíhe Ipt Nem tezen boz 

zosagot az igeret : hezageitasra Mert ha ez tprvehbpl 

20 Abraamnak kedeg adta isten Mi azert^ tprveh : tprvent 

Az V a sor fölé van írva 
2 A 367. lap 14. sorától a 368. lap 8. soráig: Gal. 3,16-22. 

Az r a szó fölé van írva 
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368 
184v 

hágok ellen vettetelh • mig nem el ipne az mag 
zat kinek^ igert vala • zerzetet angalok mia • k9z 
ben iaronak kezeben • k9zben iaro kedeg ninuen / ist 
en kedeg eg : tprveií azért isten • ígéretnek ellene 

5 Tavoziek : mert ha ol' tprveh adván volna • ki meg 
eleveneithetne • bizoií t(;)rvenb9l volna igassag : de 
iras mindent bvn ala rekeztet • hog az igeret : cris 
tosnak hvtib^l : hivyknek meg adatneiek Evan 
geliom zent LvcaL Capitulom tizedik 

10 Mmonda^ iesus v taneitvaiíinak Bódog zemek 
kik latt'ak • mell'eket ti lattok • mert mondom 

nektek • mert sok kiral'ok es próféták akartak lat 
niok • mell'eket ti lattok es nem láttak : es hallani 
ok • mell'eket ti hallotok • es nem hallottak Es íme ne 

15 mel' tprventtvdo mester fel kelé kesertven vtet • es 
mondván Mester mit tetellel<.> tevén' vallok leliek" 9r9k eletet 
Es tahat v monda neki : T9rvenben mi vagon irvan 
minemmen olvasod Es felelven monda Zeressed te 
vradot istenedet • te tell'es zivedb9l : es te tell'es lelked 

20 bol : es te k9zeledet atfatíiat^ miként ten9n magadot : Es monda 

Az n javított betűnek látszik. 
- A 368. lap 10. sorától a 369. lap 20. soráig; Lukács 10, 23-37. 

A leven a tétellel fölé van írva. 
'' A lellek a vallok szó fölé van írva. 
• Az atfatfiat szó a hfzeledet szó fölé van írva. 
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369 
185r 

Neki iesus • ezt teget es elz • V kedeg magát akarván 
igazeitania monda iesusnak : es ki en kpzelem atfamíia' • tek 
entven iesus monda <neki> Nemei' ember megen vala 
iervsalembpl ierikoba • es akada tolvaiokra kik es 

5 vtet meg foztak : es meg vagdalván • feleleven9l el 
hagak • <k> t9rtenek kedeg hog onneiet nemei' pap 
el? menne azon vtban : es vtet latvan el mvla 
meg vgan eg fel pap • holot az hel'nel volna : es 
vtet latnaia el mene Nemei samaratinas ke 

10 deg vtat iartaba • ivta v melle • es vtet latvan irgal 
másságra indvla • es hozia menvén be kyte v neky 
sebit • bele ptven olayt es bort • es fel tevén vtet v 
barmára : be vive ólba • es v vele syete : es mas na 
pon vyn ket pénzt • es azokot ada • az olas embernek 

15 es monda • sies v vele • es valamit felgtte k^ltendez 
en mikoron meg Í9vendek • meg adom neked Ez har 
ómnak mellik tez<..>ik- neked hog kcpzele atfafia'' volt an 
nak ki az tolvaiokra akadot Es tahat v monda • ki 
irgalmasságot tipt v vele : es monda neki iesus ig-

20 azan itiled : Meriel teg tes igen Tizennegedik 

Az att'amfia szó a kiszelem fölé van írva. 
A z a szó fölé van írva, a következő egy vagy két betű pacás, vagy ki van húzva. 
Az aífafia a kqzele szó fölé van írva. 
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370 
185v 

Zent pal Epistolaia Galatasba Capit ptpd 
Att'amfiaî  leiekben iariatok : es testnek kivan 

ságit nem tpkell'etek : mert test lelek ellen 
kivan • lelek kedeg test ellen : mert ezek egmas el 

5 len vannak • hog ne tegetek mindent mell'eket^ a 
karattok De ha lelek mia vezerlettek • nem vat 
tok tprven alatt Testnek kedeg mivelkedeti nil 
van vannak • kik • belendezes fert(?zet • paráznaság 
balvan zolgalat • bpvles • ellenségek • vetélkedések 

10 kedvezesek • harag haborosag • ozlasok • változások 
irigsegek • galkossagok • rezegsegek • t9lt9zesek • es 
ezekhez hasollok • kiket ime mondok nektek / mik 
ent meg es hirdettem • hog kik ez ill'eket tezik • isten 
nek orzagat nem nerik Leieknek kedeg g9m(;)l 

15 Le • zeretet vigasság' • békesség • tvres : hozziv var 
alm • iozag • kegesseg • zeledseg • hvt • erkplu • zenve 
des • tiztasag • ez ill'etenek ellen ninuen tgrveh : 
kik kedeg cristose • v testeket megfezeitettek bincpk 
kel • es kívánságokkal Evangih IvcaL Câ  tizenhét 

20 Mikoron' iesus • menne lervsalembe • es mvlneiek 

' A2-19. sorban: Gal. 5,16-24. 
Az er betoldójellel a sor fölé van írva. 
Az egyik.s talán utólag betoldott betű. 

* ACa rövidítés a sor fölé van írva. 
^ A 370. lap 20. sorától a 371. lap 15. soráig: Lukács 17,11-19. 
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Samaria es galilea k^zpt : es mikoron : bel 
menne nemei' kastefta • lyvenek v eleibe tiz 
poklos emberek • kik távol állanak • es zavokot fel 
emelek • mondván paranLolo iesus Irgalmaz 

5 velünk : kiket hog lata monda : mennetek el mv 
lássatok magatokot papoknak • Es Ipn mikoron 
el mennének meg tiztolanak Égik kedeg hog la 
ta mert meg tiztolt : meg tere nag zoval iste 
nt nageitvan : es v lába elcpt v orcaiara esek ha 

10 lat adván : es ez vala samaritanos Iesus kedeg fel 
elven monda Nem de tizen tiztoltak e' meg • es kii 
enc hvl vagon : nem leletek • ki meg Í9ne • es 
istennek diLpseget adna • ha nem uak ez idegen 
Es monda neki kef fel • es meií el te hityd id 

15 vyzeiteth- téged Tizenptpd Epistola Zent 
pal Galatasba Capitulom tizenhatod 
Ha^ leiekben elpnk • leiekben iarionk es : Ne 

legetek • heiv^ diLpsegnek kivanoi • egmast 
bozzontvan : egmast iridlVen • att'amfiai Ha 

20 valakit meg foglalan vala mel' bvn vag vetek 

Az e a sor fölé van írvu. 
Az utolsó / javított betű. 

' A 371. lap 17. sorától a 372. lap 17. soráig: Gal. 5, 25-26. és 6, 1-10. 
** Az e a szó fölé van írva. 
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Ti kik lelekbeliek vattok : meg tanehatok es ill'etent 

kegessegnek lelkében • tenpn magadot gondolván • hog 

ne kesertessel te es Égitek mastoknak terhet visell'etek 

Es ig be tell'eseititek <.> cristosnak tprvenet Mert ha 

5 valaki aleit'a magát valaminek lenni holot sem 

mi nelegen yn^n magát meg Lall'a • ki mind vnyn 

dolgát lássa meg : es vg vncpn magában diLekegek • 

es ne másban : <Naggal ionkab> k9Z9S9r9n kedeg az ki 

hevítetik' zoval : azzal kit hevl minden iozagban Ne te 

10 vel'gietek • isten nem mevettetik Mert mell'et ember 

el hintend • azont aratt'a meg es • Azért ki v testeben 

hint • vn9n testeb9l arat rodhadast es • ki kedeg hint 

leiekben • az lelekb9l arat es • 9r9k iletet lot kedeg titel 

minkben • meg ne fogatkozionk • mert v ideiere ar 

15 atonk • meg nem fogatkozvan Mert mig id9nk vagon 

teg9nk iot mindenhez • naggal ionkab kedeg hvnek 

hazasihoz Evangm zent mate Capítlm hatod 

Senki^ ket vrnak nem zolgalhat : mert avag eg 

giket • gvl9li : es masikot zereti Avag egiketh 

20 tvrj : es masikot meg vtall'a : Nem zolgalhattok 

A letik betoldójellel a sor fölé van írva. 
^ A 372. lap 18. sorától a 373. lap 21. soráig: Máté 6, 24-33. 
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187r 

Istennek es mammonnak • mert mondám nektek 
Ne zorgalmaziatok ti lelketeknek • mit egetek • sem ti 
testeteknek : mibe 9lt9zietek Nem de lelek tQbre vagon 
e • hog nem eledel • es test t^bre hog nem rvha Nezietek 

5 mennek repesyit Mert nem hintenek • sem aratnak 
sem zvzokba nem g9it9nek Es ti meiínei at'atok el 
téti vket Nem de ti t9bre vattok e azoknál ki kedeg k9z 
Z9letek gondolván • toldhat v all'at'ahoz • eg senget es 
rvhazatroP mit zorgalmaztok • gondoll'atok parlag 

10 nak liliomit • miként nevekednek • nem mvnkalod 
nak • sem fonnak • mondom kedeg nektek • hog sala 
mon sem fed9Z9t • mind v dÍL9segeben • miként ezek 
nek égik ha kedeg parlagnak zenaiat ki ma vagon 
Es holnap kencebe vettetik • isten ig rvhazia : mit9l 

15 ionkab titeket • kisdet hit9vek Azért ne legetek zor 
galmasok • mondván • mit ez9nk • vag mit izonk vag 
mivel rvhazionk • mert mind ez ill'eket poganok kére 
sik : Mert ti at'atok tuga • mert ezekkel mindenikkel 
zikesek vattok Azért keressetek el9Z9r istennek orza 

20 gat es v neki igassagat Es ezek mind hozia adatnak ti 
nektek : 

' A/l talán javítóit betű. 
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Tizenhatod Epistola Pal Efesomba^ Cap harmad 
Att'amfiaP kérlek titeket • meg ne fogatkozia 

tok en nomorosagimban • ti érettetek : ki ti di 
Lpsegtek • ennek es kedvéért : le haitom en térdemet 

5 mi vronk iesus cristosnak att'ahoz : kit9l minden at' 
t'asag neveztetik : meriben es fpldpn Es hog v ditp 
segent : kazdagsagaent aggon nektek 9r9ke erps 
sydn^t^k : v lelke mia • belyl • való emberben • lakoz 
ni cristost : hit mia • ti zivetekben : zeretetben gvke 

10 reztek • es allapottak • hog mind sok zenitekkel ĉ zve 
foghassatok • mel' legén • zelesseg • hozivsag • magasság 
es mel'seg Tvdnotok es • cristos tvdomaiíanak nag 
felséges zeretetit : hog meg tell'etek istennek min 
den <teiresegeben> tell'esegebe Annak kedeg ki hatal 

15 mas : bővebben adni hog nem kérnénk avag érte 
nenk • az iozagok zerent • ki mia vnkalodik mi benn 
onk V neki eghazaban^ diupseg • es iesuskristosban min 
den prpkignek yrykrevalo nemzeteben Evangm 
zent Lvcau Capitulom heted Narinap 

20 Megen" vala iesus eg varosba • kinek neve Naym 

Asoa szó fölé van írva. A második e o-ból javított betű. 1 

^ A 2-18. sorban: Ef. 3,13-21. 
A második a a szó fölé van írva. 

4 A 374. lap 20. sorától a 375. lap 11. soráig: Lukács 7,11-16. 
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Es mennekvala vele' v taneitvarii • es bpv sokassag- : mi 
koron kedeg • k9zeleitene az varos kapvjahoz íme ki 
vitetikvala • eg holt : v aiínanak eggetlene • es ez 
9zveg vala • es nag sokassag v vele : kit hog latot volna 

5 k9ri9r9l<e> vala' v raita • es monda neki : Ne syri : es el9 
mene • es tapaztala az holt visel9t : azok kedeg kik vizik 
<felik> vala • meg állanak : es monda : Legeri neked mo 
ndom • kel' fel : es fel vle • ki meg holt vala : es kezde zolni 
Es ada vtet v ahiíanak Mindent kedeg feleim foga : 

10 es nagyt'ak vala istent mondván : Mert nag profeta ta 
madot mi benn9nk : es mert isten meg lattá v népet 
Tizenheted nari Epistola pal Effesomba Cap Neged 
Kérlek'' titeket En ki vágok vrban k9telezet • hog : 

meltan lariatok az hivatalban • melbe' hivatalosok 
15 vattok : minden alázatossággal : es • zeledseggel • viselvén 

egmast zeretetben : sietetesek : leieknek eggesseget tar 
tanotok • bekesegnek k9teleben Eg test es eg lelek • miként 
vattok hivatalosok • ti hivataltoknak • eg remensegeben 
Eg Vr : eg hit Eg kereztseg Eg isten • es mindennek att'a 

20 ki : minden fel9t : es mindenen • es mindentegben • ki aldot 
9r9k9l 9r9ke ámen 

' Az első e javított betű. 
" Az Ű.S a szó fölé van írva. 
' A vala a sor fölé van írva. 
" Ali-21.sorban:Ef. 4, l-<i. 

A szóban javítások vannak, a középső betűk olvasása bizonytalan. 
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Evangeliom zent LvcaL Capitulom tizenneg 
Mlkoron^ be menne lesus nemei' fariseos feiedel 

mnek hazába • zombaton keiíeret enni es vk 
íigelmezik vala vtet Es íme nemei bélpoklos vala v 

5 elptte Es felelven iesus monda • az terven tvdoknak 
es fariseosoknak mondván Illik^ e zombaton vigazta 
nia : es tahat vk vezteglenek V kedeg fogvan meg 
vigazta •<JXe\ : es el boLata : es felelven v nekik mondván 
kiteknek zamara vag ykre • kvtba esik : nem de leg 

10 ottan • ki hvzia azt zombaton e Es nem felelhetnek 
vala ezekre v neki Monga vala az vendegeknek es 
Ez példa róla bezedet : latvan mi nemmen • elg hel't val 
ogat<na>nak vauorakon Mikoron hivatalos lez' me 
líegzpbe • ne vl' az el9 • hel'en : netalantan náladnál be 

15 Lí̂ letesb vagon hivot v tple : es el Í9Í9n • az ki tedeg 
es vtet hivtta • monga neked : aggad' ennek hel't : es 
tahat kezdez zegennel vtolso hel't tartanod* : de mik 
oron hivatalos lez' : mehiíel vl' le • az vtolso helbe : hog 
mikoron • el iyvend ki teget hitt monga barátom : hagi 

20 fell'ebb tahat neked dÍL9seg lezen : az egeb vlyk elyth 

1 

Az e fölötti betűt (?) nem tudjuk kiolvasni 
Az. ad a szó fölé van írva. 

A 376. lap 2. sorától a 377. lap 2. soráig: Lukács 14,1-11. 
Az e fölötti betűt 
Az. ad a szó fölé \ 

'* Ad javított betű. 

376 
188v 
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377 
189r 

Mert minden ki magát magaztaU'a alaztatik : es ki 
magát alazia magaztatik Tizennolcad nari Epi 
stóla pal Corintiaba Capitulom elplsp :-
Haalat' adok en istennek minden időben ti eret 

5 tétek : az istennek malazt'aban • ki nektek ad
ván vagon iesus cristosban : mert v benne • minden 
ben <k> gazdaggá- lyttetek : miként cristosnak hagasa 
meg er9ss9d9t ti bennetek : vg hog sem eg malazt 
ban • nektek valami fogatkozastok ninLen • kik var 

10 iátok vr<o>nak^ iesus cristosnak ielenetet : ki es • meg erps 
seit titeket mind végig binnel kvl • vronk cristosnak 
el ipvetenek napiara Evangm Mate Capih hvzon kettp 
Az"* Idpben ménének iesushoz fariseosok : es k9zz9l9k 

eg meg kerde vtpt' : t9rven mester : vtet kesert 
15 ven : Mester mel' nag paranLolat t9rveriben : monda 

neki iesus Zereted te vradot istenedet te télies zived 
b9l • es te tell'es lelkedb9l • es te tell'es elmedb9l : ez nagvbb 
es el9 paranLolat : Másod kedeg nem ill'eten : Zereted te 
k9zeledet : miként tenn9n magadot Ez paranLoladban 

20 minden t9rven Lvgg : es mind próféták Égbe gí^itven 

' A4-12. sorban:!. Kor. 1,4-8. 
" Az első g a szó fölé van írva. 

Az ű a szó fölé van írva. 
•* A 377. lap 13. sorától a 378. lap 9. soráig: Máté 22, 34-46. 
' Az (̂  talán c betűből van javítva. 
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378 
189v 

Kedeg az fariseosok<nak>ot' iesus kerde vket mondván 

mi teccik nektek cristosrol • ki fia legén : mondanak 

neki davide Monda nekik Miként azért • david • vtet lel 

ékben vranak hyia mondván : Monda vr • en vramnak 

5 ví en iogom felpl • mignem te ellensegidet • lábad alat 

való zekre vetem Ha azért david • vtet vranak hy 

ia : miként lehet v fia Es senki igét sem felelhet 

vala neki : sem kérdeni • nem meri vala vtet az nap 

tol fogvan toabba Tizenkilenc[.]dik nari Epis 

10 tola zent pal EfTesomba Capitulom neged 

Uyivll'atok' meg ti elmeteknek lelkébe : es yltcpz 

ietek vy emberbe • kiistenent teremtetet igassa 

gba : es bizonsagnak zentsegeben : kiért es^ hazvgsagot 

le vetvén • Zoll'atok bizoiít : kitek mind v k9zelevel • Mert 

15 eggink masinknak • tagi vagonk : haragogatok es ne 

akariatok bin9zn9t9k : Nap el ne lívgogek ti harag 

tokon : Ne aggatok hel't 9rd9gnek • ki oroz vala Imar ne 

orozion • lonkab kedeg mvnkaloggek kezevei mi io 

hog legén honneiet v zenved9ienek zikseget megadni 

20 Evangeliom Zent Mate Capitulom kilenced 

Az oí a szó fölé van írva. 
^ A 11-19. sorban: Ef. 4, 23-28. 
' Az eí a sor fölé van írva. 
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Az' id9ben fel menvén iesus eg haioLkaba genezaret vize^ által 
mene : es ipve v varosába kafarnaomba^ : es íme mvtatnak 
vala neki : ágban fekp kpzveiíest : es latvan iesus 

v hitpkípt monda • az kpzvenesnek : bizial flam meg 
5 boLannak neked te bvnid^ : es Íme • nikik'' mesterek 

kpzzyl mondanak vnbennek : ez karoml • es holot lattá 
volna iesus v gondolattokot monda : es mire gondoltok 
gonozokot ti zivetekben : mit kpnneb mondania : 
meg bouannak neked te bvnid : avag mondania • kel' 

10 fel es iari : hog kedeg tvgatok : mert ember fiának : 
hatalma vagon fpldpn binykpt meg bo Látnia • ta 
hat monda az kpzveiíesnek • kel' fel • ved fel • te agadot 
es meií el • te hazadba • es fel kelé • es el mene v hazába 
latvan kedeg az sokassag • felelenek • es diupseitek istent 

15 ki ill'en hatalmat' adót embereknek Hvzad ep 
pistola narba Pal Effesomba Capitulm ptpd 
Lássatok* • hog • ovan • iariatok : nem miként hihtok 

de miként bplLck : Napokot meg váltván • mert na 
pok gonozok Azért es nelegetek ertetlenek • de ertven 

20 mel' legén istennek akaratfa : Es borral meg ne : rezeg 

' Az 1-15. sorban: Máté 9,1-8. 
^ A genezaret vize es a kafamaomba szavakat utólag írta a sorok közé a scriptor. 
^ A V í)-bői javított betű. 
* Az első (' egy e betű fölé van írva. De az e nincs áthúzva. 

Az wi pacás betű, ezért a scriptor a szó fölé is felírta, a szóvégi; pedig talán 
d-ből javított betű. 
* A 379. lap 17. sorától a 380. lap 6. soráig: Ef. 5,15-21. 

797 



ck^n n Miki ynáíihtn >!»ÍWvr»i (%k^tvinaltmt 

> ikní/U/fér <9f^ ^í-íö "Tí̂  ^ ' " ^ "̂  ^'^^ 



380 
190v 

9iretek • kiben belendezes vagon : de tell'etek meg zent 
leiekkel : zolvan magatoknak • psalmosokban es Imnos 
okban : es lelki inekekben • Inekelven : es kintornalvan 
ti zivetekben' • vr istennek • mindenkor halat adván 

5 mindenért : mi vronk iesuscristosnak neveben : isten 
nek es at'anak : egmas alat leven cristosnak felelmeben 
Evangeliom zent Mathe Capit hvzonkettpd 
ZOP vala iesus v taneitvariival : es papok feiedelmi 

vei : es mesterekkel • es fariseosokkal • példa róla bezedben^ 
10 mondván Oll'an Ipt meniíeknek orzaga : miként eg 

kiral' ember • ki v fiának menegz9t t^n • es kvlde v zol 
gait el hynyok • az hyttakot az menegzybe : Es nem 
akarnakvala el i^ni Esmeg kvlde egeb zolgait mond 
van • mongatok azt hyttaknak íme en ebédemet meg 

15 zerzettem : en bikáim • es madarim • meg 9lven : es 
minden kezén vagon • ipietek az me<.>negz9be • vk ked 
eg meg hagak • es el ménének Imez v falviaba • Egeb 
V kereskedésébe : egebek kedeg • meg tártak v zolgait 
es bozzosag illetessél meg 9lek Kiral' kedeg holot hallót 

20 ta volna • meg haragvek • es v seregit boLatvan el 

' A/c javított betű. 
^ A 380. lap 8. sorától a 381. lap 15. soráig: Máté 22,1-14 
3 A b talán e-ből javított betű. 
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191r 

Vezte az galkosokot' : es v varosokot • fel goita : es tahat 
monda v zolgainak : lehet menegzi;) valobizoií kez le 
gen • De kik hyvan valanak • nem valanak meltok : Meri 
rietek el azért az vtfelekre : es valakiket lelendetek 

5 hyiatok az menegz9be Es ki menvén v zolgai vtakra 
mindent meg' gyitenek • kiket leiének iokot es gono 
zokot : es meg telek le vlteknek menegzyie' : be Í9ve 
kedeg az kiral' • hog latnaia • az le vlteket Es lata oth 
eg embert • nem 9lt9ztet menegz9i'' rvhaba : es monda 

10 neki barátom • miként^ Í9ttel ide be • es ninuen me 
negz9i rvhad : tahat v meg nemola • tahat monda 
kiral' zolgainak • kezeit es lábait meg k9t9zven boLas 
satok vtet • kvls9 setetbe • ot siralm es fogaknak Likőr 
gátasa lezen : Mert sokan vannak hyttak : de kevesen 

15 valaztottak Hvzoneged nari Epistola EíTesomba VI 
Batorollatok* meg vrban : es v ereiének hatal 

mában • 9lt9zietek istennek fegverebe : hog al 
hassatok 9rd9gnek ólálkodása ellen : Mert ninLen ne 
k9nk • test ellen való kvz9des9nk : es ver ellen • de ez setét 

20 segnek feiedelmi • es hatalmi : es ez világot birok ellen 

Az a v-ből javított betű. 
^ A meg szó fölé a be igekötö van írva, de a meg nincs kihúzva. 

A ne a szó fölé van írva. 
* Az í a szó fölé van írva. 

Az í a szó fölé van írva. 
* A 381. lap 16. sorától a 382. lap 9. soráig: Ef. 6,10-17. 
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191v 

Lelki ménben való alnoksagok ellen Azért vegetek 
istennek fegveret : hog <.> gonoz napon ellene alhassa 
tok • es mindenben tpkelletest allanotok All'atok azért 
agektokot fel pvedzven' • bizonsagban • Igassagnak pan 

5 celaba pltyzven : es lábatok sarvban leven : bekeseget 
hirdetésnek zerzeseben : Minden ben hitnek paysat ve 
ven • Kiben gonoz álnoknak • minden tvzes nilaith 
meg olthassatok Es idvpssegnek sisakiat vegetek fel 
es leieknek tpret • ki istennek zava vag bezede Evan 

10 geliom zent lanos Capitulom negedik 
UAla^ Eg kis kiral' kafarnaomban • kinek fia be 

teg vala Es mikoron hallotta volna • hog iesus • 
sidosagbol galileaba ipne El mene •</ hozia • es kéri 
vala hog ala menne • es meg vigaztanaia •Q fiath 

15 mert meg kezd vala halni • Monda azért neki iesus : ha 
lelensegeket es Lvdakot nem lattok : nem hiztek : • 
monda neki az kis kiral' Vram zal' ala • mi elpt meg 
hall'on en fiam : monda neki iesus : Meii el jP tefiad • 
h ^ az ember az bezednek • kit monda iesus : es el megen 

20 vala Imar kedeg v ala ipteben • V eleibe • ménének </ zolgai 

' A á javított betű. 
^ A 382. lap 11. sorától a 383. lap 6. soráig: János 4, 46-53. 
^ A ;• e-ből javított betű. 
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383 
192r 

Es hirdetek mondván • mert v fia eleven kérdi vala : 
azért ideiét • v tplyk : mell'en ioban Ipt volna • Es mo 
ndanak neki : mert tegnapon • heted id9ben • hattá meg 
vtet a' hideg Meg esmere azért az att'a : mert az időben 

5 vala • mellben mondotta volt neki iesus • il • te fiad : es 
hin V • es mind v tell'es haza Ilvzonkettpd^ vasár 
nap Epistola pal filipensesbe Capitlm elplsp 
Blzonk' vr iesusban • hog'' ki kezdet ti bennetek io dol 

got • meg tpkelli iesuskristusnak' v napiaig mi 
10 kent ez • igaznak teccik* <.> énnekem értenem mi 

ndentekert Azért mert en nekem zivemben <vattok> 
vattok • es en kptelimben • es evangelimnak oltalma 
ban • es erpsseiteseben mindenteket • en vigasagomnak 
tarsyva lenni Mert isten en nekem tanom • miként 

15 kivanom mindenteket iesuscristusnak béliben lenni 
Es ezen kérlek • hog ti zerelmetek ionkab • es ipnkab by 
vpü'pn tvdomaiíban : es minden érteimben : hog iobba 
kot keserLetek • hog Zeplpnelkvl legetek • es veteknél 
kvl • cristosnak napiara Igassagnak gpmylLevel tel' 

20 l'esek • Iesuscri<stos>^ mia Istennek ditpsegere • es tiztessegerc 

Az a a sor fölé van írva. 1 

^ Az utolsó kél betűn feltehetően véletlen tintavonalak látszanak. 
' A 8-20. sorban: Fii. L6-11. 
** Az o^ javított betűknek látszanak. 
" Az első k betű c-ből van javítva. 

A két cc fölött még egy c s egyéb tintanyomok is vannak. 
Lehetséges, hogy nem törlés, hanem akaratlan vonal van a betűkön. 
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Evangeliom zent Mathe Capit tizen nolcad 
Monda' iesus- v taneitvaninak OU'an meiíneknek 

orzaga Miként eg kiral' ember • ki zamot akara 
vetni V zolgaiaval Es mikoron zamot kezdet volna 

5 vetni • mvtatanak neki egget ki tartozik vala • neki 
tiz ezer fontai : holot kedeg nem volna honneieth 
meg adnia Parantola v vra el arolni : es vneki 
felese<.>get • es v fiait : <.> es mindenét valamié vala 
es meg^ fizetni Eleibe esvén kedeg az zolga kéri vala 

10 vtet / mondván bekese<.>get val' en bennem • es : 
<.> mindent meg adok <.> neked Az vr kedeg kpiípr 
plven V zolgaian • el boLata vtet : Es az adósságot meg 
haga neki : ki menvén kedeg az zolga Meg lele eg zol 
galo társat ki tartozik vala v neki • zaz pénzel : es 

15 tartvan meg fogt'a vala vtet mondván • ad meg : 
mivel tartozol • Es eleibe esvén • az zolgalo társa • kéri 
vala <vtet> mondván • bekeseget tvri en bennem 
es mindent meg adok neked : v kedeg nem / akara 
de el mene es boLata vtet tpmlpcbe / mig nem 

20 meg adnaia • az adósságot : Latvan kedeg" v neki 

' A 384. lap 2. sorától a 385. lap 11. soráig: Máté 18,23-35. 
Az e a szó fölé van írva. 
A g javított betű, mellette felül és alul is tollnyomok vannak. 

'' Az első két betűn talán akaratlan tollnyomok vannak. 
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zolgalo társi : mik leznek vala • igen meg zomorolanak 

es el ipvenek • v vroknak meg hirdetek : mindent 

kik Ipttek vala • tahat hiva vtet v vra • es monda • 

neki Álnok zolga Minden adossagodot meg hagam 

5 neked : mert kerel engem Nem de te es • ketelen vol 

tal e kyriprplnpd te zolgalo tarsodon : miként en es 

kpnprpltem raitad Es az vr meg haragvan • ada 

vtet getrpknek • mígnem minden adósságot meg 

adna Igen en meririei at'am es : tezen nektek 

10 Ha meg nem boLandotok • ki mind v att'afianak 

ti zivetekben Hvzonharmad Epistoa filipen Cap III 

Kpvessetek' engem : es vegetek eztekbe azokot • kik 

vgan iarnak : miként peldat vpttek es : Mert sokan 

iarnak • kiket gakorta mondokvala nektek Imar kedeg 

15 sirvan es mondom • cristosnak kerezte • ellenseginek 

kiknek vegek vezedelm • kiknek istenek v hasok • es 

dÍL9segek v zegenekre : kik fpdieket értenek • Mi 

naiassagonk kedeg • meriiíekben vagon • honneiet es 

Idvyzeitenket varivk : mi vronkot iesuscristost • ki 

20 meg vyioit'a mi alazatossagonknak testet v fenes 

A 385. lap 12. sorától a 386. lap 2. soráig: Fii. 3, 17-21. 
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seges testének abrazahoz • az tetemennel • kivel minden 
allatot : es v alaia haitot mi vronk iesuscristos ámen 
Evanglih Mate Capitlm hvzonkettpdben • 
Fariseosok' felre menvén • tanalLot tartanak 

5 hog iesust valami bezedben meg fognaiak : es kvl 
dek V hozia • v taneitvanokot herodianosokkal • mo 
ndvan Mester • tvgvk mert bizonsagos vag : es isten 
nek vtat bizonsagban taneitod : es ninten te neked 
senkivel vgekezesed Mert nem nézed embereknek 

10 zemel'et Mongad azért nekpnk : Mi teccik neked • illik e 
Lázárnak adót adni vag nem lesus kedeg v álnok 
sagokot meg esmérvén monda kepmvtalok • mith 
kérdetek engem Mvtassatok énnekem • az adónak 
abrazat • es tahat pk mvtatanak eg pénzt : es mon 

15 da nekik iesus • ki kepe ez : es felyl való iras : Mondanak 
neki Lazare^ • tahat monda nekik Azért aggatok 
meg mi tazare Lázárnak • es mi istene istennek : -
Hvzonneged Epistola leremias Capitlm XXIII 
íme' Napok ignek : monga vr isten • es fel ebreztem 

20 davidnak igaz magzatt'at : es kiral' orzagl • es bplL 

A 4-17. sorban: Máté 22,15-21. 
" A L z-ből javított betű. 
' A 386. lap 19. sorától a 387. lap 9. soráig: Jeremiás 23, 5-8. 
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lezen : es tezen tprvent : es igazat • fyldĉ n Az napokban 

Idv9Z9l ivda : es israel bizvan lakozik • Es íme ez v ne 

ve • kinek vtet hyiak • igaz mi vronk Azért íme nap 

ok Í9nek • mongia' vr isten • Es nem monga toabba 

5 II' vr • ki egiptom f9ldeb9l • ki hozta israelnek fiait : de il 

vr • ki el vezette • es be hozta israel hazának magzattat 

Ez'aknak f9ldeb9l : es minden f9ldekb9l • kikbe el ki vz 

tem vala vket Es lakoznak v f9ld9kben monga mi 

ndenhato vr isten Evanih Mate Capitih kilenced 

10 Zoltaba^ iesus sokassagnak Íme eg feiedelm el9 

mene • es imadga vala vtet mondván Vram en le 

aiíom ma meg hala • de Í9Í el : es vessed v raia kezedet 

es fel iled : es fel kelven iesus vtanna megen vala • es 

V taneitvarii es Es ime eg azzoriember zent veronika' kit 

ver<ses> has 

15 tart vala • tizen kett9d et9l fogvan • el mene hatol • es 

tapaztala v rvhaianak peremet mondván vn benne 

ha illetendem Lak v rvhaiat idv9Z9l9k • Es tahat iesus 

meg fordolvan • es vtet latvan monda : bizzal leaiíom 

te hitet idv9zeitet téged : es az azzoriember meg zabadola 

20 az id9t9l fogvan Es • mikoron el Í9t volna iesus • az feiede 

' Az / a sor fölé van írva. 
^ A 387. lap 10. sorától a 388. lap 6. soráig; Málé 9,18-26. 

A zent veronika az azzoúemher fölé van írva. 
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Imnek hazába : es latot volna Kvrt9l9k9t es sokassag 
nak toldvlasat • mond vala Mennetek el mert nem 
holt meg ez leari de alozik : es meg mevetik vala < êt 
Es holot ki vztek volna az sokassagot • be mene • es foga 

5 V kezet • es monda : leari kel' fel : es fel kelé a leari es 
ez hir • ki teriede mind az zeles f9ldre ámen Vegezetj 
Zenteghaz napían Dedicacio Epís : lanos XXI 
Aẑ  napokban latam iervsal'emnek zent varosat vy 

jonnan gartottat istentvF : ki merib9l zal vala ala 
10 miként ferienek ekesvlt meri azzori : es az kirali zekb9l 

hallek nag zot • ki monga vala íme istennek emberekkel 
való sátora • es v vélek lakozik: es <̂ neki népi leznek • es 
isten V vélek lezen • v istenek • Es isten v zemekb9l minden 
k9rivezest el t9r9l • es toabba halai nem lezen : sem sir 

15 alm • sem vv9ltes • sem sereim toabba nem lezen • kik el9k 
el mvltak Es monda ki az zekben' vl vala : íme I minden'* álla 
tot̂  vyionnan tezek Evangl LvcaL Cap. tizenkilenc 
Be^ menvén iesus larvala lerikoba Es íme féri 

íiv zaLeus nev9 : es ez vala leleseknek feiedelme 
20 es V kazdag Es keresi vala kívánnia'' iesust látni ki volna • 

es nem 

' A 8-17. sorban: Jelenések 21, 2-5. 
Az V talán <f -bői javított betű. 

^ Az betű s-b6\ van javítva a sor fölött. 
A szó előtti függőleges vonal a szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására szolgál. 
Az utolsó /javított betű. 

^ A 388. lap 18. sorától a 389. lap 13. soráig: Lukács 19,1-10. 
A kivonnia szó a keresi vala fölé van írva. 
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lalhatl'a vala az seregt9l • mert kisded termet9 vala 
es el9fvtvan felhaga eg zederfara • mert innel mene 
ndo vala Es holot ivlot volna a helre • fel lekenlven ie 
sus lala azt • es monda v hozza ZaLeus sietvén zal le : 

5 Mert ma te hazadban ketelen nekem maradnom • es 
sietvén le zalla • es el fogada vtet 9r9lven : es holot mind 
latnaiak : morgódnak vala mondván • hog az bin9s em 
bérhez tertvolna Alván kedeg zakeus monda az vrnak 
Vram • íme en iozagomnak ha<s>zonfelet' adom zegen 

10 éknek : Es ha mint̂  kit meg Laltam meg^ neganrief* adok 
Monda neki iesus Mert ma idv9sseg ez háznak l9th 
azért hog v es • abraamnak fia legén Mert el Í9t em 
bérnek fia meg keresni es idv9zeitenie mel' el vezet volt 
Mind eztendpnked zentekrpl valo Evanglm 

15 Zent andras vígiliaian : lanos Capitul elsp 
Aẑ  ld9ben Mas napon esmeg • al vala lanos • es v 

taneitvaiíi k9zz9l kett9 : es latvan iesust iartaba : 
monda íme istennek baraiíiía^ • Es ket taneitvan hal
van V zavat • es iesus vtan ménének Iesus kedeg 

20 fordvlvan • es latvan vket vtanna • monda nekik : 

^ A 2 az ,v-et javítandó a szó fölé van írva. 
" Az « a szó fölé van írva. 

Ameg szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
^ A szó fölött paca vagy lehúzott betű van. 
^ A 389. lap 16. sorától a 391. lap 8. soráig: János 1, 35-51. 

Az egyik h a szó fölé van írva. 
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Mit kereslek • kik mondanak neki raboni : kinek ma 

garazall'a • mester • hvl lakozol • monda nekik • l9ietek 

es lássatok : l9venek es latak hvl lakozneiek : es az 

napon nála lakának • Idp kedeg avag tized vala An-

5 dras kedeg simon peter attaíia • vala eggik az kett9 

nek • kik lanostol hallottak vala : es vtct kpvettekvala 

Ez el9Z9r lele v att'afiat simont • es monda neki : meg 

leltvk messiást • kinek magarazatt'a cristos • es el vive 

vtet iesushoz lesus kedeg raia tekentven monda • Te 

10 lohanna fia simon vag • te cefas hivatol • kinek ma 

garazatt'a peter • hollda kelve kedeg ki akara menni 

galileaba • es lele fiiepet • es monda neki iesus • k9ves 

engem • Filep kedeg vala betsaidai • peternek es andras 

nak varosai • Filep kedeg lele natanaelt • es monda neki 

15 kit moises t9rvenben es próféták irtak • meg leltvk 

ioseph fia iesust nazaretb9l : es monda neki natanael 

Es lehet e valami io nazaretb9l • es monda neki filep 

Í9J es lássad • lata iesus natanaelt hozza Í9teben : es mo 

nda V rvla íme bizon israelt9l való • kiben Lalardsag 

20 ninLen : Monda neki natanael • honneiet esmértél 
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engem • Felele iesus es monda neki Mi el9l téged filep 
hyna • mikor az fige fâ  alat valal • lalalak leged Felele 
neki nalanael • es monda Rabbi le isten fia vag Te 
israel kiral'a vag Felele iesus es monda neki Merlh 

5 mondám neked lalalak leged • az fige alat / hyz' / ez 
eknel nagvbbakol lac* : es monda nekik • bizoií bizoií 
mondom nektek : Meeg meriiíet líilvan lalt'alok • es 
fel men9 es ala zallo angalokol embernek fiára 
Zent András napian Evangih Mathe Cap Neged 

10 Aẑ  Idyben larvan Iesus galileai tenger mellel lala 
ket att'afiakot : simont ki peternek mondalik • es 

V attafiat andrast vetniiek haloiokol tengerbe • Mert 
halazok valanak • es monda nekik lyietek en viannam 
Ember halazoa tezlek titeket Azok kedeg legottan haló 

15 iok meg hagvan • vlanna ménének : es önnel toab : 
menvén • lala egeb ket at'afiakot es • lakabot es v atl'a 
fiat ianosl • zebedeus fiait : v altokkal zebedeossal eg ha 
ioban • v haloiokol razniok : es hiva vkel • Vk kedeg Icg 
ottan haloiokol es v attbkot meg hagvan vlanna ménének 

20 Gerfa zentel9 bodog azzoii napian Evangm IvcaL II 

A/ű szó a sor fölé van írva. 
' A 10-19. sorban: Máté 4.18-22. 
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Aẑ  idpben Mi vtan be tell'esettenek volna Maria 
tiztvlasinak napi Moisesnek Iprvene zerent vi 

vek <̂  iervsal'embe • hog ihlalnaiak vtet vrnak 
mint irvan vagon • vrnak t9rvenebe : Mert minden 

5 him • ki meg nilt'a aiíiíanak^ • mehet • vr zentinek 
hivattatik • es hog adnának v érette áldozatot' : 
miként irvan vagon vrnak t9rveriebe ket gerlicét 
vag ket galambfiat Es íme eg ember vala lervsal' 
emben kinek neve simeon Es ez ember • isten felp 

10 es igaz vala • varia vala israelnek vigaztalasat • 
es zent lelek vala v benne Es feleletet vpt vala 
zent lelektpl hog v nem latna halalt : mig nem 
el9Z9r latnaia vrnak cristosat • Es Í9ve templomba 
leiekbe Es mikoron be vinneiek az germeket ie 

15 sust V zvlei : hog tennének t9rven zerent v érette 
es simeon véve vtet • v 9lebe • es alda istent es monda 
Vram Imar bekeseggel el boLatod te szolgadof* te beze 
ded zerent Mert latak en zemeim te idv9ssegedet Kit 
zerzettel minden népnek zine eleibe Poganoknak lele 

20 netere való világot Es te népednek israelnek dÍL9seget 

Az 1-20. sorban: Lukács 2, 22-32. 
^ A nű a szó fölé van írva. 
' Az első t d-h6\ javított betű. 
^ Ais — úgy tűnik — utólagos beszúrás, vagy esetleg a két szó elválasztására 

behúzott függőleges vonal. 
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zent Math'as apostol napian Mate Capitlih tizeneg 

Az' Idpben Felele iesus es monda Vram mennek 

es f9ldnek all'a Vallom neked : mert ezeket ezesek 

tyl es b9lLekl9l el reiletted • es meg ielentetted vket 

5 germekeknek : vg ata • mert ig kellel neked te elytted 

Minden állat nekem adván vagon • en at'amtol : es senki 

nem esmért fiat • hanem Lak at'a At'at es senki nem 

esmért • hanem Lak fiv Es kinek fiv akaria meg ie 

lentenie lyietck mind en hozzam • kik mvnkalottok 

10 es tereh alat vattok • es en meg kyn^d^itlek titeket 

Vegetek ti rátok en igamot • es tanol'atok en tylem 

mert zvembe keges • es alázatos vágok Es ti lelketeknek 

rivgalmat leltek : Mert en igám édes es en terhem kyny 

Filepiakab napian Evangih lanos Capih tízenneg 

15 Monda' iesus v taneitvariinak Ne haboroggck 

ti zivetek : se ieggen hiztek istenben • en bennem es 

higgetek En atam hazában sok lakasok vannak • ha 

meeg sem mondottam volna nektek • mert el megek : nek 

tek hel't zerzenem : es ha el menendek : es nektek hel't 

20 zerzendek • esmeg meg Í9V9k : es titeket en^ hoziam vezlek 

' A 2-13. sorban: Máté 11, 25-30. 
"" A 393. lap 15. sorától a 394. lap 2Ü. soráig: János 14,1-13. 
" Az en a sor fölé van ín'a. 
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Hog hvl en̂  vágok • ti es ol legetek • es hova en megek 
tvgatok • es' az' vtat' es tvgatok : Monda neki tamás : 
Vram nem tvgvk hova meg : es hog tvdhattVk az 
vtat • Monda neki iesus En vágok vt bizonsag es ileth 

5 Senki at'amhoz nem megen • ha nem en miam • ha 
engem esmértetek volna • bizonaval en at'amot es esmér 
tétek volna Es matol fogvan meg esméritek vtet 
Mond neki íilep Vram mvtasd nekpnk at'adot : es elég 
nekünk Monda neki iesus • Enni id9ben vágok veletek 

10 es engem nem esmértetek Filep ki engem lat • latt'a 
en at'amot es • Nem hizitek • hog en at'amban • es at'a en 
bennem vagon Az bezedet kit en zolok nektek • en9n 
tplem nem zolom • de bennem lakozó at'a • v tezen dolgot 
Nem hizitek • hog en at'amban : es at'a en bennem vagon 

15 Ha nem egebert • az dolgokért higgetek • bizon bizon^ 
mondom nektek Ki en bennem hizen • mel' dolgokot en 
tezek • V es tezi • es ezeknél nagobakot tezen • mert en at'am 
hoz megek Es valamit kerendetek at'amtol en nevemben 
az tezem • hog at'a dÍL9svr9n fivban : ha mit kerende 

20 tek en nevemben azt tezem Zent kerezt meg lelese 

Ezeken a szavakon nagy tintafolt van, de a betűk áttetszenek rajta. 
A b talán d-hő\ javított betű. 
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napian • zent lanos irta Capitih Evanglih III 
Fariseosok^ k9zz9l vala eg Nicodemos nev9 ember : 

sidoknak feiedelme : es eyel iesushoz ipve • es monda 
neki rabbi tvgok bog istentpl iyt mester vag • Mert sem eg 

5 ember ez ielekel nem leheli • kiket te tez' • hanem- ha 
isten volna v vele Felele iesus es monda neki Bizonbizon 
mondom neked • ha valaki vyionnan nem zvleten 
dik : nem hall'a istennek orzagal Nicodemus monda 
neki : hog zvlethetik ember • holot ven legén • mi nem 

10 esmeg • aiíria hasába mehet esmet zvletik Felele iesus 
Bizon bizon mondom neked : Valaki vyionnan vizb^l es 
zent lelekb9l nem zvletik • be nem mehet istennek orzagaba 
Az mi test9l zvletet test : es az mi zellett9l zvletel az zellet 
Ne Lvdall'ad hog mondom neked Kelelenseggel vyionnan 

15 kel zvletnetek Zellet hvl akar ol yhF • es v zavat hallod • de 
nem tvdod honneiet Í9Í9n • avag hova mehhen Igen va 
gon minden valaki zelletl9l zvletet Felele Nicodemos es 
monda neki • hog lehetnek ezek Felele iesus es monda neki 
te israelben mester vag es ezeket nem tudod e • bizon bizon 

20 neked : mert mit tvdonk • zoll'vk • es mit latonk tanollvk 

A 395. lap 2. sorától a 396. lap 7. soráig: János 3,1-15. 
Az e javított betű. 
A szó előtt tintafolt van. 
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Es mi tanosagonkot nem vezitek Sha fpdiet mondottam 
nektek • es nem hizitek : hog hizitek • ha nektek meiíiíe 
ieket mondandók Es sem eg ember meribe nem hag ha 
nem ki meiíbpl zallot embernek fia • ki meiíben vagon 

5 Es miként moises • fel emelt kigot az pvztaban • vgan 
ketelenseggel • kel ember fiának emelkedni • hog minden 
valaki v benne hizen el ne vezien de legén neki prpk ilete 
Zent Tpviskoronarol Evangih lanos Capit tízenkilenc 
Ragada^ pilatos lesost es meg ostoroza vtet • es vitézek 

10 tyvisbyl kozorot fonván • fel tevék v feiere • es barson 
9lt9zetet adanak v raia Es I^nek vala v hozia mondván 
IdvQz leg zidok<nak> kiral'a : es vtik vala vtet arcol : ki 
mene esmet pilatos hozziaiok^ : es monda nekik íme ki 
hozom vtet nektek • hog meg esmerietek • hog v benne 

15 en halainak sem eg vget nem lelek Ki ipve azért isus az 
pitvarból hozván <s>t9vis kozorot es barsori pltpzeteth : -
Zent lanos batizta vigiliaian Evangm IvcaL Capit I 
Heródes^ kiral'nak napiban vala nemei' zakarias nev9 

pap Abia nemzeteb9l : es felesege aaron learii k9zz9l 
20 V neve vala elsebet • valanak kedeg isten el9t mind ketten 

^ A 9-16. sorban: János 19,1-5. 
^ Az első / a szó fölé van írva. 
^ A 396. lap 18. sorától a 397. lap 20. soráig: Lukács 1, 5-17. 
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Igazak vrnak minden páran Lolatiban • es igassagiban 
iarvan panaznalkvl : es nem vala nekik íiok : Mert hog 
Elsebet medd9 volna : es mind ketten el mvltak vala ide 
ieket • Ipn kedeg mikoron zakarias • papságnak tiztet 

5 tartanaia • v zeriben • isten elpt : papoknak zokasa zerent tpr 
tenettel Ipn • hog temiennel aldozneiek • es benene tem 
plomba : vala kedeg népnek sokassaga kiv^l imádván al 
dozatnak ideien leiének kedeg vrnak angala zakar 
iasnak • alván oltárnak iogian • áldozatnak ideien 

10 latvan kedeg zakarias • meg rettenés • es feleim esek v 
raia Az angal kedeg monda neki Zakarias ne fel': mert 
te k9n9gesed meg halvan vagon Es te feleseged neked 
zvl fiat : es hivod v nevet lanosnak : es vigasag es grpm 
lezen neked Es sokan v zvleteseben prplnek : Mert lezen 

15 vr elpt nag • sem bort sem egeb venereket nem Izek : Meeg 
^ aiíiíanak mehebpl be telik zent leiekkel Es meg fordeit'a 
israelnek sok fiait v vrok istenekhez Es v megen v elptte 
lU'esnek lelkébe es ereiébe • hog at'aknak zivpk meg fordoha^ 
<ron> fiakra Es hitetleneket Igazaknak bplLesegere • Vrnak 

20 tokelletes népet zerzenj Napian Evangm LvcaL Capit I 

' A h f-ből van javítva. [Eredelúeg fordoffon-l írt a scriptor.] 
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Be^ lelek elsebel zilisenek ideié • es zile fiat : es meg 
hallak zomzedi : es rokonsági : mert nagoitotta 
V irgalmasságát vele : es prplnek vala neki : Es 

l9n nolcad napon lyvenek k9rri9F metélni a germeket 
5 Es hyiak vala vtet • v att'anak nevén Zakariásnak • es fel 

elven v ariiía monda Semmikent de ianosnak hivatik 
Es mondanak neki Mert senki ninLen te rokonsa 
godba ki ez nevén hivassek Intnek vala azért v att'anak 
kinek akarnaia vtet hivatnia Es tablat kerven iraa 

10 lanos </ neve Es mend Lvdalkodanak : es legottan kedeg 
meg nilek v zaia • es v líelve • es zol vala aldvan vr istent 
es feleim Ipn mind v zomzedin • es mend ez igék ki 
hirdetnek vala • mend Ivdanak hegen való lakozokon • es 
veteek : mind kik hallottak vala v zivpkbe mondván • es 

15 vall'on mi lezen e germek Mert bizoriavaP vrnak keze v 
vele vala • es zakarias v att'a meg telek zent leiekkel • es 
profetala mondván Aldot israelnek vra istene : mert meg 
látogatta es valLagot tpt v népének Zent Péter Pal 
apostolok vigílíaian Evangm lanos Capiih hvzon eged 

20 Monda'* iesus Simon peternek lanos fia simon loncab 

zerec e ezeknél monda 

^ Az 1-18. sorban: Lukács 1, 57-68. 
Az r a szó fölé van írva. 

^ A V javított betű. 
^ A 389. lap 20. sorától a 399. lap 15. soráig: János 21,15-19. 
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Zerec e ezeknél Monda neki • vg vram : te Ivdod hog 

zerellek téged : monda neki yrizd en barariimot mond 

esmeg neki • lanos fia simon • zerec e engem • monda 

neki • vg vram : te tvdod hog zeretlek téged : mond 

5 neki Qrizd en barariimot Mond neki harmadzer 

lanos fia simon zerec e engem Meg zomorola peter 

mert harmadzer mondga' neki : zeredzc e engem : 

Es monda neki Vram te mindent tvdc : te tvdod 

mert zeretlek téged Mond neki prizd en ivhimot 

10 Bizon bizon mondom neked mikor ifiab valal 9 

vedzed vala magadot • es iarz vala • hol akarz vala 

Holot kedeg meg venh9ttel / el teriezted te kezei 

det . es egeb 9vedzc téged • es • visel • hova te nem 

akarod Ezt kedeg monda • esmertetven mel' hal 

15 Iáival dÍL9seitend9 volna istent Napian Mate XVI 

l9ve^ iesus cesareanak varosába • ki vala fiiepe 

es kérdi vala v taneitvariit mondván Ember 

ek kinek mongak kit mondnak^ embernek fiat lenni Tahat vk 

mondanak : Nekik kereztel9 ianost : es nekik Ill'est 

20 nemell'ek kedeg ieremiast : avag eggiket az próféták 

nak : Monda nekik iesus Ti kedeg kinek mondgatok"* kit mondotok^ 

^ Ad a szó fölé van írva. 
- A 399. lap 16. sorától a 400. lap 10. soráig: Máté 16,13-19. 

A Idt mondnak a kinek mondák fölé van írva. 
A^ a szó alá van írva. 
A kit mondotok a kinek mondhatok fölé van írva. 
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Engem e Felelven Simon peter' monda Te vag II9 istennek 
fia . Felelven kedeg iesus monda neki Barion ianos fia- simon 
bodog vag : mert test • es ver • nem ielentette meg neked 
de en att'am ki meribe vagon En kedeg mondom 

5 neked : mert te peter vag Es ez kv zirlon fel rakom 
en eghazamot Es pokloknak kapvi neki nem : 
arthatnak Neked adom meiíiíeknek kolLat : es va 
la mell'et • meg k9t9zendez f̂ ldĉ n / k9t9Z9t lezen ménben 
es Es vala mell'et meg oldozandaz f9ld9n old9zot lezen 

10 ménben es Zent Pal napian Mate Capit tizenkilenc 
Monda' simon peter iesusnak lm mi mindenth 

meghattonk : es téged k9vett9nk Es azért mi 
lezen nek9nk Monda kedeg iesus nekik bizori mondom 
nektek hog ti kik engem k9vettetek • vy zvletnek 

15 ideiebe : mikoron emberfia vlend • v felséges zekibe • 
tahat ti es vlt9k : tizenkét zekén Itilven Israelnek 
tizenkét teriedeset Es minden ki meg haganga hazat 
avag att'afiat : vag hvgit : avag att'at : avag ariiíat 
avag feleseget • avag fiait : avag parlagaif* • en nevemert 

20 zaz ariiíat^ vezen • es 9r9k iletet vall • Octava Mate XIIII 
Aẑ  id9ben ParanLola iesus v taneitvaiíinak haioba 

' A szó a sor fölé van írva. 
- A ianos fia a Barion fölé van írva. 
' A 11-20. sorban: Máté 19, 27-29. 
"* A harmadik a a szó fölé van írva. 
^ A második a betű /-bői van javítva. 

A 400. lap 21. sorától a 401. lap 20. soráig: Máté 14, 22-33. 
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menniek : es az tengeren elptte által menni : mig az 
nepet^ el boLatnaia Es a nep el boLatvan : v maga 
fel mene hegbe imatkozni Est leven kedeg v maga : 
vala oth / az kis haio kedeg • tenger kpzepin hab mia • 

5 háborog vala : mert ellenek való zel vala Eenek ke 
deg neged vigazasaba tengeren iarvan lesus v hozza 
iok iyve • Es latvan vket a tengeren iarlaban • meg 
rettenenek • mondván • Mert ez pokol zellet : es feltekbe 
vvyltenek Es legottan zola nekik iesus mondván • legén 

10 bizodalmatok • en vágok ne felietek Felelven kedeg peter 
monda Vram ha te vag • paranLol' en nekem ez vizén 
te hoziad mennem Es tahat v monda I9Í Es peter le 
zalla az haiobol Es iar vala az vizén • hog iesushoz iyne 
latvan kedeg nehéz zelet : fiielmek : hog kedeg el kezdet 

15 volna sill'edni • vvplte mondván Vram menL meg engem 
Es legottan iesus^ neki kezet líoitvan • ragada vtet : es 
monda neki : kisded hvtp : mire ketelkedel Es holot az ha 
ioba leptek volna • meg zvnek az zel • kik kedeg az haioba 
valanak • Ipvenek es Imadak vtet mondván bizon isten 

20 fia vag te Visitacio napian Evangih IvcaL Capit I 
Aẑ  idpben Fel kelven Maria • el mene nag hamarsággal 

^ A / javított betű. 
2 

A 401. lap 21. sorától a 403. lap 5. soráig: Lukács 1, 39-56. 
A szó fölé mintha z betű lenne írva 

3 
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Heg kpzbe • Ivda varosába : es be mene zakarias hazába 

Idvpzle 9lsebetet : es lyn vg mikoron plsebet hallá 

marianak idv9zletel • v mehebe • az germek 9rvende 

es ylsebet zent leiekkel meg telek • es fel vv9lle nag 

5 zovan mondván • Aldot vag le azzonnepek k9Z9l : es 

aldot te méhednek g9m9lLe Es honneiet ez en ne 

kem • hog vrnak ahha • en hoziam Í9Í9n Mert íme 

<.> hog • te idv9zlesednek zava • en fvlembe l9n • az ger 

mek en méhemben vigasaggal 9rvende Es bodog 

10 vag te • ki hittel : mert meg tell'esednek • mell'ek ne 

ked mondván vannak istent9l Es monda maria : -

MagaztalFa en lelkem vrat Es 9r9le en 

lelkem aẑ  en idv9zeit9 istenemben Mert meg tekén 

te V zolgalo leaiíanak alazatossagat lm engem 

15 azért minden nemzetek bodognak mondónak Na 

gokot t9n en velem • ki hatalmas : es v neve zenth 

Es V nag irgalmassága nemzetr9l nemzetre vtet 

fel9kre T9n hatalmasságot v karianak miatta 

el ozlata kevel'eket • v ziv9knek elmeieben Hatal 

20 masokot zekb9l le vete • es alazatosokot fel magáz 

tata Ehez9k9l lozagaval elegeite : es kazdagokot 

Az az kissé feljebb, a két szó közé van betoldva. 
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Vresen heiaba^ boLala Fogada Israelt v germeket^ : meg 
emlékezek v nag irgalmasságáról Miképpen zola 
mi att'ainknak abraamnak • es v magzatinak ez 
világban örökségre^ Maria kedeg lakozek az 9lsebettel • avag'* 

5 barom ho napon es meg tere v hazába Epistolaia 
Imê  ez : heg k9zbe • Z9kd9sve Í9t : dombokot által Z9k9t 

En zeret9m keLkehez hasonlót : es gimboriohoz Íme 
V mi falónk alat al : ablakon nez • es rostel'okon ka 
kvLol íme en zeret9m zol en nekem : kel' fel en bara 

10 tom • en galambam : en io termetem : syes es • Í9Í el 
mert imar • teel el mvlt • hideg el távozót : es el ment 
mi f9ld9nkbe virágok ielentek : Irtásnak ideiebe Í9t Mi 
f9ld9nkbe gerlice zo hallatot • fige fak ki bomboztak 
Virágos Z9l9k ill'at'okot attak : kel fel en barátom • en 

15 zepem • en galambam • es Í9Í el • er9s kv likakba • kv 
rakásnak vermébe : mvtasd nekem te orcadot • te zod 
hangosollbn • en lilémben : mert édes te zod : es ekés 
te orcád Zent lakab napian Evangih Mate Capit II 
Az^ id9ben Mene iesushoz zebedeus fiainak aiína v 

20 fiaival Imádván es kerven valamit v tvle : ki 
monda neki mit akarz' : Monda neki mongad • hog 

^ A heiaba az vresen szó fölé van írva. 
^ Akea szó fölé van betoldva. 
' Az örökségre szó a világban fölé van írva, helyét betoldójel jelzi. 
"* Az első a a sor fölött van betoldva. 
^ A 6-18. sorban: Énekek 2, 8-14. 
^ A 403. lap 19. sorától a 404. lap 7. soráig: Máté 20, 20-23. 
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Ez en ket fiam vll'enek • eggik iogodra • es másik ba 
lódra te orzagodban • lesus kedeg felelven monda : Nem 
tvgatok mit kerietek Ihatt'atoke az pohart • kit en 
yando vágok : mondanak neki • tehett'vk : monda 

5 nekik • lehet en poharomot iziatok : De en nekem lo 
gomra vlni es balomra • nem en áthatom tinek 
tek De kinek en att'amtol vagon zerezven Nag 
Bódog azzori' nap Evangelim LvcaL Cap. tized 
lesus^ be mene nemei' kastel'ba Es eg marta ne 

10 vy azzonember be fogada vtet v hazába Es ez azzori 
embernek vala eg maria nevo hvga • ki es vlven vr 
nak lábához • halgatt'avala v bezedet Marta kedeg tyre 
kedik vala gakorlatos zolgalatba Ki elg alván monda 
Vram ninLene neked vged éhez • hog en hvgom en 

15 9n magamot hagot zolgalnom Azért mongad neki 
hog segell'en engemet Es felelven vr monda neki : 
Marta marta igen sietetes vag Es ezsok dolgogba habor 
gaz • de maga eg vagon Lak zikseges Maria igen iob 
zerzt valaztot • ki v tvle meg nem vetetik Zent Bért 

20 alan napían Evangelim IvcaL Capit hvzonkettp 
Aẑ  id9ben l9n vetekedés • iesus taneitvarii kyzpt • hog ki 

* Az a javított betű. 
^ A 9-19. sorban: Lukács 10, 38^2. 
^ A 404. lap 21. sorától a 405. lap 11. soráig: Lukács 22, 24-30. 
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tetneiek nagvbnak kpzpttpk Monda kedeg nekik iesus 
Poganoknak kirali vralkodnak raitok • Es kiknek 
halalmok vagon raitok • tizl tartoknak neveztetnek Ti 
kedeg nem ig De ki nagvb kpzpttetek • legén miként 

5 ifiab • Es ki elyl iaro • miként zolgalo : Mert ki nagvb az 
ki le vl e • avag ki zolgal Nem de ki le vle En kedeg 
kyzyttetek vágok miként ki zolgal Ti kedeg vattok kik 
velem meg marattatok • en kesertetimbe En es zerzek nek 
tek orzagot : miként en at'am zerzet en nekem : hog 

10 egetek es igatok en aztalomon • en orzagomba : es vl'etek 
itilp zekékben itilven isralnek tizenkét nemzetet :-
lanos baptizta^ riaka vagasan Evangih Mark Cap. hat 
BoLata^ herodes • es meg tárta ianost : es kytyze 

vtet tpml^cre herodiadesert • v alt'afianak filep 
15 nek feleségéért : mert hozia vptte vala vtet : Mert 

mond vala ianos herodesnek : Nem illik neked te alt'ad 
fiának feleseget vennék • vag tartanod herodias 
kedeg ellenkedik vala neki : es akariavala vtet^ meg 
plni : es nem teheti vala herodes kedeg felivala | ianost :* 

20 tvdvan vtet igaz embernek • es zentnek : es 9r9mest 
halgatt'a vala vtet : es v halgatvan sokat̂  tezen vala 

^ Azét javított betűk. 

A/) a szó fölé van írva, fekete tintával. 
A 405. lap 13. sorától a 406. lap 19. soráig: Márk 6,17-29. 

A szó előtti függőleges vonal a szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására szolgál. 
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Es mikoron alkolmas nap tprtent volna herodes ^ zvle 
tesenek vaLoraiat leve feiedelmeknek : es hadnagoknak 
es galileai elspknek^ Es mikoron be ment volna hero 
diadesnek leaiía • es Z9k9t volna Es herodesnek • es vele 

5 égbe evpknek kellel volna Monda kiral' az leannak 
Kéri iplem mii akarz • es adom neked : es meg eskpvek 
neki • meri ha valamil kerendez • lehel orzagomnak 
felel Ki mikoron ki ment volna Monda v aiíiíanak 
mit keriek Es az monda • Kerezlel9 ianosnak feiel 

10 Es mikoron legotlan be ment volna • <s.> sietetvel kir 
álhoz : kére • mondván Akarom hog mayten nekem 
aggad tálban kereztelp ianosnak feiel es meg zomo 
róla kiral' • az eserl • Es az^ égbe evpkert nem akara vtet 
meg zomoroilani De legotlan : líakvagol kvldven 

15 ParanLola ianos feiel tálban elp hozni : es el vaga 
V nakat • az t9ml(;)cbe • es ^ feiel tálban el9 hoza es 
ada vtet az leannak • Es a leaií | ada^ v annanak • ky 
halvan el Í9venek v taneilvani : es vevek v testet 
es sirbe levek vtet Kisazzoú Epistolaia Cap. nolc 

20 Uf* birt engem • v vtainak kezdésen : mi el9t va 
lamit teremtetvolna kezdetben / 9r9kl9l fogvan 

Az 5 a szó fölé van írva. 
Az az szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A függőleges vonal a szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására szolgál. 

'* A 406. lap 20. sorától a 407. lap 22. soráig: Péld. 8, 22-36. 
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zerezven vágok Es reglyl fogvan mi el9t fyld lenne 

Meeg 9reriek nem valanak • es en imar fogantam 

vala Meeg kvl feiek ki nem pllptlek vala Meg hegek 

nehéz terhel nem állottak vala Dombok elQt : en ziletem 

5 vala : Meg fyldet nem teremtet vala : es fol'o vizeket : es 

fgld kerekségének • sark lábait Mikoron mehheket zerzi 

vala • ot valek Mikoron bizoh torverihel • es k9rn9k9 

zettel^ palankol vala yrineket • Mikoron fellegeket fen 

er^sseit vala : es meri vala vizeknek forrasit Mikoron 

10 tengernek v̂  hatarit k9rri9l veti vala • es vizeknek t9r 

vént vet vala • hog v végi által ne mennének : Miko 

ron fel veti vala f9ldeknek fondamentomit • vele valek 

mindent égbe zerezven Es naponked 9rvendek vala : 

minden id9ben el9tte iacodvan lacodvan f9ldnek kerek 

15 zeleben Es en g9ri9r9segem ember fiaival létem Azért 

fiaim mostan halgassatok engem Bódogok kik en vta 

imot 9rizik • halgassatok fegelmet : es legetek ezesek • es 

ne vessetek el vtet Bódog ember ki engem halgát • Es ki 

naponked en aitomra vigaz • es látogat en altomnak 

20 sarkira ki engem meg lelend : eletet lel • es vrtol idv9s 

seget mereit Ki kedeg en bennem vetkezendik^ v lelket sérti 

minden kik^ engem gvl9ltek halalt zeretnek : -

^ Az r a szó fölé van írva. 
Az V a sor fölé van írva. 

^ Az end betoldójellel a szó fölé van írva. 
'* A második k a sor fölé van írva. 
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Evangelim kezdeti zent mathe apostol elp kpnve 
David^ fiának iesuscrislosnak nemzetségének- kpnve • ki volt ab 

raamnak fia Abraam zvle Isakot isaak kedeg zv 
le iacobot lacob kedeg zvle iudast es v atl'afiait Ivdas 

5 kedeg zvle • faresl es zaraml tamar azzontol Fares keg^ 
zile ezromt Ezrom keg^ • zile aramt • Aram keg^ zile am 
inadabot • Aminadab keg^ zile naasonl Naason keg^ zile 
salmont Salmon keg^ zile boozt raab azzontol Booz keg^ zile 
rvt azzontol obetet Obet keg' zile yesset : lesse keg' zile da 

10 vid kiralt Dávid kiral keg^ zile Salamont az azzontol 
ki vriase vala Salamon keg^ zile roboamt : Roboam keg^ 
zile abiast Abias keg^ zile ásat Asa keg^ zile iosafatoth 
losafat keg' zile ioramt loram keg^ zile oziast Ozias keg^ 
zile ioatamt loaiam k. z. akazt Akaz • k • z • ezekiast Eze 

15 kiás • k • z • manassost Manasses • k • z • amonf* Amon k z io 
ziast lozias • k • z • iekoniast • es v att'afiait babilloniaba 
változás koron Es babilloniaba változás vtan • lekonias 
zile satatielt Salatiel • k • z • zorobabelt Zorobabel k z 
abivd Abivd • k • z • eljakimth Elyakim • k • z • azorth 

20 Azor • k • z • sadokot Sadok kedeg zile akimt Akim k 
zile eliud Elidt^ • k • zile <elent> Eleazart Eleazar k z 

' A 408. lap 2. sorától a 409. lap 2. soráig: Máté 1,1-16. 
A szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A g betű a ke után feljebb van írva rövidítésként. 

^ Az n a sor fölött van betoldva. 
^ Ad javított betű. 
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Matanl • Mata k z • lacobot lacob k z iosefet mari 
anak feriel • kil9l ziletek iesus ki hivatik crislosnak : 
Qzi kerezt Evangelím zent lanos Capit tizenkettp 
Az' Idyben monda iesus sidok soksaganak : En ha 

5 fel magaztatom f9ldt9l • mindent en hoziam hv 
zok Ezl kedeg monda esmerlletven^ • mi halállal vol 
na halandó Felele neki az soksag : mi hallotvk 191 
veribyl • hog cristos 9r9ke marad Es mi nemmen : 
mondoz^ te ketelen emberfiának fel magaztatni : 

10 ki ez • az embernek fia Mond azért nekik iesus : meeges 
kevés világ vagon ti bennetek • lariatok feriessegben 
mig feiíessegtek vagon • hog setét titekeg meg ne fog 
lall'on Es ki setetben iar • nem tvd hova mennen : 
mig feiíessegtek vagon • higetek • az fenessegbe • hog 

15 fenessegnek legetek fiai Vigília zent mafas 
apastal napiara Evangelim LvcaL Capitulm ptpd 
Lata^ iesus eg levi nev9 iel9s bin9st • vámon vlven • es 

monda neki • k9ves engem • es mendent meg hag 
van • fel kelven k9vete vtet Es • t9n neki nag vendég 

20 seget • v hazába • Es vala ieles bin9S9knek nag sokassaga 
kik V vele valanak égbe ev9k Es morgódnak vala fari 

' A 4-15. sorban: János 12, 32-36. 
" Az első / e-hő\ javított betű. 
^ Az talán d-hő\ javított betű. 
•* A 409. lap 17. sorától a 410. lap 5. soráig: Lukács 5, 27-32. 
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seosok . es t9rveribeli mesterek mondván v taneitvarii 
nak : Mire eziek es izlok ieles bin9S9kel Es felelven iesus 
monda nekik NinLen ziksegek orvossal : kik egesség 
be vannak De kik gonozol vannak Mert nem ipttem 

5 hynom igazakot de bin9S9k9t Napian Evang Mate kilenc 
MIkoron' menne iesus lata eg mate nev9 embert 

vámon vlven • es monda neki k9ves engem Es fel 
kelven k9vete vtet Es l9n v a házban evén íme sok ie 
lesek es bin9S9k Í9ven iesussal • es v taneitvaiíival égbe 

10 eznekvala Es latvan fariseosok mondanakvala v 
taneitvariinak Mire ezik ti mesteretek ielesekkel es 
bin9S9kkeF • Es iesus monda halvan NinLen dolgok orvos 
sal tehetőknek : De tehetetleneknek Elmenven kedeg 
tanoll'atok meg • mi legén Irgalmasságot akarok nem 

15 áldozatot Mert nem Í9ttem hynom igazakot de bi 
n9S9k9t Zent MihaF Evangelim Mate tizen nolc 
Aẑ  Id9ben Ménének iesushoz taneitvariok mondván 

kit aleitaz nagvbnak lenni meririeknek orzagaba 
Es el9ve hivan iesus eg germeket • allata vtet v k9ze 

20 pettek es monda Bizori mondom nektek • ha meg 
nem fordvlandotok • es leendetek miként germekek be 

^ A 6-16. sorban: Máté 9, 9-13. 
Az egyik k a szó fölé van írva. 

^ A 410. lap 17. sorától a 411. lap 18. soráig: Máté 18,1-10. 
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nem mentek meri orzagba Azért valaki magát ala 
zanga miken ez germek • az nagob meririeknek orzagaba 
Es valaki befogadant • eg ill'en germeket en nevembe en 
gem fogad ki kedeg ez germekek kyzzpl eget haborei 

5 tand • kik en bennem hiznek • lUjk' neki • bog v riakara 
zamar kv k9ttessek • es tengernek melsegebe bvreitas 
sek lai ez világnak haborosagokert Mert ketelen bog 
ipienek haborosagok de maga iaj az embernek ki mia 
haborosag Í9 ha kedeg te kezed • vag te lábad téged habo 

10 reitand • vagdel vtet • es vesdel tvled • lob neked betegen 
vag santan iletre menned • bog nem ket kezed vag 
ket lábad leven prpk tvzre boLattatnod : Es ha te zemed 
haboreitand téged • vayd ki vtet • es vesdei tyled lob ne 
ked eg zemed leven • iledbe menned • hog nem ket zemed 

15 leven gehenna tvzebe boLáttatnod : Lássatok meg • ne 
vtall'atok ez kisdedek k9zz9l egget^ : Mert mondám nektek 
hog V angali mindenkor latt'ak en at'amnak zinet 
ki ménben vagon Mindzentrpl Evangih Mate ptpd 
Aẑ  Idgben latvan** iesus sokassagot fel mene hegre : es holot 

20 le vlt volna : hozia ménének v taneitvarii • es za 
iat meg riitvan taneit'avala vket mondván Bódogok 

A j e-ből javított betű. 1 

^ Az egyik ̂  a szó fölé van írva. 
' A 411. lap 19. sorától a 412. lap 12. soráig: Máté 5,1-12. 
4 A latvan szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
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leki zegeriek mert 9vek meriiíeknek orzaga Bódogok ke 
gesek : mert vk fpldet biriak Bódogok kik sirnak mert 
^k vigaztaltatnak • Bódogok kik éheznek es zomiohoznak 
igassagot : mert vk elegednek Bódogok irgalmasok mert' 

5 vket irgalmasság kpveti Bódogok tizta zivpk mert vk is 
tent meglat'ak Bódogok bekesegesek mert isten fiai 
nak neveztetnek Bódogok kik igassagert haborosagot 
tvrnek mert gvek meriiíeknek orzaga Bódogok vattok 
mikoron emberek titeket atkozandonak et titeket 

10 haborgatandonak Es mondandónak minden gonozt 
ellenetek hazvdvan / en érettem Vigagatok es prpll'etek 
mert ti erdemtek beven vagon mennekben ámen 
GpmQlL oltó bodog ázzon nap Evangih LVCBL Cap 1 
GabrieF angal • kvldetek istentpl galileanak 

15 varosába kinek neve nazaret • firienek iegzetet 
zizhez kinek neve iosef dauidnak hazabeli es az ziznek 
neve maria Es angal hozia be menvén monda : 
Idvpzleg malaztval tell'es : vr vagon teveled • te vag 
aldot azzoriiallatoknak k9Z9tte : kiket hog hal 

20 lot volna meg rettene v neki bezedeben : es gon 
doll'a vala : minemy kc^zpnet ez volna : es monda v 

Az r utólag betoldott betű. 
A 412. lap 14. sorától a 413. lap 14. soráig: Lukács 1, 26-38. 
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Neki az angal Maria ne fel' • mert vrnal malaztot 

leltei Íme méhedben fogac : es fiat zvlz • es vtet hivod 

iesusnak Es nag lezen : es felség fiának hivatik Es 

vr isten aggá v neki • v att'anak davidnak zekit • es 

5 orzagl yryke • lacobnak hazában Es v orzaganak vege 

nem lezen Maria kedeg monda az angalnak • Minen 

nen lezen ez • mert en feriet meeg nem esmérek Es felel 

ven az angal monda neki Zent lelek felpl te beled Í9 es 

felségesnek ereié arnekoz neked Azért es az mi zentseg 

10 te tpled zvletik • isten fiának hivatik Es ime te roko 

nod ylsebet v es • v vénségében hatvan eztendps^ fiat fogadót 

Es ez annak 

hatod hava • ki meddgnek hivatik Mert sem eg ige • nem 

lezen lehetetlen istennel Monda kedeg maria Íme vrnak 

zolgalo leaiía • legén nekem te mondasodent Epístola isaias XI 

15 Ezeket- monga vr isten lessenek v gvkerebpl vezzp 

támad : es v neki gvkerebgl • eg virág emelkedik 

es meg rivgozik v raita vrnak lelke • bplLesegnek 

es érteimnek lelke : tanalLnak es erpssegnek lelke • tu 

domannak es kegessegnek lelke : es meg teli vtet fe 

20 leimének lelke : Nem zemnek latasa zerent itil : sem fvl 

nek hallása zerent fedd népet de zegeríeket igassagban itil 

A hatvan eztendc^s a vaxsegeben fölé van írva. 
*• A 413. lap 15. sorától a 414. lap 5. soráig: Izaiás 11,1-5. 
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Es fedd népet egenessegben f9ldnek zelidekeert 
es V zaianak vezzeievel ostoroH'a az f9ldet • es v aia 
kinak lelkével meg 9I kegetlenl Es v agekanak 
9ve lezen igassag Es v vesiienek^ zoreiloia lezen 

5 V hite Kpzpnseges Apostoloknak Vigiliaia : -
Monda- iesus v laneitvariinak Ezt paranLol 

om nektek hog zeressetek egmast ha világ tit9 
k9t gvl9l • tugatok hog ti el9ttetek engem gvl9lt • ha 
e világból voltatok^ volna • világ azmi 9vejje'* zeretneie 

10 Mert ez világból nem vattok • De en ki valaztalak titeket 
ez világból • azért gvl9l titeket Emlekezietek en bezedem 
rvl kit en mondek nektek Zolga nem nagvb v vra 
nal • ha engem vld9ztek • titeket es vld9znek • ha en be 
zedemet tartottak • tahat tieteketes tart'ak De ezeket 

15 teziek ti nektek mind en nevemert Mert nem tugak 
vtet ki engem boLatot ha nem iottem volna • es ne 
kik nem zoltam volna • bin9k nem volna Imar kedeg 
V bin9kr9l menekedesek ninLen ki engem gvl9l at'a 
mot es gvl9li ha dolgokot nem tottem volna k9Z9ttok • 

20 kiket senki egeb nem t9t • bin9k nem volna Imar ke 
deg láttak es Es gvl9ltek engem Es at'amat es : de hog 

^ Az s 2-ből javított betű. 
^ A 414. lap 6. sorától a 415. lap 2. soráig: János 15,17-25. 
^ Az első t «-ből javított betű. 
^ Az eredeti két i betű szárát lefelé nyújtotta meg a scriptor. 
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tell'eseggek bezed • ki v t9rvenekben vagon irvan Mert 
ingen gvl9lenek engem Tpb apostolokról Evanglim 
Aẑ  idpben Monda iesus v taneitvaiíinak En bizoií zglptv 

vágok Es en at'am parlag mivelg • Minden vezzpt 
5 en bennem g9m9lL9t nem teremtet el vezen • Es mi 

nden g9m9lL term9t meg tizteit'a vtet • hog t9b g9m9l 
L9t hozzion Imar ti tiztak vattok • az bezedert kit nek 
tek zoltam Lakoziatok en bennem • es en ti bennetek : -
Miként vezz9 nem tehet g9m9lL9t 9n t9le • ha az 

10 t9n nem lakandik • Vgan ti ha en bennem nem lakoz 
andotok En Z9l9t9 vágok ti venikek • ki en bennem la 
kik . es en V benne Ez sok g9m9lL9t visel mert nála 
mnalkil semmit nem tehettek : ha ki en bennem 
nem lakandik • ki vettetik miként venike • es meg 

15 az' Es megzedik vtet • es tvzbe vetik Es ha énbennem 
lakandotok • es en bezedim bennetek lakandonak vala 
mit akarandotok kéritek es lezen nektek Napian 
Monda^ iesus v taneitvaiíinak Ez en páranLola 

tom hog zeressetek egmast • miként zeretlelek 
20 titeket Ez zerelmnel nagob senkinél ninLen • hog ki 

V lelket • V baratt'aert vesse • ti en barátim vattok • ha 

^ A 3-17. sorban: János 15,1-7. 
^ A 415. lap 18. sorától a 416. lap 8. soráig: János 15,12-16. 
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leenditek kiket en paranLolok nektek Imar nem mo 

ndolak titeket zolgaknak • mert zolga nem tvga mit 

V vra tegen Titeket kedeg barátimnak mondlak Mert 

mindent kiket hallottam at'amtol • tvttattam nektek 

5 Nem ti valaztottatok engem • de en valaztalak titeket : 

Es vettelek titeket • hog el mennetek • es g9m(;)lL9t hozi 

átok Es ti g9m9lL9t9k maragon • hog valamit keren 

detek en nevembe at'amtol • aggá nektek ámen 

Mariamagdalnarol Evangelím LvcaL het 

10 Aẑ  Id9ben kerivala iesust nemei' • fariseos • hog en 

neiek v vele be mene fariseosnak hazába : es evek 

Es íme nemei' bin9S azzoií állat ki vala az varosba 

hog esmere • hog fariseosnak hazába 9t volna : hozza ala-

bastromnak kenetet • es hatol alván v lábainál • k9n 

15 vezetivel kezde mosnia v lábait es zarrazt'a vala v haiaval 

Es kenettel kenivala Latvan kedeg fariseos ki hyvtta 

vala vtet • monda vn9n benne • mondván Ha ez profeta 

volna • bizoriaval tudnaia ki es minem9 azzoií állat • ki 

vtet illeti • mert bin9S Es felelven iesus monda neki Si-

20 mon vagon neked valamit mondanom • es amaz monda 

mester mongad Es felelven monda neki Nemei' k9nL9nl9nek 

A 416. lap 10. sorától a 417. lap 18. soráig: Lukács 7, 36-50. 
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Valanak ket adosi Égik tartozikvala 9th zaz pénzel 
es másik plvennel : es nem valvan v nekik honneilh 
meg adnaiak : meg haga mannáiknak Azert mel' 
ik zereti ioncab vtet Felelven simon monda • Aleitom 

5 hog az kinek Ipbbet adót V kedeg monda neki Igaz 
an itilled Es fordola az azzoií állathoz • monda Simonnak 
latod e ez azzori allatot Be iyvek te hazadba • vizet en 
lábaimnak nem adal Ez kedeg kynvezetivel mosa en 
labaimot • es v haiaval zarrazta Ápolást nekem nem 

10 adal • Ez kedeg hog be Í9ttem • nem zvnt • megLokolnia 
en labaimot Olayal en feiemet meg nem kened • Ez 
kedeg kenettel kéne • en labaimot : kiért es mondom 
neked • meg boLannak neki sok binpk • mert sokath 
zerete kinek kedeg kevesb boLannik • kevésbe zeret Mo 

15 nda kedeg az azzori állatnak • Meg boLannak neked te 
bvnid Es kik égbe eznekvala kezdenek mondania 
vn bennek • ki ez ki es bin9k9t meg boLat Monda ke 
deg az azzori állatnak Meri el bekeseggel • te hited idv9zeitet téged 
eg zent martirror evanglm lanos Ca XII 

20 Aẑ  Id9ben monda iesus v taneitvariinak Bizori' bizon 
mondom tinektek Ha f9ldbe es9 mag • meg nem 

^ A szó martilrol-nak van írva, de az / fölé r betűt írt a scriptor, anélkül, hogy az /-el kihúzta 
volna. 

^ A 417. lap 20. sorától a 418. lap 6. soráig: János 12, 24-26. 
Az /í a szó fölé van írva. A szó végén z betű szerepel, de azt nem húzta át a másoló. 
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Haland vn9n maga marad • ha kedeg meghalant^ 
sok g9m9lL9t hoz ki v lelket zereti • elvezti vteth 
Es ki V lelket gvl9li ez világban • 9r9k iletre 9rizi vtet 
ha ki nekem zolgal : engem k9vessen Es hvl en vágok 

5 en zolgam es ot legén • ha ki énnekem zolgaland • tiz 
teli vtet en at'am ki meiíiíekben vagon ámen 
Zent confessorrol Evanglm Mathe Capitlm ptpd 
Monda^ iesus v taneitvariinak Ti f9ldnek sava 

vattok : hog ha so izetlen9lend : mib9l sóznak 
10 l9bbe semmire nem haznalatos : ha nem hog Lak ki 

vettessek es riomottassek emberekt9l • Ti ez világnak 
fenessegi vattok Nem reitezhetik el • hegre t9t varos 
Z9vedneket sem goitnak : es zvzok ala tezik : de világ 
tartora : hog fenlek • mindennek • kik házban vannak 

15 lg fenl'ek ti feiíessegtek emberek el9t : hog lássak ti 
io dolgitokot : es dÍL9S9hek ti at'atokot • ki meriiíek 
ben vagon Ne alehatok hog l9rvent vag profetath 
Í9ttem féltenem Nem Í9ttem féltenem de tell'eseite 
nem ls9t bizon mondom nektek : Mi el9t meri es f9ld 

20 el mvU'ek : eg bet9 : vag eg voneitas : t9rverib9l : el nem 
mvlik : mig nem mind legének Azért ki ez kisseb par 

A szó vége fölött olvashatatlan betű vagy tintanyom van. 
A 418. lap 8. sorától a 419. lap 4. soráig: Máté 5,13-19. 
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anLolalok kpzpl egget meg feitend • es vg laneitand 
embereket : mindennel kissebnek hivattatik meri 
rieknek orzagaban ki kedeg tendi • es taneitand • az 
nagnak hivattatik meririeknek orzagaban ámen 

5 Ziz Mariának tiztessegere Odecos Ágoston 
Szeretg At'amfiai Vr isten zvleienek ziz ma 

rianak dÍLeretire zolTonk valamit • De mi ig 
en kisdedeg v neki dÍLeretire • mit mondhatonk 
Holott^ senki vtet diLerni nem elég Mert va 

10 lamit testi riel9 • v róla mondhat • Kisseb annál 
mit <i méltósága erdemlene Mert ez az ziz ki 
meriorzagnak diLpseget ada • fpldnek istent 
poganoknak hitpt : Binnek veget yletnek 
io zert • ErkplLnek fegeimet Bizoriaval bodog 

15 es igen melto • minden diLeretre ki mennek 
teremtpiet testeseite : es azt erdemlette em 
<lettni> letni ki meririek keriere • es ez világnak 
ivtalma Azért bodog ziz maria : meltan ieles 
dÍLerettel : es tiztesseggel • fel magaztatik mi t9l9nk 

20 ki ez világnak igen ieles arvt ada Mert v elp 
arinanak^ kaarat meg fizete Es el vezet embernek 

' A / betűket többször is javította a scriptor, így a helyes olvasat kedvéért 
egy /-t a szó fölé is felírt. 

Az első n a szó fölé van írva. 

419 
210r 
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ValLagat meg hoza O vr istennek bodog' zileie min 
den id9ben ziz maria • emberi segédeim minemy 
diLeretet fizethet le neked ki Lat te arod mia 
lelte meg • v megtérésének vtat De ker9nk ve 

5 gedbe • mi hala adasonkot : Noha igen kisded : No 
ha te erdemethez egenes ne legén • es mikoron 
mi aytatonkot fogadandod Imádván mi bin9 
nkgt • meg menLed : minden peldanalkvF • egges 
segent • érdemes aiía • es ziz maria • kit vr isten : 

10 elmeben • es testben es • vg zentelt meg • es v malazt'a 
val tell'eseitet hog melto lennel : kitpl istennek 
fia : mi valLagonknak jvtalmat^ : v testet eppei 
teneie Mindenkor kegesseges ziz zent maria 
cristosnak zeplptelen teremé • zemermessegnek ze 

15 mel'e : paradiLomnak kapvia : meiíorzagnak az 
zoria • zent leieknek temploma • minden io dÍLC 
rétre melto : Mert te ziz mehedbpl : es illetlen 
bpl • g9m9lL9t V9tt9nk • ki minden állatnak ter 
emt9ie • Ez világnak vra : es meg valtoia • ki 

20 t9rvent adott es azt malaztval tell'eseitette : 
ki g9tretet : es emberek idv9ssegeert meg holt 

^ A bodog szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
A második / a szó fölé van írva. 
A ; és talán az v is javított betű. 
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Es fel k9lt • Es az el vezet ivhot gleben meg 
hozta : Ki yl : es vl at'anak iogiara : es merhet 
len nag felségben • ez világnak iyvendy igaz bi 
roia ki mig el <..> Í9Í9n • te zent erdemeddel mi 

5 nket mindenyt byri es őrizi Nag zentseges 
aiía es ziz maria • ki hasonlhatlan kellettel vr 
istennek : azon vr mia • ker9nk téged : kit zent 
méhedben viseltei : es te : zentseges' eml9idb9l v 
neki teiet attal : ki minden testnek étket ad 

10 hog V nála • kit at'aval 9zve ill9nk • es zent leiekéi 
9zve imádónk • neried mi nek9nk • minden bi 
n9nknek tell'es boLariatt'at • hog el mvltat meg 
boLásson lelennen valokot meg feggen^ l9ven 
d9t el vzi9n : es aggon g9trelmet • hog erdeml9 

15 nk meltok • es bátorok lenn9nk • v kerdezetiben 
te segedsegedmia Kegesseges vr istennek zileie 
minden id9n ziz maria • segéli' hovol'asokot : em 
el' apró elmei9k9t • éltes siralmasokot Imag az 
nepert Esedezi eghazban zolgalokert Imag azzo 

20 rii allatokért Esedeziel kerezt'eneknek gvlekez 
eseert : Minden meg eerezie^ te emelésedet va 
lakik te neked aytatosok ámen 

^ A szó előtti kettőspont itt a szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására szolgál. 
A második e egy áthúzott betű fölé van írva. 
A második c betű r-ből van javítva. 
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O Vr istennek bodog zvleie ziz maria ylí? isten 
nek temploma Qrpk kiral'nak teremé Zent le 

leknek titok haza Te vag yesse gvkereb9l való vezzg 
Te vag libán hege^ béli <fa> Cedros fa Te vag syon 

5 hegen való Cipressos fa Te vag david mez9ie 
béli Dizes ólai fa Te vag barson zyn9 rosa leri 
koban^ ki érdemidnek ielen való leveleddel miként 
emberek' kpzpt • nem tvdc veled egenl9t Vgan • bi 
zónával fel9l mvlz angali méltóságot • kinek vy 

10 es hallatlan Lvdavl adatot • hog az ige • kit vr 
isten világnak el9tte zvlt • lenne te fiad • Es az em 
ber • kit te világnak vegén z '̂ltel • bizoií es t9kelle 
tes fia lenne vr istennek • lehet ket termezet9 : 
Demaga eg zemel : isten es ember : eg emanvel velpnk isten* 

15 O dÍL9seges ziz ana • kiben Lak magadban 
leletik sziros zizesseg^ • ki te t9retlen méhed 

b9l • fiat vg attal ki • hog illetlen zemeremsegnek 
tell'essege nevekedneiek Nem zegneie meg kivan 
sag : be rekeztet zizesegnek peLetet Mert zent 

20 lelek te neked arnekozvala • mikoron fogadnál 
Nem hog ki tavozniek^ • tezentseges méhedben fy 

^ A h g-ből javított betű. 
^ Ab javított betű. 
^ Ab a szó fölé van írva. 

A vel<fnk isten az emanvel fölé van írva. 
^ Az egyik s utólagos betoldás. 
^ Ázna szó fölé van írva. 
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vnak magáért lenne • De ionkab tartotta 
magát • teremtenek • ereieveP • es hatalmával : 
Mert mi fv nag pispekenk • te tvled • v zentseges 
testének aldozatt'at véve • kit kereztnek oltár 

5 an • mind ez világnak idvgssegeert : zent aldo 
mással ayanla Te nazaretbpl támadót fenes 
seg Te iervsalemnek diLpsege Te ez világnak 
dyze Te kerezt'en népnek vag nemessége : -
O ez világnak azzoiía mennek rajtol'aia : 

10 istennek zeki : paradiLomnak kapvia • halgas 
sad zegeneknek kérelmeket : Ne vtald meg 
navolasoknak oheitasokot Mennének be te 
miad • mi fohazkodasynk- • es aytatossagink • id 
vgzeitenknek : es meg váltónknak eleibe : hog 

15 mell'ek mi erdemenkert • ki vzetnenek te miad 
lellenek hel't • istenség kegessegenek fvleinel 
TiztoLh' el binpnkpt : meg boLass gonoz tételeket 
Emel' fel elesteket Oldozi meg kalodaztakot 
Mettessenek le te miad binpknek gvsi : es Le 

20 metei Adassanak iozagnak viragi • es ekessegi 
Engeztell'ed kérelmeddel az birot : kit eggesseges 

' Az első e javított betű. 
" A /i z-ből javított betű. 
" A L a szó fölé van írva, talán a h helyett, de azt nem húzta ki a scriptor. 
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nemzessél zvltel idv9zeil9l hog ki te miad mi 
emberseg9nkkel • mellolth rezes lennie ihe 
miad • tegen v istenségében rezessé te fiad mi vr 
onk iesus cristos ámen O zentseges QfQk ziz 

5 es mindennek azzoiía : menriei kiral'ne Irgal 
másságnak ariria Felséges iozagnak kvta 
ki arhangal mia idv9zl9tteP : es zent lelek mia 
terheltettel : es azzoiítoF arnekoztattal Zere 
t9im • magasb meiínel • kir9l akarónk zolni 

10 9rvennel mel'eb • kinek tiztesseget akarónk 
tenn9nk Mert istent kit sem eg termezet : 
nem fog Ez zepl9telen • es illetlen ziz v méhe 
ben rekeztven viselte Es az vtan angalokal 
9zve • bizoií istent es embert imada Ki az ziz 

15 ol' zent • kibe zent lelek • meltolt legén be me 
nni ki az igen dizes • hog vtet isten aiíiíava 
valaztanaia • ki ol' tizta • hog zvlese vtan • zizen ma 
radhatna Mert ez ziz Lvdalatost es mondhatat 
lan • minden állal teremt9iet es vn9n idv9zei 

20 t9iet zvlte Es zvlese vtan l9retlen zizen maradót 
Te kedeg vram isten irgalmazi mi nekonk 

A második y talán e-ből javított betű. 
" Az egyik z a szó fölé van írva. 
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veg vaLorara Zent ianos • apastal lesus' bezede : 
Bizon^ bizon mondom nektek Zolga nem nag 

vbb V vranal Sem kpvel nem nagvb an 
nal ki vtet boLalta Ha ezeket tvggatok bodog 

5 ok leztek ha teienditek vtet Nem mendentekryl 
mondom En tvdom kiket valaztottam de hog ir 
as telleseggek ki en keiíeremet ezi v sarkat en 
ellenem emelend9 Bizon bizon mondom nektek : 
Mi el(;)t legén • hog higgetek • mikoron leiend mert 

10 en vágok Bizon bizon mondom nektek • ki be veién 
di ha kit boLa<toth>tandok • engem fogad ki kedeg 
engem fogad azt fogagga ki engem boLatoth ezeket 
mikoron mondotta volna iesus Leiekben meg 
rettene : es tvdtata • es monda Bizon bizon : mondom 

15 nektek Mert kpzz^letek • eg engem el arol Azerth 
néznek vala az taneitvahok egmasra • kételkedvén • 
kir9l mondanaia Vala azért v taneitvahi kyzz^l 
eg jesusnak^ plebe haiolvan • kit zeret vala iesus Azért 
Simon peter Inle ennek : es mond neki ki az kirpl 

20 monga : holot azért v iesus mellen rivgvtvolna : 
mond neki Vram ki az Felele neki iesus • az kinek 

425 
213r 

A Iesus a sor fölé van írva, az / szára belóg a sorba, ez helyettesíti a betoldójelet. 
A 425. lap 2. sorától a 430. lap 10. soráig: János 13,16-38 és 14,1-31. 

^ A _/'javított betű. 
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En az martot kerieret líoitandom Es holot be mar 

tol volna keneret • ada skariot fia ivdasnak • Es az 

falat vtan • tahat v bele mene satanas Es monda 

neki iesus • mit tez* • téged hamar Ezt kedeg az vl9k 

5 k9zz9l • senki nem tvda • mire mondotta volna neki ie 

sus Mert nekik aleit'akvala : mert erzeiíi valanak 

ivdasnak • hog iesus neki azt mondotta volna • veg 

ed azokot melleket zikesek vagonk • az innep napra 

Avag hog valamit zegenek<nak>nek^ adna • holot azért 

10 V az falatot V9tte volna • legottan ki mene : Vala 

kedeg eeyee : holot azért ki ment volna Monda iesus 

Mostan dÍL9S9lt embernek fia : es isten dÍL9S9lth v 

benne ha isten dÍL9S9lt v benne • isten es dÍL9seiti 

vtet vn9n magában : es maytan dÍL9S9Íti vtet 

15 FiaLkaim meeg kevéssé veletek vágok : kerestek 

engem : es miként mondottam sidoknak hova en 

megek ti nem Í9hettek Es nektek mostan mon 

dom • Vy paranLolatot adok nektek : hog egmast 

zeressetek : miként en es zerettelek titeket : hog 

20 ti es zeressetek egmast Mindé ebben esmér titeket 

hog en' taneitvariim vadtok • ha egmashoz zerelme 

Az el a sor fölé van írva. 
A nek az áthúzott nak fölé van írva. 

^ Azen szó a sor alá van írva. 
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tek lezen Monda neki Simon peter Vram hova meg 

Felele neki iesus • hova en megek • mostan nem 

kyvelhec engem • Ezek vtan kedeg kpvec : Mond 

neki peter Mire nem k9vethellek most tegedeth 

5 en lelkemet éretted vetem Felele iesus : te lelke 

det érettem veted e Bizon bizon mondom neked : 

nem inekel kakas mig nem engem haromzer meg 

tagac' Es monda v taneitvariinak Ne haboroggek 

ti zivetek • se yeggen : hiztek istenben en bennem 

10 es higgetek En at'am hazában sok lakasok vad 

nak • ha meeg sem mondottam volna nektek mert 

el megek nektek hel't zer<z>eznem^ : es ha el me 

nendek : es nektek hel't zerzendek : esmeg meg Í9V9k 

es titeket en hoziam vezlek : hog hvl en vágok ti 

15 es ot legetek Es hova en megek tvggatok : es az 

vtat es tvggatok Mond neki tamás Vram nem 

tvggvk hova meg : es hog tvdhatonk vtat Mond 

neki iesus En vágok • vt • bizonsag • es elet Senki 

at'amhoz nem megen • ha nem en miam : ha en 

20 gem esmértetek volna • bizoriaval en at'amot es 

esmértetek volna : es lattatok vtet Es matol fogvan 

427 

214r 

' A harmadik z a szó fölé van írva, a másodikat javítandó, amelyet át is húzott 
a scriptor, helyesen \chá{ zereznem. 
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Meg esméritek vtet Mond neki Filep Vram mv 
tassad nekpnk at'adot : es elég nekpnk Mond neki 
iesus Enne idpben vágok veletek • es engem nem es 
mertetek e Filep • ki engem lat : latt'a en at'amot es 

5 Miként mondod te mvtassad nek9nk at'adot : Nem 
Hizitek e hog en at'amban es at'a en bennem vagon 
Az bezed kit en | zolok^ nektek enpn tylem nem zolom de 
bennem lakozó ata^ v lezen dolgokot Nem hizitek e 
hog en at'aban • es at'a en bennem vagon • hanem egeb 

10 ert az dolgokért higgetek Bizon bizom mondom nek 
tek : ki en bennem hizen : mel' dolgokot en tezek • v es 
tezi • es ezeknél nagobbakot es • tezen Mert en at'amhoz 
megek Es valamit kerendetek at'amtol en nevem 
ben • azt tezem hog at'a dÍL9S9ir9n fivban • ha mit 

15 kerendetek en nevemben azt tezem Ha engem zer 
ettek en paranLolatimot taruatok Es en kérem at'ath 
es egeb vigaztalot ad nektek • hog 9r9ke veletek lak 
iek . bizonsagnak lelket • kit ez világ nem vehet : Mert 
nem lattá vtet Ti kedeg meg esmértetek vtet • mert 

20 nálatok lakozik • es ti bennetek lezen Nem hadlak 
el titeket arvaiol • hoziatok Í9V9k esmeg Meeg eg ke 

^ A szót megelőző függőleges vonal a túl szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására 
szolgál. 
^ A/'javított betű. 
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vesse Es ez világ imar engem • nem lat Ti kedeg lattok 
engem • mert en elek Es ti es eltek Az napon ti meg 
esméritek hog en • en at'amban vágok • es ti es en ben 
nem • es en ti bennetek : kinél en paranLolatom • 

5 vagon • es tart'a vtet • azaz ki engem zeret • ki kedeg 
engem zeret : zerelmben lezen en at'amtol es • Es en 
zeretem vtet : es neki meg ielentem en magam-
ot Mond neki ivdas • nem az skariot fia Vram mi l9tt 
ez • hog magadot ielentendy vag nekQnk • es nem ez 

10 világnak Felele iesus es monda neki ha ki engem 
zeret en bezedemet tart'a • es en at'am es • zereti vtet 
es V hozia Í9V9nk : es v nála lakást tezpnk : ki : en 
gem nem zeret : en bezedimet <sem> es nem^ tart'a Ez az be 
zed kit • hallottatok : nem énem : de at'ame ki en 

15 gem boLatot Ezeket zoltam nektek nallatok^ la 
kozvan Vigaztalo zent lelek kedeg kit at'a en 
nevemben boLat • v titeket mindenekre meg 
tanéit Es mindeneket meg svg nektek • valamit 
mondandók nektek Beket hágok nektek en be 

20 kémet adom nektek : Nem miként ez világ ad 
en adok nektek Ne haboroll'on ti zivetek se yeggen 

Az es nem az áthúzott sem fölé van írva. 
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Hallottatok mert en mondottam nektek el megek 
esmeg hoziatok ipvpk • Ha engem zeretnetek bi 
zónával 9r9lnetek : mert áfámhoz megek : mert 
at'a nagob en tplem : es mostan mondám nektek 

5 mi el9t legén : hog mikoron meg leend higgetek 
Immár nem sokat zolok veletek Mert el ipve ez 
világnak feiedelme : es en bennem semmié nem 
l9n de hog esmerie ez világ • hog at'amot zeret 
em Es miként at'a • páran Lolatot adót nekem 

10 vg tezek : kell'etek fel es meniípnk el • Inneieth 
Pénteket ezokaert boítolik Mert Israelnek 
fiai eznapon Í9ttek ki az Ígéretnek f9ldere Moises 
meg holt Dávid az goliast meg 9lte / es dauid meg 
holt Tobias három zaz es negven hámos profetakot 

15 9le zent Estvant meg k9vezek Cristost fezeitek 
Kereztelo lanosnak nakat̂  vagak Heródes zaz 
negven neg ezer germeket 9lete Ziz maría hala 
Zent peter palt nero Lazar meg olete Zent kate 
rina meg hala Tizeneg ezer zVzek Tizezer vit 

20 ezek meg oletenek pénteken Adamot es 
evat pénteken teremte vr isten eel9 at'ankot 

^ Átjavított betű. 
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Virág vasárnapon Passió zent Mate Cap XXYI 

Aẑ  Idpben Monda iesus v laneitvariinak Tvdgatok 

mert neged nap vtan hvsvet lezen es embernek 

fia el arollalik • hog meg fezeitessek Tahat papoknak 

5 feiedelmi égbe gvlekeztek • es népnek vembi • papok feiedel 

mének pitvarába Ki mondatik vala kaifasnak • es ta 

nalLot t9nek • hog iesust alsaggal meg tartanaiak • es meg 

9lneiek De mondónak vala Ne idnep napon • netalantan 

Z9nd9les lenne az népben holot kedeg volna iesus betan 

10 iába : poklos Simonnak hazában • hozia mene eg azzoriem 

ber • drága kenet alabastrommal : es v vlteben feiere ptte 

latvan kedeg taneitvariok : meg duzzadanak mondván : 

Mi vezedelm Ipn ez : Mert ezt sokon el arolhattak volna 

es adatott volna zegeneknek Iesus kedeg • tvdvan monda 

15 nekik : Mit nehezeitek az azzonemberre : mert io dolgot tyn 

en bennem : mert mindenkor zegenek vannak veletek • en 

kedeg nem minden idpben lezek : Mert ez • az kenetet en 

testembe boLatvan • engem temetésre t9tte Bizori mondom 

nektek • vala hol hirdetendik • mind világot mia • ez evan 

20 gelimot : meg mondatik • ez es • mit ez azzoriember t9tt v 

emleitetere Tahat el mene az tizenkett9kb9l eg kinek 

A 431. lap 2. sorától a 443. lap 16. soráig: Máté 26. és 27. fejezete. 
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Neve skarioi fia ivdas • papoknak feiedelmihez • es monda 
nekik Mit akartok nekem adnotok es en vtet nektek 
adom Es tahat vk zerzenek neki harminc ezvst pénzt 
Es attolfogvan keres vala okos vget • hog vtet be ad 

5 hatnaia hvsvetnek kedeg elp napian • taneitvaiíok 
ménének iesushoz mondván hol akarod zer<e>zÍ9nk neked 
hvsvetet enned Es tahat iesus monda Mennetek a var 
osba nekihez • es mongatok neki Mester • monga En id9m 
kyzel vagon • te nálad tezek hvsvetet en taneitvanim 

10 val Es taneitvariok tgnek • miként iesus zerze v̂  nekik 
Es hvsvetet zerzenek Est leven kedeg • vl vala v tizenkét 
taneitvariival • es v ettekben • monda nekik Bizon mo 
ndom nektek • mert eggitek engem el adandó : es igen 
meg zomorodvan • kezde ki mind mondania Vram mi 

15 nem en vágok e Es tahat v felelven monda : ki kezvel 
en velem az tálba hvl • engem az arol : lehet embernek 
fia el megen • miként irvan vagon v róla de iaj az em 
bérnek • ki mia embernek fia el aroltatik lo vala neki 
ha az ember nem ziletet volna Felele kedeg Ivdas ki vtet 

20 el arolta • es monda Mester mi nem en vágok e Monda neki 
te mondád V vaLoraiok leven kedeg • iesus • fel V9n keiíeret 

^ Az V javított betű. 
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es meg alda • es meg tpre • es ada v taneiivaiíinak 
Es monda Vegetek es egetek : ez en testem Es poharth 
veven • halat ada • es ada nekik • es monda Igatok mind 
ebboP • mert ez en verem • vy hagasnak • ki sokért ki ptletik 

5 binpknek boLanatt'ara Mondom kedeg nektek • nem 
Izom • matolfogvan • ez Z9I9 t9nek siriaboi : mind az na 
pig • mikoron azt igám Vyiat- • en atamnak orza 
gaban ti veletek • Es édes Inek mondván Elki mene 
nek olay fának hegere Tahat mond nekik iesus Ti 

10 mind meg tantorottok en bennem • ez eyel Merth 
irvan vagon Meg verem az paztort • es el ozolnak Lor 
danák Ivhy Mi vtan kedeg • fel kelendek tamadandok^ • 

el9ttetek ga 
lileaba megek Felelven kedeg peter monda neki Es ha 
mind meg tantorodandonak te benned : en soha nem tan 

15 torodom Monda neki iesus Bizon mondom neked • mert 
ez eyel • mi el9t kakas inekl'en • engem haromzer meg 
tagadc Monda neki peter Es ha ketelen volna nekem 
veled meghalnom téged meg nem tagadlak • Azonkent 
mondanak mind az taneitvariok Tahat Í9ve vélek iesus 

20 eg getseman nev9 falvban Es monda v taneitvaiíi 
nak Ith vll'etek : mig amoda megek • es imádok Es fel'* 

^ Az egyik b talán utólag van betoldva. 
^ A Fjavított betű, a biztos olvasat kedvéért még egyszer felírta fölé is a scriptor. 
^ A tamadandok szó a/e/ kelendek fölé van írva. 
"* A 433^40 lapokon késői kéztől származó, ceruzával a lapszélekre írt szavak 

vannak, ezeket gyakran a szövegen áthúzódó vonalak, nyilak irányítják az értelmezett 
szóhoz. 
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Veven petert es zebedeos ket fiat • kezde zomorodnia : es 
kesergeni Tahat monda nekik iesus Mind halaiig zom 
oro en lelkem Zenveggetek itt • es vigaziatok velem • es 
onneiet • elp lepek • es orcaiara esek^ Imádván es 

5 mondván En at'am ha lehet : mvll'ek el en rólam ez 
pohár • de maga bizoií • ne miként en akarom : de miként 
te Es ipve aẑ  • taneitvariokhoz : es lele vket alottokban 
Es monda peternek lg nem vigazhattal en velem eg 
idén Vigaziatok es imaggatok • hog kesertetbe ne meri 

10 rietek : lehet alelek kez' • de a test beteg Esmeeg maszer 
el mene • es imada mondván En at'am ha ez pohár el 
nem mvlhatik • ha nem igám • legén te akaratod 
es igve esmeg • es lile vket <all> alottokban : mert v ze 
mek meg nehezglt vala es vket meg hagvan • esmeg 

15 el mene • es imadaa harmadzer • azon bezedet mondván 
Tahat Í9ve v taneitvariihoz • es mond nekik Aloggatok 
Immar' es rivgoggatok el Íme el k9zeleit id9 • es ember 
nek fia adatik bin9S9knek kezekbe : kell'etek fel • meri 
9nk el • íme el k9zeleit ki engem el arol • Meeg v zoltaba 

20 Íme Ivdas tizenkett9nek eggik • el ivta • es v vele nag 
sereg • t9r9kel es dorongokal^ • papok feiedelmit9l boLattatak 

Talán még egy s van utólag betoldva. 
^ A z a sor fölé van írva. 
' Az egyik m a szó fölé van írva. 
* Az r és a ̂  javított betűk. A k-l esetleg kk-ra akarta a scriptor javítani. 
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es népnek vembitpl • ki kedeg vtet el arolta vala : 

nekik iell ada mondván ValameH'el meg apolandok Lokolandok^ 

V az • taiLatok vtet Es legottan iesushoz el9^ menvén monda 

Idvpzleg mester es meg apola vtet Es monda neki iesus 

5 Barátom mire ipttel : tahat elp lepenek • es kezeket iesusra 

vetek • es meg tártak vtet Es ime eg azok k9zz9l • kik iesussal 

valanak • kezet ki riojtvan • ki hvza vn9n t9ret : es vag 

van papok pvsp9kenek zolgaiat : es el vaga vneki iob 

fvlet Tahat monda neki iesus FordéiL te t9r9det v 

10 hel'ere Mert mindenek kik t9rt veznek : t9rmiaveznek 

Avag aleitod hog nem kérhetem en at'amot es ad en 

nekem • ma t9bbet • hognem tizenkét sereg angalt • es 

tahat • mi nemmen tell'esednenek be irasok : mert ke 

telén ig lenni Az id9ben monda iesus az seregnek 

15 ki Í9ttétek • miként tolvayra t9r9kkel dorongokkal 

engem meg fognotok Naponked nálatok vl9k vala az 

templomban taneitvan • es meg nem tartottatok engem 

Ez kedeg mind 191 hog prófétáknak irasi tell'esednenek 

tahat taneitvaiíi vtet el hagvan • mind el fvtanak 

20 De vk iesust meg tartvan • vivek papok feiedelmehez 

kayfashoz : hol mesterek : es vének gvlekeztek vala Péter 

' A szó az apolandok fölé van írva. 
Az el<f szó, betoldójellel, a sor fölé van írva. 
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Kedeg távol vtanna megen vala : mind papok feie 

demenek pitvaráig : es be menvén Vlvala az zolgak 

kai hog veget latnaia Papok feiedelme kedeg es m 

ind tanaiL keresnekvala hamis tanosagot iesus ellen 

5 hog vtet halainak adnaiak Es nem leiének^ • holot 

sok hamis tanok elg mentek volna Vtolzer kedeg Í9 

vének ket hamis tanok • es mondanak Ezt mondotta 

Meg tprhetem istennek templomát : es harmad nap 

mvlvan • esmeg meg rakom vtet Es papok feiedelme 

10 fel kelven • monda neki Semmit nem felelz e • ezekre 

kiket ezek ellened tanolnak Iesus kedeg veztegl vala 

Es papok feiedelme monda neki az^ • eleven Wqí^ istenre esket 

lek téged • hog mongad nekpnk ha te va^ cristos 

istennek fia Mond neki iesus : te mondottad De maga 

15 bizont mondok nektek Matol fogvan meglatt'atok 

embernek fiat Isten ereiének iogga felpl vlven • es 

igni meiíheknek fellegeben Tahat papok feiedelme • 

meg zakazta v pltpzetit mondván karomla : mi zik 

segpnk vagon • meges tanokkal íme mostan hallottatok 

20 káromlást : mi tedcik ti nektek Tahat vk felelven 

mondanak • halalt érdemi Tahat arcél ppgdpsek vtet 

A második e a szó fölé van írva. 
2 

Az az szó a sor fölé van írva. 
Az í/9 az eleven szó fölé van írva. 
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Nagkba vtelek <vlet> nekik kedeg arcél es vtelek tenerrel 

mondván : kristos prófétai' nekgnk • ki az ki téged vtpt : 

Péter kedeg • kvn vl vala • az tarnacban Es mene v hozia 

eg leaií mondván Es te es • galileai iesussal valal • Es 

5 tahat v mindennek elptte tagada mondván Nem tvdom 

mit mondaz : annak kedeg aiton ki mentebe • lata 

vtet mas lean • es monda azoknak • kik ot valanak : 

Es ezes az názáreti iesussal vala Es esmeg meg tag 

ada • essél • mert nem esmértem az embert : es kevés 

10 id9 mvlvan • hozia ménének kik állónak vala es mon 

danák peternek bizon te es ^ k9zz9l9k vag : mert te 

zod téged ki ielent Tahat kezde tagadnia • es eskenni 

hog bizori nem esmérte volna az embert Es azomban 

kakas inekle Es meg emlékezek peter iesusnak beze 

15 der9l • kit mondót vala Mi el9t kakas zol • haromzer ta 

gac meg engem Es el ki menvén keserven syra • hol 

val leven kedeg tanalLba ménének • minden papok 

feiedelme • es népnek vembi • iesus ellen • hog vtet hal 

álnak adnaiak : es k9t9zven • el vivek vtet • es adak vtet 

20 poncius pilatos ispánnak Tahat latvan Ivdas • ki vtet 

el aroltavala • hog karhozot volna • bana tetet : meg vive 
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az harmic^ ezvst penzl papok feiedelminek • es népek 
vembinek mondván BinhQttem vetkeztem^ igaz vert el arolvan 
tahat vk mondanak • mi miank • te láttától • Es el 
hageitvan az ezvst pénzt a templomba : Es el menvén 

5 gvssal pnpn magát fel akazta Papoknak kedeg feiedel 
mi • fel veven az ezvst pénzeket • mondanak Nem illik 
vket • pénz tartóba vetnpnk • mert vernek ária de 
tanai L < tárta > tartvan • V9nek azzal eg tégla garto 
nak pariagat zarándokoknak temetésére : es azért 

10 hivatik az parlag Akeldemak : azaz vernek pariaga 
mind ez napig Tahat be t9lt • mi mondván volt iere 
mias profeta mia Es vpnek harminc^ ezvst̂  pénzt 
az el aroltnak ivtalmat • kit vpttek áron israel fia 
itol Es adak vtet tégla gartonak parlagaba • miként 

15 vr zerzette en nekem lesus kedeg álla ispánnak elptte 
Es ispán meg kerde vtet mondván Te vag e sidoknak 
kirall'a • mond neki iesus • Te mondod Es mikoron va 
dolnaiak vtet papok feiedelmi • es népnek veni sem 
mit nem felele Tahat mond neki pilatos : Nem hallod e 

20 mene tanosagot mondónak te ellened Es nem"* 
felele neki sem eg igére vg hog Lvdalkozneiek 

A c betű z-ből van javítva, vagy utólag a c mellé szorítottak egy z betűt. 
A vetkeztem a Binhífttem szó fölé van írva. 

^ Az betű fölé egy s van írva. 
^ A szó vége fölött olvashatatlan betű vagy tintafolt van. 
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az ispán igen • dÍL9seges Innepnapon kedeg zokot vala 

ispán el boLátnia eg fogl'ot kit akartak volna Tárta 

nak vala kedeg tahat eg igen ieles fogl'ot ki monda 

tik vala barrabas (ki galkossagert boLattatot vala t9m 

5 l^cbe) pkyt azért égbe g9Jtven monda pilatos kit akar 

tok el bo Latom nektek barrabast e avag iesust ki 

mondatik eristus Mert tvgga vala • hog iregsegmia 

aroltakvala el vtet V kedeg itil9 zekben vlteben kvlde 

V hozia V felesege mondván Semmi neked • es az igaz 

10 nak Mert sok gptrelmet vallottam ma almomba 

<i mia Papoknak kedeg • feiedelmi • es vembek kyzzek 

a népet hog barrabast kernelek • iesust kedeg el vezte 

neiek Felelven kedeg ispán monda nekik Ez kettp k9z 

Z9I kit akartok el boLatni Es tahat vk mondanak 

15 Barrabast • mond nekik pilatos Es mit tegek azért • 

iesusrol • ki cristosnak mondatik Mondanak mind fez 

Z9ir9n • mond nekik ispán • es mi gonozt t9t Es tahat 

vk ionkab vv9lt9nekvala mondván • Fez9ir9n Pilatos 

kedeg latvan hog semmit nem haznalna de ioncabb 

20 Z9nd9les lenne Vizet V9n meg mosa kezet • az népek 

el9t mondván Ártatlan vágok en • ez igaznak veret9l 
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Ti latiatok Es minden nep felelven monda v vére 
mi raitonk • es mi fionkon Es tahat el boLata ne 
kik barrabast lesusl kedeg ostorlattat nekik ada 
hog fezeitetneiek Tahat ispánnak vitézi veven 

5 iesust az pitvarban Minden seregeket v ellene 
g9itenek • es le vetkeztetvén vtet kejk kamoka 
ban ^Itcpzletek vtet • Es t9visb9l kozorol fonván 
tevék V neki feiere Es nádat v iog kezére Es v 
elptte terdeplven Mevetik vala vtet mondván : 

10 Idv9zleg sidoknak kiral'a Es raia hagapvan vezik 
vala az nádat • es vtik vala v̂  feie<hez>t- Es mi vtan 
meg mevettek volna vtet : le vevek az kamokal • es 
9lt9ztetek vtet 9n9n rvhaiaba Es ki vivek vtet • hog 
meg fez9lne ki mentekben leiének kedeg aruus 

15 embert simon nev9t • azt kezereitek • hog fel venneie 
V kereztet^ Es ivtanak eg hel're ki mondatik gol 
gata ki koppaztasnak hel'e Es adanak v neki mer 
egvel elvegeitet bort innia Es holot kostolta volna 
nem akara innia Mi vtan kedeg meg fezeitek vtet 

20 meg óztak v 9lt9zetit : zerenLet vetvén • hog be tell'e 
sédnek : mi mondván vagon • profetamia mondván : 

^ Az V' a sor fölé van írva. 
A í a hez helyett a szó fölé van írva. 

^ Az javított betűnek látszik. 
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Meg óztak magoknak' en pltvzetemel : es en gltgzet 
emen zerenLet veiének • es vlven tart'ak vala vtet 
Es fel tevék v feie fele v vget irvan It vagon 
nazaretbeli iesus sidoknak kirala Tahat fezeitenek 

5 v vele egeb ket tolvait : eggik iogra dismas^ : es másik balra gesmas^ 
Inneit kedeg el^ mvlok • karoml'ak vala vt^t feieket 
indoitvan es mondván vak • ki istennek templom 
at meg tori • es harmadnap meg vyioyt'a vtet Zaba 
dohad eF tenpn magad • ha istennek fia vag • zal' ala az 

10 kereztrpl • meg vgan es papok feiedelmi • meg mevet 
ven vtet : mesterekkel es vembekkel • mondonakvala 
Egebeket eP zabadoitot vnpn"* magát nem zabadoit'a • ha 
israelnek • kiral'a <vag> zall'on le az kereztrgl es hizgnk 
V neki Istenben bizot menue meg vtet mostan ha 

15 akaria • mert vg mondót istennek fiagok Ezenkent 
kedeg • az tolvaiok es kik fezplven^ valanak v vele pa 
nazl'ak vala neki Hatod idptpl fogvan kedeg setét 
Ipn mind f9ldnek zinen kilenced ideig Es kilenced^ 
horan vv9lte iesus nag zoval mondván hely hely 

20 lamazabatani • azaz En istenem en istenem mire • 
hagal meg eF engem Neikik kedeg ot állok ez halvan 

' Az első/: g-ből javított betű. 
^ A dismas és gesnias mintegy magyarázatként a sor fölé van írva. 

Az el a sor fölé van írva. 
^ Az V ^-ből javított betű. 

Az javított betűnek látszik. 
A c mellé talán z-t is beszúrt a scriptor. 
Az e/ a meg fölé van írva. 
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Mondónak vala • ez illést kialt'a Es legoltan el fvt 
van eg k9zz9l9k zovarvanl fel V9n be iplle ecettel 
es fel teve nádra • es ad vala innia v neki Egebek 
kedeg mondónak vala Zvririetek meĝ  lassvk ha 

5 el Í9 ill'es vtet eF zabadeitania lesus kedeg esmeg nag 
zoval vv9ltven ki boLata lelket • es ime • templom 
béli svporlah ketté zakada • f9ldt9l fogvan alaig 
es f9ld meg indola • es kv zirtok hasadanak • es syrek 
meg nilanak es zenteknek soknak testi kik el al 

10 vttak vala fel tamadanak Es az sirekb9l ki Í9ven 
V neki fel támadása vtan • Í9venek â  zent varosba • es 
soknak ielenenek meg Centvrio kedeg • es kik vele • 
valanak iesost 9riz9k • f9ld indvlast latvan : es azokot 
mik leznek vala • igen felének • mondván • bizori ez 

15 istennek fia vala Valanak kedeg mezz9l való az 
zoriemberek es sokan • kik iesust galileabol k9vettek 
vala • neki zolgalok • kik k9Z9t vala magdalomi maria 
es iakab ariiía maria : es iosef anria • es zebedeus fiai 
ariria Mikoron kedeg eest l9t volna l9ve nemei' aro 

20 matiai kazdag ember iosef nev9 . ki es iesus taneitva 
na vala Ez be mene pilatoshoz : es meg kére iesusnak testet 

A g talán javított betű. 
Az e/ a sor fölé van írva. 
Az ű a sor fölé van írva. 
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Tahat pilatos paranLola meg adnia az testei Es iosef 
az lest fel veven be lakára vtel • lizla golLba • es teve 
ezt vn9n vy sjrebe^ • kit kvb9l ki faragtatot vala • es 
az sirnek ailoiara • nag merg kpvel hengereilele • es 

5 el mene Vala kedeg ol magdalnai maria • es mas maria 
vlven az sir elpt Másnapon kedeg ki ez hvsvel 
vlan vagon • papok feiedelmi es fariseosok be gvlenek 
pilaloshoz mondván Vram meg emlekezeenk^ • mert ez 
Lalard mondotta • meeg eleventebe • három nap vtan 

10 fel támadok • azért paranLol' prizni az sirt harmad 
napig Ne talantan el ipnek v taneitvaiíi • es el oroziak 
< êt • es mongak aznepnek^ • fel kplt halottaiból • es az 
vtolso tevelges gonozb lezen elpbbelinel Monda nekik 
pilatos • vagon 9rizettek • mennetek el • es prizietek mi 

15 kent tvggatok Vk kedeg el menvén • meg er^sseitek 
az sirt iegezven a kpvet 9riz9kkel ámen legén 
Keddi passió zent Markos Capitulom tizen neged 
Az'* idpben Vala <iesus> hvsvet es azima neged napon 

vtanna Es fev papok es mesterek kereskednek vala 
20 hog alsaggal iesust meg tartanálak es meg ylneiek 

mondónak vala kedeg Ne innepnapba kin zpndyles 

^ A ;" e-ből javított betű. 
^ Az utolsó e a szó fölé van írva. 
•̂  A z talán utólagos betoldás. 
^ A 443. lap 18. sorától a 454. lap 2. soráig: Márk 14. fejezete és 15,1-46. 

443 
222r 

925 



í /L 

UmkKiK vn^n \jenruk >iifíqUíl^Tn*nim.wÁ <j 

, j ^ j í jmi^ V*im.Jt W*ft^ »% TTĤ Ton rtá*i^ 
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lenne a népben Es mikoron volna iesus betaniaban 

poklos Simonnak hzazaban • es vlne • ipve eg azoriem 

ber • draga forralt nardos alabástrom kenettel : es ala 

baslrom meg zegven • ki 9tte v feiere Nekik kedeg 

5 Ipnek • kik vnpn bennek nehezlek • es mondanak • es 

ez mi vezes lyn ez kenetnek • mert el arolhattak vol 

na ez kenetet • t9bb9n hog nem három zaz pénzben^ 

es adni zegeneknek : es v raia vigorgnak vala : 

Iesus kedeg monda haggatok el vtet : mit zomorei 

10 t'atok vtet • io dolgot tpn en bennem • Mert minden 

id9ben zegenek vannak veletek : es mikoron akartok 

V nekik iot tehettek • en kedeg nem minden id9ben le 

zek • az mie volt • azt t9tte • el9l V9tte en testemet tem 

etesre meg kenni Bizori mondom ti nektek • valahol 

15 hirdetendik ez evangelivmot^ : mit ez es t9t : meg emlei 

tetik • V emleitetere Es skariot fia ivdas • tizenkett9 

nek eggik el mene az f9 papokhoz hog <vket> vtet 

nekik arolnaia • kik'halvan 9r9lenek Es igerenek 

V neki pénzt adniok • es fogada es kereskedik vala hog 

20 vtet alkalmast • adhatnaia • es az imának elo napian hvsveti 

keiiernek^ 

mid9n paskat hvsveti baranf* 9lnek vala : mondónak neki 

taneitvanok 

A ben rag a szó fölé is fel van írva. 
^ Az w betoldójellel, a szó fölé van írva. 
^ A hvsveti Iceúemek a sor fölé van írva. 
'* A hvsveti barant a sor fölé van írva. 
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hova akarod menripnk • es zerezipnk neked hog egei 
pascat • es boLata • v taneitvarii kpzzpl kettpt • es monda 
nekik Mennetek el a varosba • es Í9 ti el9t9kbe • eg palazk 
VÍZ viselg ember • k9vessetek vtet • es valahova be me 

5 nend • mongatok a haz vranak • Mester monga • hol en 
zallasom • hol en taneitvariimmal' pascat egem es 
V tinektek • mvtat nag ekeseilet vaLoralo hel'eth 
es ot zerezietek nekünk • es el ménének v taneitvaiíi 
Es ipvenek a varosba • es meg lelek miként iesus mo 

10 ndotta vala vnekik • es pascat zerzenek Est leven kedeg 
el ipve tizenkettpvel : es v ettekben • monda nekik iesus 
Bizon mondom nektek • mert k9zz9lletek eg engem el 
ad ki velem ezik • es tahat vk kezdenek zomorolnj • es 
ki mind mondania neki Nemde en • e • ki monda ne 

15 kik • tizenkettp eggik • ki velem tálba mart Es leheth 
embernek fia el megen miként irvan vagon v róla 
de iaî  az embernek • ki mia embernek fia aroltatik • io 
lezen vala neki • ha nem ziletet volna az ember : 
es V ettekben • fel véve iesus az keneret • es meg aldvan 

20 meg zege • es nekik ada • es monda vegetek • ez en 
testem • es fel veven az pohart es • halat tevén ada nekik 

' A második / betű o-ból van javítva. 
A második / a sor fölé van írva. 

929 



ITTi v»; Ir^W' ^» / '^M- fo ^KctvXlííí^w^''^'^'^ 

nfittk M ntliit n<w i p n €̂  t̂ M^A /JlUiM >̂ i 

en •»*'" ^ ni«nM n<Ai »</»*jr «^j*" »^t«''^'" ' » ^ 

L J 



446 

223v 

Es mind yionak abból • es monda nekik • ez en ver 

em vy hagase • ki sokért ki ptletik Bizon' mondom 

nektek • hog immar^ nem izom • ez tvnek siriabol mi 

nd • az napig • mikoron azt vyiat izom istennek or 

5 zagaba Es édes inek mondván • ki ménének olay fa 

nak hegere Es monda nekik iesus • Mind meg tantorot 

tok en bennem ez eiei • mert irvan vagon Meg verem 

az paztort • es Lordanak ivhi el ozolnak • de mi vtan fel 

kelendek elgttetek galileaba megek Péter kedeg 

10 monda neki Es ha mind meg tántorodnának de 

en nem Es monda neki iesus bizon mondom neked 

mert te ma ez eiei : mi elpt kakas ketzer zavat 

adnaia • haromzer vag engem meg tagadandó • es ta 

hat V tpbbet zol vala Es ha nekem veled pzve ketelen 

15 volna meg halnom • téged nem tagadlak : meg vgan 

kedeg mind mondónak vala Es ipvenek eg telekbe ki 

nek neve getsemani • es monda </ taneitvaninak : 

Itt vll'etek mig imaggak Es fel véve petert • es iacabot 

es ianost v vele Es kezde felni • es rettegni • es monda ne 

20 kik : zomoro en lelkem mind halaiig • zenveggetek it 

es vigaziatok : es mikoron kevéssel eleb lépet volna fpldre 

A z a szó fölé van írva. 
Az egyik m a szó fölé van írva. 
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Essek es imád vala hog ha lehetne • mvlneiek el v róla 
az id9 Es monda abba att'a^ : neked minden lehetendy 
valLad el en rólam ezt pohart de ne en mit akarok^ de mit 
te • Es el iyve • es lele vket • alottokban Es monda peternek 

5 Simon alooz' Nem vigazhattal e eg id9n • Vigaziatok 
es imaggatok • hog kesertetbe ne essetek : Lehet lelek 
kez* : de test beteg Es esmeg el menvén : imada azon be 
zedet mondván Es meg terven esmeg lele vket alottok 
ban Mert v zemek meg nehezoltek vala : es nem tvgak 

10 vala mit felelnének v neki Es ipve harmadzer es : es mo 
nda nekik • aloggatok el imar • es lívgoggatok Elég 
el ipt az id9 íme : embernek fia adatik bin9S9knek kez 
ékbe • kell'etek fel merih9nk el íme ki engem arol k9 
zel vagon Es meeg v zoltaba • el ivta skariot fia ivdas 

15 <k> tizenkett9knek eggik • es v vele • nag sereg • t9r9kkel es 
fákkal kvld9ttek f9 papoktol • es mesterekt9l • es vemb 
ekt9l Es az arolo lelt adót vala nekik mondván • Vala 
kit meg apolandok V az • tarLatok vtet : es okoson vi 
getek Es holot el ivtot volna • legottan hozia menvén 

20 monda Mester • es meg apola vtet Es tahat vk • kezeket 
iesiisra vetek • es meg tártak vtet Eg kedeg az k9rn9P állok 

' A/f'javítoU betűk. 
• Az r javított betű. 
"̂  Az r a szó fölé van írva. 
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K9ZZ9I ki hvzvan v ipret • es vaga papok feiedelmenek 

zolgaial Es el vaga v neki iob íilet Es felelven iesus 

monda nekik miként tolvaira ki Í9lietek t9r9kkel 

es dorongokkal engem meg fognotok Naponked veletek 

5 valek templomban taneitvan es meg nem tartottatok 

engem Tahat v taneitvarii vtet el hagvan • mind el 

el fvtanak Nemei' iffio kedeg k9veti vala vtet Lak eg 

golLban Es meg tártak vtet Es az tahat az golL el 

hagvan el fvta v t9l9k mezeitelen Es el vivek iesust 

10 az fv paphoz • es meg gvlenek • mind papok es meste 

rek es vembek Péter kedeg távol vtanna mene • mind 

az fv papnak pitvaráig es vl vala az zolgalokkal 

es melegeiti <vala> magát az tvzh9z Fv papok kedeg • es 

mind a tanalL keresnek vala iesus ellen tanosagot • hog 

15 vtet halainak adnaiak • es nem lelnek vala • mert sok 

hamis tanosagot mondónak vala v ellene • es alkalmas 

tanosagok nem valanak • Es nekik fel kelven hamis ta 

nosagot mondónak vala v ellene mondván Mert mi hal 

lottvk vtet mondani En el oztom ez kézzel gartot tem 

20 plomot : es három napon egebet nem kézzel gartottat 

rakok meg • es nem alkalmas vala v tanosagok Es ív pap 
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fel kelven kpzbe meg kerde iesust mondván Nem felelz e 
valamit ezekre : melleket ezek • ellened mondónak • v 
kedeg veztegl vala • es semmit nem felele Esmeg mas 
zer • fv pap meg kerde vtet • es monda Te vag e cristos 

5 áldott istennek fia Monda neki iesus en vágok • es meg 
latt'atok embernek fiat vlni • isten ereinek iogia felyl 
es Í9ni meiírieknek fellegeben Fv pap kedeg rvhaiat 
zaggatvan monda Mit kivanonk meges tanokot^ 
hallottatok káromlást • Mi teccik nektek : kik mind kar 

10 hoztatak vtet halalt erdemleni Es kezdenek neikik 
V raia p9gd9sni : es orcaiat be fedni • es vtet nagba vt-
elni • es mondania neki prófétai' • es zolgalok vtet ar 
col es vtelek Es holot peter alat az pitvarban volna 
Ipve fv papnak eggik zolgalo learia • es holot lattá vol 

15 na petert magát melegeiteni raia nezven monda 
Es te es názáreti iesussal valal Es tahat v tagada mo 
ndvan Sem tvdom sem esmérem mit mondaz' Es ki 
mene az pitvar eleibe • es kokas zola Esmeg kedeg holot 
lattá volna vtet mas leaií • kezde mondania kpriípl állok 

20 nak • Mert ez azok k9zz9l vagon Es tahat v esmeg meg 
tagada Es kevés id9 mvlvan • esmeg kik állónak vala 

Az utolsó / talán javított betű. 
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Mondnak vala pelernek bizon azok k^zzpl vag • mert gal 
ileai es vag • V kedeg kezde átkozódnia es eskenni • mert 
nem tvdom ez embert kit módotok Es legottan esmeg 
kakas inekle Es meg emlékezek peter • iesus zavarói 

5 kit mondót neki Mi elpt kakas keccer zolTon • három 
zor tagac^ engem Es kezde sirnia • es hóival hamaran 
fv papok tanalLot tevén vembekkel • es mesterekel 
es mind kpz tanaiLal • kytyzven iesust • el vivek • es adak 
poncius pilatos ispánnak Es meg kerde <vket> vtet' pilatos 

10 Te vag e sidoknak kiral'a Es tahat v felelven mon 
da neki : Te mondod Es ív papok vadoll'ak vala vtet 
sokban Pilatos kedeg esmeg kerde vtet mondván : sem 
mit nem felelz' e • latod e meiíiben téged vádolnak^ 
Iesus kedeg toabba • semmit nem felele • vg hog Lvdal 

15 kodneiek az ispán Innep napon kedeg zokta vala el bo 
Látnia v nekik eg fogl'at vala mell'et kertek volna 
Vala kedeg • ki mondatikvala barrabas • ki az vetekedpk 
kel fogtatot vala : ki az vélekedésben ember plest tpt 
vala Es holot az sokassag el ment volna : kezdek kérni 

20 miként • minden idpn zokta vala tetet v nekik Pjlatos' 
kedeg felele nekik • es monda Akariatok e boLassam el 

^ A ; javított betű. 

Az vtel az áthúzott vket fölé van írva. 
A d javított betű. 
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tinektek sidoknak kiral'at Mert tvggavala hog ireg 
segben aroltak volna el • vtet • ív papok Pisppkpk kedeg 
fel indeitak az sokassagot • hog ionkab barrabast bo 
Latna el • Vnekik pilatos esmeg felelven monda 

5 nekik Es tahat mit akartok hog tegek • sidok kiral' 
anak • Es tahat vk esmeg vvgltenek Fezehed vtet • Pila 
tos kedeg mond vala nekik : Mert mi gonozt tpt • Es 
tahat vk ionkab vvgltenek' vala Fezehed vtet Pilatos 
kedeg eleget akarván az népnek tenni • el boLata • ne 

10 kik barrabast • Es iesust ostorozván • ada hog fezplne 
Vitézek kedeg vtet be vivek az itilp háznak bel9le • es 
mind az sereeget be hivak • es pltpztetek vtet bársomba 
Es fel teznek v feiere t9visben font kozorot : Es kezdek 
vtet idvpzleni • mondván Idvpz leg sidoknak kiral'a : es • 

15 vtik vala náddal v feiet • Es hagapnakvala vraia : es 
terdeplven imaggak vala vtet Es mi vtan meg mevetek 
vtet • le vevek róla az <rvhat> barsont Es pltgztetek vtet 
vnpn rvhaiaba Es kî  viziek vtet • hog meg fezéhek • Es 
kezereitenek • nemef elg mvlo Cirenosi • simon nevp em 

20 bért : falvbol ipvpt Alexandernak es rvffosnak att'ath 
hog fel venneie v kereztet Es el vizyk vtet golgata hel're 

^ Az első e a szó fölé van írva. 
^ Átjavított betű. 
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^tttin h^ liften fttth ífM mW*̂  / f í a ^ M'iiTt* 

t/ t«H^ Cf tmW fjiknU t i oi^ttn é i fu i iA rt^^l*^ 

I 

.i 



452 
226v 

Kit magaraznak kálvária koppazto^ hel'e Es adnak vala neki 
kesereitet bort Es nem véve Es meg fezeitven vtet 
meg óztak v rvhaiat • Azokon zerenLet vetvén ki mit 
el venne Vala kedeg harmad idp • es meg fezeitek vtet 

5 Es vala nevezetes v vge Názáreti iesus sidonak^ kiral'a 
Es V vele fezeitenek ket tolvait • eggiket iogra • es 
masikot v neki ball'ara Es be t9lt az iras • ki monga 
Es éktelenekkel zamlaltatot Es el9 mvlok karoml'ak 
vala vtet • feieket ingatván Es mondván vach ki 

10 istennek templomát meg tpri es három napon meg 
fel rakia Zabadohad el • tenpn magadot : ala zalvan 
az kereztr9l Meg vgan az fv papok • meg mevetven 
mesterekel egmasnak mondónak vala Egebeket za 
badeitot vnon magát nem zabadeithatt'a^ : ha israel 

15 nek kiral'a zall'on le mostan az kereztrpl"* • hog lassvk 
es hyggvk Es kik v̂  vele fezpltek vala es : bozzontak vala 
vtet Es hatod idpben setét Ipn mind f9ld9n • kilenced 
id9ig Es kilenced id9n fel vv9lte iesus nag zoval heloi 
heloi lamazabatani kinek értelme En istenem en 

20 istenem es mire hagal el engem Es nekik az k9rn9l 
állok k9zz9l halvan mondónak vala ame illést kialt'a 

^ Akoppazto szó betoldójellel a kálvária fölé van írva. 
^ Anaaszó fölé van írva. 
^ Ah javított betű. 
^ A két e és az r javított betűk. 

Az V a sor fölé van írva. 
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Fol'van kedeg eg : es zovarrant ecettel be tpltven es 
nádra fel tevén Italt advala neki mondván : vezteg 
ietek • lassvk ha el Í9Í9n ill'es vtet le venni lesus ke 
deg nag zo ki boLatvan meg hala : Es templomnak 

5 soporlaha meg zakada feltpl allaig Centvrio kedeg 
latvan • ki elleneben' al vala • hog ig vv9ltven meg holt 
vala monda bizoií ez ember istennek fia vala Valanak 
kedeg azzoiíemberek^ es távol nezven • kik k9Z9t vala • 
magdalnai maria • es iacab anria maria az kissebbe 

10 es iosef aiíiía • es salommenak aiíria Es mikoron ga 
lileaban volnának^ • vtanna mennek vala • es zolgal 
nak vala neki • es egebek sokan • kik égbe vélek iervsa 
l'embe fel Í9ttek vala Es holot mar est l9t volna 
mert hvsvet est vala : ki az zombat el9t vagon l9ve ari 

15 matiai iosef • nemes tiz vitéznek feiedelme • ki es isten 
nek orzagat vala varo Es bátron be mene pilatoshoz • 
Es kére <pilatosnak> iesusnak"* testet Pilatos kedeg Lodall'a vala 
ha imar iesus meg holt volna Es Centvriot oda hivat 
van meg kerde ha imar iesus meg holt volna Es holot 

20 meg tutta volna Centvriotol Neki ada iesus testet Iosef 
kedeg golLOt veven : es vtet le veven • be k9te az golLval 

^ A szóvégi n a sor fölé van írva. 
^ Az m javított betű. 
' A második n javított betű. 
"* A iesusnak szó az áihúzoUpilatosnak fölé van írva. 

945 



te etvf ^tx^' íuW 1^ k^k^ (^.vM^ts^.WA (ti^tn^ P 
Olt n ^ ' tfWK 1̂  /u EfmúunS^^^M páíJ^ü 

y \ fíÍMik 4̂/rmnaA ifi kiitfkibfHkMiU ffpkft 

XAH^ tncn^htn #/mfnW»i r̂t«i*4»Ht >»^í*»i4;^fHA 

i 



454 
227v 

Es teve vtel sirbe kit kvb9l ki vágtak vala Es henger 
eite nag kpvet az sir aytaiara Zeredan passió 
zent LvcaL Evangélista Capitulom tizenkettp 
Aẑ  idyben kezeiéit vala az ima Innepnap ki mo 

5 ndatik pascanak Es kereskednek vala papok fe 
iedelmi • es mesterek minemen iesust meg 9lneiek 
De félik vala az népet Satan kedeg ivdasba mene 
kinek vezér neve skariot tizenkett9nek eggik • es el 
mene es zola az papok feiedelmenek es mesterekel mi 

10 nemmen vtet vnekik adnaia <eg> es vigadak es ige 
renek penzl v neki adtokol • es fogada • es keres vala 
alkolmassagot • bog vtet az sokassagnal kvl adnaia 
Igve kedeg El Í9ve kedeg pogaLaknak idnepe kibe ke 
telenseggel pascat kelvala 9lniek • Es kvlde petert • es • 

15 ianost mondván • el menvén garLatok- nek9nk pascat 
bog eg9nk Es tabat vk mondanak • bol akarod bog 
garLvk Es monda nekik Íme varosba bementetekben 
el9t9kbe Í9 korsó viz viv9 ember • mennetek vtanna 
az házba kybe megen Es mongatok • az haz gazdaianak 

20 mester monga neked hvl vagon zein^ hvl pascat en 
taneitvariim[.]al^ egem Es v tinektek nag ekesvlt 

' A 454. lap 4. sorától a 464. lap 6. soráig: Lukács 22. fejezete és 23,1-53. 
^ Az r a szó fölé is fel van írva. 

A szó fölé bizonyára egy betűt írt a scriptor, javításképpen, azonban pacás, olvashatatlan. 
"* Egy betű pacás, ezért olvashatatlan. 
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vaLoralo <hel> zeeint^ mvtal Es ot garLatok Elmenven 
kedeg lelek miként iesus mondót nekik • es pascat zer 
zenek Es mikoron ideié 191 volna le vle es tizenkét apás 
tali V vele • es monda nekik kívánsággal kivantam 

5 ez pascat veletek ennem : mi elQt g9tressem • merth 
mondom nektek • Mert ez id9t9l fogvan • nem ezem azt 
mig nem meg tell'ek istennek orzagaban Es fel veven 
az pohart • halat t9n • es monda vegetek : es oziatok 
meg k9Z9ttetek Mert mondom nektek • hog nem izom 

10 Z9I9 t9nek • nemzeseb9l • mig nem el Í9 istennek orzaga 
Es fel veven keiíeret halat ada es meg t9re • es ada 
nekik mondván • ez en testem • ki érettetek adatik 
ezt tegetek en emleitetemre Meg vgan pohart es mi 
vtan vaLoralt volna • mondván Ez pohár vy hagas 

15 en veremben ki ti érettetek 9tletik De maga bizoií : 
Íme engem • arolonak keze velem vagon az aztalon 
Es lehet embernek fia el megen de iaj az embernek 
ki mia embernek fia aroltatik • eŝ  vk kezdenek ker 
dezkedni • vnon k9zz9ttek^ • ki volna v k9Z9l9k • ki ezt vol 

20 na I tend9'* Es • l9n • kedeg vetekedés es • v k9Z9tt9k • mell'ik 
volna nagob Mond kedeg nekik iesus Poganoknak kirali 

Az / a szó fölé van írva. 

3 
^ Az í javított betű. 

4 
Az egyik 2 a szó fölé van írva. 
A két szó közötti vonal a szorosan egymás mellé írt szavak elválasztására szolgál. 

949 



v«^ k4)í>l^i Ilim írÁ íi- Wf 0« ^féeji ttk^^f^^ 

kuAÍi ^ket'^niwi ifiailnA n^tn^th f t f ' /^ / f^ 



456 
228v 

Vralkodnak • railok Es kiknek halalmok vagon v 
raitok • tizt tartóknak hivattatnak Ti kedeg nem 
ig de ki nagob k9Z9ttetek • legén miként kisseb • es ki 
elpl iaro • miként zolgalo Mert ki nagob • ki le vl e 

5 vag ki zolgal Nem de ki le vl e En kedeg ti k9Z9ttetek 
vágok miként ki zolgal Ti vattok kedeg • kik megma 
rattatok velem en kesertetimben es en zerzek^ nektek 
miként at'am zerzet en nekem orzagot hog egetek 
es igatok en aztalomon • en orzagomban • es vll'etek 

10 kiral'i zekén Itilven israelnek tizenkét teriedeset 
Monda kedeg • vr : Simonnak Simon íme satan kézbe kére 
téged • hog meg rostall'on • miként bvzat En kedeg kerek 
te I éretted^ • hog te hvtpd meg ne foggon Es te néha : 
meg fordolvan • erpssphed te at'ad fiait^ : ki mond neki 

15 Vram te vele kez vágok t9ml9cre es halalraes men 
nem Es tahas v monda Mondom neked"* peter Ma kak 
as nem <zol..> zol • mig nem haromzer tagadni engem 
esmérned Es monda nekik Mikoron kvldelek titeket 
sakLonal kii es tassol'nal kii • es sarvnal kii : mi nem 

20 valami ziksektek volt Es tahat vk mondanak semmj 
Mond azért nekik De mostan kinek sakLoia vagon 

^ Az r a szó fölé van írva. 
^ A két szó közötti vonal a szavak különválasztására szolgál. 
^ Az/javított betű. 
"* A ked rész javított betűknek látszik. 
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Vege fel • tassolat es Es kinek ninLen • aroll'a el zok 

naiat • es vegén 1911 Mert mondom nektek : mert 

meeg mi irvan vagon be kel tellesedni en bennem • 

es hamisakkal zamlaltatek : mert mellek irvan 

5 vannak en rólam vegek vagon Es tahat vk mon 

danák Vram • ime It ket t9r Es tahat v monda 

nekik Elég es ki menvén • zokasent megen vala 

ólai fának hegere kyvetek kedeg vtet v tanéit 

vaiíi es • Es holot az hel're ivtot volna • monda nekik 

10 Imaggatok^ hog kesertetbe ne mennetek • Es el siete 

tvlgk • miként eg kv hagytasne • térdre esvén Imád 

vala mondván Ata ha akarz' valLad el ez pohart 

en rólam De maga bizon nem akaratom • de tied 

legén leiének kedeg v neki merib^l angal • bátoréit 

15 van vtet : es el baggadvan hozzia imada • Es lyn v neki 

vereie • miként fpldyn el fol'o ver zemek Leppenet- • es mikoron 

fel kplt volna ImaLagbol • el ipt vala v taneitvarii 

hoz • lele vkpt allottokban banattbkert es monda ne 

kik Mit aloztok kell'etek fel • es imagatok • hog keser 

20 tétbe ne essetek : meeg v zoltaba Íme nag soksag • es 

kinek neve ivdas • tizenkettynek eggik^ elyttgk megen 

' Az egyik ̂  a szó fölé van írva. 
^ A Leppeneí a zemek fölé van írva. 
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Vala • es el k9zeleile iesushoz hog meg apolnaia vlet lesus kedeg 
monda neki Ivda • ápolásba arolode el embernek fial • lat 
van kedeg azok kik v̂  vele valanak : mi volna ipvendp mo 
ndanak' neki Vram ha t9rben ver9nk es v nekik eggik 

5 vaga papok feiedelmenek zolgaiat es el vaga v iob fvlet 
felelven kedeg iesus monda • hozialok ide Es holot lapazlalta 
volna V fvlet • meg vigazta vtet Monda kedeg iesus azoknak 
kik V hozia ipttek vala papok feiedelmi es templomnak 
mesteri es vének • ki fvtattok miként tolvaira • t9r9kkel 

10 es dorongokai engem meg fognotok • holot naponked vei 
etek voltam templomban : es kezeteket ki nem noitotta 
tok en ram De ez ti idetek es setetsegnek hatalma : 
meg tartvan kedeg vtet vivek papok Feiedelmenek haz 
aba Péter kedeg távol vtanna megen vala Tvzet kedeg 

15 goitvan az pitvar k9zepin : es 9k̂  k9rri9l vltokben : 
vala peter vkk9Z9tt9k kit hog nemei' leaií lattá volna 
az világra vlteben es raia tekentet volna monda • Es <te es> 
ezes V vele vala Es tahat v meg tagada O ember nem 
vágok : es k9z leven • ment eg id9 hóra'* • volna Neiki egeb vall'a 

20 vala mondván bizoií ez es v vele vala : mert nam galile 
aj Es monda peter Ember nem tvdom mit mondaz Es 

Az v> a sor fölé van írva. 
" A Á: a sor fölé van írva. 
^ Az 9 javított betű. 
^ A hóra az id<f szó fölé van írva. 
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Legoltan meeg v zollaban kakas Inekle fordvlvan iesus : 
Es meg emlékezek peler • vrnak zavarói • miként mondót 
ta vala Mi el^t kakas zol engem haromzer tagac* • es el 
ki menvén • keserven sira Es emberek kik tártak vala 

5 vtet mevelik vala vtet vtelven Es be bvreit'ak vala 
vtet • es vtikvala v orcaiat Es kerdikvala vtet • mond 
van Cristos prófétai' • ki az : ki téged vte Es egebek sokat 
karomlvan mondónak vala v neki Es holot nap lyt 
volna • Népnek vembi égbe gvlekezenek Es papoknak fe 

10 iedelmi es mesterek Es vtet vivek v tanalLokba • mo 
ndvan ha te vag cristos mongad nekgnk Es monda ne 
kik Ha mondandóm nektek nem hiztek nekem sem 
el nem boLattok • Ha kedeg kerdendek^ nem feleltek nekem 
Inneit továbbá lezen embernek fia • VI9 isten ereinek iog 

15 gara Mondanak kedeg mind Es azért te istennek fia 
vag e ki felele ti mongatok • mert en vágok Es tahat vk 
mondanak Mit kivannonk^ meg es tanosagot : mert mi 
hallottvk V zaiabol Es mind v soksagok fel kelven vi 
vek vtpt pilatoshoz kezdek kedeg vtet vádolnia mondván 

20 Ezt leltek : mi nemzet9nk9t el fordeitonak • es Lázárnak 
ado adástól tiltonak : es vnpn magát mondónak cristosnak 

' A második d g-bő\ javított betű. 
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Kiral'nak lenni Pilatos kedeg meg kerde vtet mondván : 
Te vage sidoknak kiral'a es tahat v felelven monda 
Te mondod Monda kedeg pilatos papok feiedelminek 
es az sokassagnak : sem eg vgel nem lelek ez emberen 

5 Es tahat vk fel mvll'ak vala • vtet mondván Meg 
Indeitotta a népet taneitvan mind sidosagzerent 
Galileatol kezdvén mind eddig Pilatos kedeg halvan 
galileat • meg kerde ha galileai ember volna : es holot 
meg tvtta volna • hog herodes antipas^ hatalmából volna bo 

10 Lata vtet herodeshez • ki es iervsalemben vala : az nap 
okban herodes kedeg iesus latvan igen 9r9le Mert sok 
Idptyl fogvan kivanta vala vtet látni Azért mert sok 
zolast hallót vala v róla Es remenkedik vala • valamel' 
ielenseget látni v tplle^ Ipttet kérdezi vala kedeg vtet 

15 sok bezeddel Es tahat v neki semmit nem felel vala 
állónak vala kedeg papok feiedelmi es mesterek • alha 
tatost vádolván vtet her(;)des kedeg meg vtala vtet 
v seregevei Es meg mevete vtet Feier rvhaban pl 
tpztetven Es meg kvlde vtet pilatosnak Es herodes 

20 es pilatos Ipnek barátosok az napon Mert az elpt ellen 
segesek valanak egmasra Pilatos kedeg papok feie 

^ Az antipas a herodes szó fölé van írva. 
^ A második / betű utólagos betoldásnak látszik. 
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delmit • es mestereket : es az népet égbe hivan monda 
nekik be hozatok nekem ez embert : miként nep el for 
deitot Es ime el9ttetek kérdezvén : sem eg vget nem 
lelek aẑ  emberben Ezekben kikben vtet vadoll'atok 

5 Isyt sem herodes Mert v hozia boLattalak vala titeket 
es ime semmi halaira való dolga • nem l9t vneki azért 
vtet meg feddvén el boLatom : Ketelen vala kedeg az In 
nepnapon • vnekik eget el boLátnia • de mind az k9z sok 
sag fel vvpltenek • mondván : Ved fel ezt boLasd el mi 

10 nek9nk barrabast Ki vala nemei' vetekedesert az var 
osban l9tlert : es ember 9lesert t9ml9cbe vetvén Esmeg 
kedeg pilatos zola vnekik iesust akarván el boLatnia 
Es tahat vk fel • vv9ltenek mondván Fezehed fezehed 
vtet V kedeg harmadzer monda nekik : mert mi go 

15 nozt t9t ez : sem eg halálos vget nem lelek v benne 
Azért meg feddem vtet : es el boLatom Es tahat vk el9 
kaialtonak vala nag zoval : kerven hog meg fezeiteneie 
es er9sseb9P vala v zavok Es pilatos meg itile v kéréseket 
lenni El boLata kedeg v nekik azt : ki ember 9lesert • es 

20 haborosagert t9ml9cbe vettetet vala • kit kérnek vala 
Iesust kedeg ada v akaratt'oknak Es mikoron kivinneiek 

^ Az a e-ből javított betű, a jól olvashatóság kedvéért fölé is felírta a scriptor. 
A se a szó fölé van írva. 
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< êt ragadanak nemei' Cirenosbol való simont falvbol 
Í9V9t Es V raia vetek • az kereztet iesus vtan vinni Me 
gen vala kedeg vtanna : népnek nag soksaga • es ázzon 
embernek • kik sirattak vala • es zepegik vala vtet Fordol 

5 van V hoziaiok iesus monda lervsal'emnek leani • ne sir 
iátok en | raitam^ De siriatok tinyn raitatok • es ti fiatok 
on Mert íme napok ipnek kiben mongak Bódogé medd9k 
es hasak mehek^ • kik nem zvltek : es eml9k kik nem zoptattak 
tahat ked9nek mondani hegeknek 9d9iretek mi ránk 

10 Es domboknak • feggetek be minket Mert ha ners fába 
ezt tezik : az az ioban mi lezen Vizének vala kedeg 
egeb kel álnokot V vele hog fezvlnenek Es mi vtan 
Í9ttek vala • az hel're ki hivatik Calvaria koppazto'* • hol meg fe 
Zeitek vtet : es az tolvaiokot : Egget iogra : es mást balra 

15 Iesus kedeg mond vala At'am boLássad meg nekik mert 
nem tvggak mit teznek V rvhaiat kedeg meg ozt 
van zerenLet vétenek Es az nep al vala varvan • es 
feiedelmek vélek 9zve • meg mevetik vala mondván : 
Egebeket zabadeitot zabadoha vn9n magát • ha It 

20 vagon cristos istennek valaztotta Meg mevetik vala 
kedeg ^et • vitezekes EI9 menvén : es v neki ecetet noitvan 

es mondván 

^ A szó előtti vonal csak a két szó elkülönítésére szolgál. 
^ Ag utólag betoldott betű. 
^ A méhek szó a hasak fölé van írva. 
"* A koppazto szó a Calvaria fölé van írva. 
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Es mondván ha te vag sidoknak kiral'a zabadohad eP ma 
gadot Vala kedeg fel9lte raia való iras g9r9g es deák es 
sido bet(J)kkel Uh vagon sidoknak kiral'a Eggik kedeg az 
fen Lvgg9 lolvainak • karomla vala vtet mondván ha 

5 te vag cristos zabadohadel ten9n magadot es minket es 
Felelven kedeg másik : meg feddivala vtet mondván Te sem 
istent nem felz' • hog azon karhozadban vag Es mi' bizon 
igazan : mert tetel9nkh9z meltokot vez9nk Ez kedeg semmi 
gonozt nem t9t Es mond vala iesusnak Vram emlekeziel 

10 el en rólam miden te orzagodba Í9vendez Es monda neki iesus 
bizom mondom neked ma velem' lez* paradiLomban vala 
kedeg avag hatot id9 Es setét l9n mind f9ld zeitebe : mind 
kilenced id9ig : es nap meg homal'osola Es templomnak 
soporlaha k9zepen ketté zakada Es iesus vv9ltven nag • 

15 zoval monda At'a te kezedbe ayanlon en lelkemet : es 
ezek mondván meg hala Centvrio kedeg latvan mi l9t 
vala dÍL9seite istent mondván Bizon ez ember igaz vala 
es mind azoknak sokassaga kik ot valanak : ez latatra 
Es latt'akvala mik leznek V mell'eket vervén meg ter 

20 nekvala • Allonakvala kedeg v esmer9i mind távol • es 
azzonemberek kik vtet k9vettek vala galileabol ezeket 
latvan Es eg iosef nev9 ferfio • ki vala tiz vitéznek el9tte lo 

^ Az el a sor fölé van írva. 
" Az í feletti jelet (talán kettőspont), nem tudjuk értelmezni. 

Az m a szó fölé van beszijrva. 
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ferfio es igaz Es nem hailot vala v nekik tanai L okra 
es V dolgokra Ivdanak varosából arimaliabol Mert 
V es varia vala istennek orzagat Es be mene pilatoshoz 
es meg kére iesusnak testet Es vtet le veven golLba 

5 takara Es teve vtet ki vagot sirbe kibe meeg senkit 
nem tpttek volt ámen Kristos meg holt gpmplLolto bo 
bodog ázzon napían Nagpentekj^ Passió lanos 
KI- menvén iesus v taneitvaiíival Cedron árvize 

elve hol kert vala kibe be mene v es vneki tané 
10 itvani Tvgavala kedeg ivdas es ki vtet aroll'avala az 

hel't Mert iesus gakorta gakorta gvlvala oda v tanéit 
vanival Ivdas azért holot sereget felv^ttevolna es pisppk 
9kt9l es fariseosoktol zolgakot Ívta oda lantornakal 
es fakl'akal • es fegverekel Iesus es tvdvan mind mi 

15 V raia Í9vend9k valanak EI9 lepek es monda nekik 
Kit kerestek • felelenek neki Názáreti iesust Monda 
nekik iesus En vágok Alvala kedeg ivdas es ki v 
tet aroll'avala v vélek holot azért monda nekik 
en vágok hatra • ménének es f9ldre^ esenek Esmeg 

20 azért kerde vket • Kit kerestek Vk kedeg mondanak 
názáreti iesust Felele nekik iesus • mond<d>am nektek 
mert en vágok ha azért engem kerestek • ezeket haggatok 

^ A ; talán e-ből javított betű. 
^ A 464. lap 8. sorától a 472. lap 9. soráig: János 18. és 19. fejezete. 
' Az / d-bő\ javított betű. 
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el menniek • hog leH'esedneiek iesusnak bezede kilh 
mondott : mert kiket nekem attal • senkit k9zz9l9k el 
nem veztettem Azért simon peternek tprj leven • ki 
hvza vtet Es vaga pisppknek zolgaiat es el vaga v 

5 iog fvlet • az zolganak neve vala marlkos^ Monda 
azért iesus peternek • boLasd hvvel'ebe^ te tprydyt : 
Mel' pohart ata nekem adót nem akarod e hog igám 
vtet Azért az sereg • es had nag : es sidoknak zol 
gai meg tártak iesust • es meg kptpzek vtet Es be vi 

10 vilek^ el9Z9r annashoz • Vala kedeg kaifasnak yppa 
ki az evi pispek vala : Vala kedeg kaifas az ki tanai 
Lot . adót vala sidoknak Mert illik eg embernek 
az nepert meg halni Megen vala kedeg iesus vtan 
peter • Es egeb taneitvan • az taneitvan kedeg vala 

15 esmeretben pisp^kel Es be mene iesussal pispgknek 
pitvarába"* Peter kedeg alván kvl9l az aitora ki Í9ve 
azért az taneitvan ki esmeretben vala pisp9kel • Es 
Monda az aytosleannak es be vive petert Mond azért 
peternek az aytosleari Mi nem tees ez ember tanéit 

20 varii k9zz9l vag e : mond amaz nem vágok Állónak vala 
kedeg zolgak Es zolgalok^ zenhez mert hideg vala es mel 
egeitik vala magokot Vala kedeg peter es vélek alván 

Az r (?) a szó fölé van írva. 
A harmadik és negyedik betű között hosszú függőleges vonal van. 
A í javított, nem jól olvasható betű. A szó olvasása bizonytalan. 

"* A / javított betűnek látszik. 
Aha szó fölé van betoldva. 
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Es magát melegeitven Pisppk azért kerde iesusth 
V taneitvanirol es v taneitasarol Felele neki iesus 
en nilvan zoltam ez világnak • en mindenkor sin 
agogaban taneitottam es templomban hova mind 

5 sidok gvlekeznek : es titkon semmit nem zoltam 
mit kérdez engem • kérd meg azokot kik hallottak mit 
zoltam nekik Íme vk tvggak mit en mondottam 
Ezeket holot mondotta volna : eg elp allo zolgalo orcel 
vte iesust mondván lg felels e pisp9knek Felele iesus 

10 neki Ha gonozol zoltam teg tanosagot az gonozrol 
ha kedeg iol mit vdc engem Es kvlde^ vtet k9 
tpzven annas : kaifashoz^ pisppkhpz Vala kedeg peter 
alvan^ • es magát heveitven Mondanak azért neki 
Mi nem te es v taneitvaiíi k9zz9l vag Tagada v es 

15 monda nem vágok Monda neki eg pisp9k zolgaia 
k9zz9l áznak k9zz9le kinek peter el vágta'* fvlet Nem 
de láttalak e téged az kerben v vele Esmeg azért meg 
tagada peter Es legottan kakas zola Es vizik azerth 
iesust <kaifashoz> pilatoshoz^ az pitvarba / vala kedeg reggel • es 

20 vk be nem ménének az pitvarba^ : hog meg ne zep 
l9S9lnenek • de hog pascat ennének ki mene azért 
pilatos hoziaiok es monda Mi panazt hoztok ez ember 

^ Az V javított betű. 
^ A/2 javított betű. 
^ A második a javított betű. 
'* A / a szó fölé van írva. 

Apilatoshoz a lapszélre van írva az áthúzott kaifashoz szó helyett. 
^ A t javított betűnek látszik. 
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ellen Felelenek es mondanak neki • ha ez gonoz tev9 
nem volna • nem attvk volna vtet neked Mo 
nda azért nekik pilalos Vegelek fel ti vtet es ti 
tyrventekent itill'etek^ vtet Mondanak azért 

5 sidok Nekpnk nem illik valakit meg 9ln9nk 
hog iesusnak bezede tell'esedneiek • kit mondót esmér 
tetven mi halaival volna halandó Esmeg be mene : 
azért pilatos • pitvarba : es hiva iesust es monda neki 
Te vag e sidoknak kiral'a Es felele iesus • tenpn tpled 

10 mondod e ezt / Avag egebek mondottak neked en rólam 
felele pilatos Mi nem sido vágok en Te nemzeted es te 
pispokid attak téged en nekem • mit tettel Felele iesus 
En orzagom ninLen ez <orza> világból ha ez világból 
volna en orzagom en zolgaim bizoiíaval kesalnanak 

15 hog sidoknak ne adatnám Mostan en orzagom nin 
Len inneit Monda azért neki pilatos azért te kir 
al' vag Felele iesus Te mondod mert kiral' vágok En 
ebben zvlettem • es erre ipttem ez világba hog bizoií 
sagnak tanosagot aggak Mind ki bizonsagbol va 

20 gon halgatt'a en zomot Mond neki pilatos Mi az bi 
zonsag Es holot azt mondotta volna esmeg ki mene 
sidokhoz es monda nekik En sem eg vget nem lelek 

' A máscxlik /javított betű, a biztos olvasat kedvéért a szó fölé is felírta a scriptor. 
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V benne : Zokas kedeg hog éggel ez pasca innepbe el 
boLassak Akariatok e azert boLassam el nektek si 
dóknak kiral'at Esmeg mind vvpltenek mondván • Ne 
ezt de barrabast Vala kedeg barrabas tolvai Tahat 

5 azeri ragada pilatos iesust • es meg ostorla vtet • es 
vitézek tpvisbpl kozorot fonván • fel tevék v feiere 
es barsori pltpzetet adanak v raia • Es ipnek vala v 
hozia mondván Idvpz leg sidoknak kiral'a : es vtik 
vala vtet arcél ki mene esmeg pilatos hoziaiok es 

10 mond nekik Íme ki hozom nektek Vtet̂  • hog meg 
esmerietek hog v benne en sem eg vget nem lelek 
ki ipve azert iesus a pitvarból hozván tpvis kozorot 
es barsoií pltpzetet es mond nekiki^ Íme az ember : 
Mikoron azert láttak volna < azert > vtet pisppkpk es zol 

15 galok vvpltpnek vala mondván Fezehed fezehed vtet 
Mond nekik pilatos Vegetek fel ti vtet • es fezehetek 
mert v benne vget nem lelek Felelenek sidok v ne 
ki Mi nekpnk tgrvenpnk vagon : es tprvenent meg 
kel halni • mert istennek fiava tptte magát holot az 

20 ert hallotta volna pilatos ez bezedet ionkab fele • es 
be menvén esmeg pitvarba^ • monda iesusnak hon 
neit vag te Iesus kedeg neki nem felele Mond azerth 

^ Az vtet és nektek szavak sorrendjét utólag javította a scriptor, úgy, hogy a nektek fölé 
egyest, az vtet fölé kettest írt. 
^ A szóvégi í esetleg kettőspont? 
^ Ab betű v-ből van javítva. 
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neki pilatos Nekem nem zolaz e Nem tvdod e mert 
hatalmam vagon tégedet meg fezeitenem • es hatal 
mam vagon el boLatnom tégedet Felele iesus Nem 
volna semmi hatalmad en ellenem ha neked felgl 

5 adván nem volna Azért az ki engem neked adoth 
nagob binben vagon Es Inneit kereskedik vala pi 
latos vtet el boLatnia Sidok kedeg vv9h9nek vala 
mondván ha ezt el boLatod nem vag Lázárnak ba 
ratt'a Minden ki magát L<az> kirall'a tezi • ellene mo 

10 nd Lázárnak Pilatos kedeg hog hallotta volna ez beze 
deket kihoza iesust es vle itilp zekét az helben ki 
mondatik likostratos eberpl sídoior kedeg golgata Vala ke 
deg hvsvet estin • hatod idpben Es monda az sidok 
nak íme ti kirakok Vk kedeg vvgltpnek vala Ved 

15 fel • ved fel fezehed vtet Mond nekik pilatos Ti kiral' 
tokot fezehem es^ Felelenek pispgk^k NinLen kiralbnk 
ha nem Lak Lazaronk Tahat azért vtet nekik ada 
hog fez9lne vevek kedeg iesust : es magának kereztet 
viven ki mene az hel're ki mondatik kálvária eberpl 

20 golgata • h^l vtet meg fezeitek • es v vele egebet ket 
tgt Inneit es onneit kpzepen kedeg iesust Ira kedeg 
nevezetet es pilatos • es teve az kereztre Vala kedeg irvan 

^ Asidoiol szó az eber<fl fölé van írva. 
^ Az 5 talán utólag betoldott betű. 
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lesus názáreti sidoknak kiral'a Ez nevezetet azért sok 
an olvasak sidok k9zz9l : mert varoshoz kpzel vala • Az 
hel' hvl meg fezQle iesus Es vala irvan eber9l sidoior es gpr 
9g9l es deakol Mondónak vala azért pilatosnak 

5 sidoknak pisp9ki Ne iriad sidoknak kiral'a De mert 
V mondotta sidoknak vágok kiral'ok Felele pilatos 
Mit Írtam irtam Vitézek azért holot meg fezeitet 
tek vala Vtet • vevek v rvhaiat : es t9nek neg rezth 
mindenik vitéznek rezt : es az zokriat Vala kedeg az 

10 zokna varratlan fel9l mind z9t • mondanak azért 
egmasnak : ne meggvk meg vtet de zerenLezÍ9nk 
raita kie legén hog iras tell'esedneiek mondván : meg 
óztak magoknak en rvhaimot • es en rvhamon vete 
nek zerenLet Es vitézek • es ezt t9ttek Allonakvala^ 

15 kedeg hvsvetbe bodogazzonrol ez evanéelim iesus 
kereztenel V anna : es v annanak 9L Lei cleo 
fasne^ maria : es magdalnai maria Azért holot lattá 
volna iesus annat • es allo taneitvanat : kit zereth 
vala Monda v anűanak Azoiíember íme te fiad az 

20 vtan mond az taneitvannak íme te anad Es az id9t9l 
fogvan véve az taneitvan ^et 9veie pt sebirpl es 
haláláról iesusnak evangelim Az vtan Tvdvan iesus ho^ 

^ A sidoiol szó az eber<fl fölé van írva. 
^ Ettől a szótól kezdve a 471. lap 16. sorában \é\6t(mosaga szóval bezárólag 

a sorok pirossal alá vannak húzva. 
^ Az e ű-ból javított betű. 
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Immár minden végezvén vagon • hog iras es • tpkellet 

neiek monda zomehozom Vala azért eg ederi • te tyt 

eccettel tell'es • vk kedeg zoarvant tell'est isopra zerez 

ven aianlak v zaianak Mikoron azért vptte volna 

5 iesus az ecetet monda meg vagon emeztven Es feie 

ala haitvan ki boLata lelket Sidok azért : mert hus 

vet esti vala : hog testek ne maradnának kerezten 

zombaton : mert az zombatnak nag napia vala : kerek 

pilatost hog tyrneiek meg zarokot : es venneiek el 

10 vket Es Í9venek azért vitézek : es elgnek bizon meg 

tprek zárat • Es másnak es • ki v vele fezQlt vala Iesus 

hoz kedeg hog ivttak volna hog vtet latak halvan lm 

mar : nem t9rek meg v zárat De vitézeknek égik : 

Cvcaval v oldalát meg riita : es legottan ki mene 

15 ver es VÍZ : es ki lattá • tanosagot tptt • es tvggvk mert 

bizon V tanosaga Es v tvgga mert bizonakot mo 

nd hog ti es higgetek : mert ezek Ipttek • hog iras tel' 

l'esedneiek V belple tetemet meg nem t9rt9k • es 

esmeg mas iras mond : Meg latt'ak kit 9kl9ld9ztek 

20 Ezek vtan kedeg kére pilatost arimatiai iosef: azerth 

hog iesus taneitvaria vala • titkon kedeg sidoktol fel 

tebe : hog el venneie iesusnak testet Es meg boLata pilatos 
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l9ve azért es el véve iesusnak leslel l9ve kedeg Nico 
demos es ki iesushoz el9Z9r eyel Í9I vala • hozván elve' 
geitet mirral • es aloest : avag zaz fonlot • le vevek 
azért iesusnak leslet : es k9l9zek az golLba • io fv 

5 vekkel : miként zokasok sidoknak temetni Vala 
kedeg az helyen • hvl fez9ll vala kert Es az kertben 
vy sir • kibe meeg senkit nem l9ltek vala • Ot azért 
sidoknak innepek esti < ben > l9n mert ottan vala az sir 
levek vtet ámen Nagzombaton Evang Marcos XXIX 

10 ki} id9ben Zombatnak kedeg estin ki léceik zombalnak 
<es...> elein l9ve magdalnál maria : es mas maria latniok 

az sirt Es íme nag f9ld indolas Ion • Mert vrnak angala 
ala zalla menb9l : es el menvén el vele az k9vet : es v raita 
vl vala Vala kedeg v neki lekentele miként villám • es 

15 rvhaia • feier miként ho V t9le kedeg feltekben meg 
yiedenek az 9riz9k es l9nek miként hollak Felelven 
kedeg az angal monda az azzoriembereknek Ne fellelek 
mert tvdom hog az meg fezeilet iesusl keresitek NinLen 
itt Mert fel kelé • miként mondotta l9ietek es lássa 

20 tok hell'el hol vr tevén vala Es imar el menvén mon 
galok V taneitvariinak • es peternek es : mert fel k9lt 
es íme el9ttetek galileaba megen : vl ot meg lalt'atok íme 

meg hirdetem nektek 

^ A V talán javított betű, esetleg egy e van fölé betoldva. 
^ A 10-23. sorban: Máté 28,1-7. 
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Salamon Ineklese : Isten anazent eg 
házzal egembe Cantica Canticorvm Capit elsp 
Q̂  Zaianak ápolásával engem meg Lokoll'on : 

mert te igen io kenetekkel tvrgagozo eml9id 
5 bornál iobbak ki ptlyt ólai te neved Azért leariok 

téged igen zeretenek hvzz vtannad engemet • te 
kenetednek illattan fVtosonk : kiral' engem be vvn 
V pinceiebe Qrvendpnk es vigadónk te benned • te em 
l9idet emleitven Igazak bor felpt zeretnek tégedet 

10 O iervsal'em learii Fekete vágok De termetes : miként 
Cedarnak hailoki Miként Salamonnak gereznai Ne gon 
dall'atok hog en meg hirvattam • mert nap engem meg 
kepteleneitet En aiíamnak fiai vivanak en ellenem 
Engem Z9l9k yriz9ve t9nek • en Z9l9m9t nem 9riztem^ 

15 En lelkem kit zeret • mvtasd meg hvl délbe 9riz hol riv 
gozol • hog ne kezdgek bvdosnom te tarsidnak Lardai 
vtan O te ki ázzon nep k9Z9t zep vag ha nem tvdod ma 
gad kel' ki • es meri el az Lordaknak riomaba es te : 
vrvidet 9rizied az paztoroknak hailokinal Faraho 

20 zekerjben^ való igetesemhez hasonlalak téged en bar 
atom Zepek te tvgid mint gerlicenek Te riakad 
miként nagkbavet9'* kesseg • ararias egerl9ket gartonk 

^ A 473. lap 3. sorától a 474. lap 8. soráig: Énekek éneke 1. 
^ A / a szó fölé van írva. 
^ A ; e-ből javított betű. 
* Akagfölé van írva, amit nem húzott át a scriptor. 
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Neked Ezvstel hegezteket • vag zerezteket Mi idpn kiral' 

V nvgalmaban volna En nardosom v illatt'at ada Mir 

rabol k9t9t kéve en zeretpm En nekem en eml9im 

kpzyt nvgozek Cipriai Z9I9 fv • en zeret^m en nekem 

5 endegadnak zplyibe En barátom te zep vag íme te zep 

te zemeid galamb zemek En zeretym te zep vag • es 

Ekés : virágos mi kis agonk Mi hazonknak heiazatt'a 

cedros fabol Tornacink Cipressos fabol Capitulih 

En' mez^i virág vágok Es V9lgeknek lilioma miként 

10 liliom t9vis k9Z9t : vgan en barátom leaiíok : 

k9Z9t Miként malos fa erd9Í fak k9Z9t : vgan en zer 

et9m fiak k9Z9t : kit en kivanok vala • annak arne 

kan vl9k Es v g9m9lLe édes en torkomnak Kiral' 

engem bor pincébe vvn En bennem zerelmet zerze • 

15 Virágokkal ekesehetek engemet Malos fákkal zoroha 

tok meg engem Mert zeretet mia ellankadek V 

ball'a en feiem alat : es v iogia engem meg 9lel O ie 

rvsalemnek learii esketlek titeket mez9knek keLke 

ire • es zarvasira en zeret9met fel ne serken Letek • fel 

20 se ebrezietek : mig nem v akaria En zeret9mnek zava 

íme ez heg k9zbe Z9kd9sve Í9tt • dombokot által Z9k9t En 

zeret9m keLkehez hasonlót • es gimboriohoz íme v mi 

' A 474. lap 9. sorától a 475. lap 15. soráig: Énekek éneke 2. 
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Falónk alat al Ablakon nez Es rostel'okon kakvLol 
íme en zeret9m zol en nekem kel' fel en barátom en gal 
ambam : en io termetem : Sies es ipi Mert imar tel el 
mvlt Hideg el távozót • es el ment Mi f9ld9nkbe virágok 

5 ielentek Irtásnak ideié be ipt Mi f9d9nkbe gerlice zo 
hallatott Fige fak bomboztak Virágos Z9l9k illatt'okot 
attak Kel' fel en barátom • en zepem • En gálámban • es 
Í9Í el Er9s kv likakba • kv rakásnak vermébe • Mutasd 
meg te orcadot en nekem Te zod hangosoll'on en fvlemben 

10 Mert édes te zod • es ekés te orcád Fogiatok meg nekpnk^ ma 
gatoknak az kis ravazokat • kik Z9l9t pvzteitonak : Mert 
mi Z9l9nk meg viragozot En enzeret9mnek : es v en ne 
kem ki liliom k9Z9t yl Mig nap támad • es ariíekok el 
haiolnak • enzeret9m ter meg • leg oU'an ment keLke : 

15 avag bethel hegebeli gimboriok EN^ aga Lkamban 
etaltal keresem' • kit en lelkem zeret keresem vtet : es 
meg nem lelem Es fel kelek • es k9rri9l iarom az varost 
zegeleteken es vcakon : meg keresem kit en lelkem 
zeret : keresem vtet es meg nem lelem : Az virraztook"* 

20 kik az varost 9rizik vala : meg leiének engem Nem de 
lattatok e • kit en lelkem zeret kevéssé hog el mvltam 
volna : meg lelem vtet kit en lelkem zeret Meg tartam 

^ A szó a sor fölé van írva. 
^ A 475. lap 15. sorától a 476. lap 17. soráig: Énekek éneke 3. 
' Átjavított betű. 
'' Az egyik o a szó fölé van írva. 
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Vtet es el sem boLatom Mignem vtet áriam haza 
ba vizem es en Z9l9mnek rpitpkebe O iervsalemnek 
learii esketlek titeket mezpknek ke L keire • es zar 
vasira fel ne serken Letek • fel se ebrezietek zeretpmet 

5 mig nem v akaria Ki ez • ki az pvztabol fel hag : 
miként fvstnek vezzeie Mirranak es temiennek 
illatt'abol • es minden patikabeli pornak íme salamon 
nak agaLkaiat lervsal'emnek igen er9ssib9l • hatvan 
erpss aall'a k9rri9l • mindenik t9rt tart Es igen tvdo 

10 sok viadalra kinek mind v t9re • vn9n farán • eyi 
felelmert Salamon kiral' agaLkaiat garta maga 
nak • Libán hegének faiabol • V lábait ezvstb9l garta 
feie all'at arariast • fel hagoiat biborost : k9zepit zerel 
mel • meg vette Iervsalemnek leariiert Sión learii me 

15 nnetek^ ki • es lássatok salamon kiral't az koronában 
Kivel koronázta vtet v ariria • v menegz9ienek : 
napian es v zive vigasaganak napian MeP zep 
vag • en barátom : Mel' zep vag • te zemeid galambake 
attól meg válva mi bel9l eriezik Te fírtid minth 

20 galad heger9l hago keLkeke Te fogaid miként riirett 
Lordak : kik mosodobol haganak : es mindenik ket 
ell9vel : es k9Z9tt9k ninLen medd9 Te aiakid miként 

A í k-hó\ javított betű, a biztos olvasat kedvéért a szó fölé is felírta a scriptor. 
A 476. lap 17. sorától a 478. lap 6. soráig: Énekek éneke 4. 
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er9sb9l gartot fvkptp • es édes te kedves bezeded Te 

líakad miként david torona • ki raktatot viadal 

hel'ekkel • belple ezer pays cvgg • Ergsseknek minden 

fegveri Te ket emlpid • miként ket gimborio eg 

5 hastol • kiket priznek liliomba mignem nap támad 

es arnekok el haioll'anak Miként pariika alma reme 

ek • Te tvgid attól meg válva • mi belpl eiíezik • Men 

nek el mirranak hegere • es temiennek dombiara es 

zoll'ak en legesemnek : en barátom tell'esseggel zep 

10 vag • te benned zeplp ninuen Ipi libanrol <Í9> en ieg 

esem • Í9Í libanbol: ipi amana feiebpl koronaztatol 

Sanir es hermon teteiebpl : orozlarioknak fezkek 

bpl • es pardiL oknak hegekb9l En hvgom • en iege 

sem : meg sebeseited en zivemet / meg sebeseited en 

15 zivemet • eggik zemedbe • es nakadnak eggik haiaba 

En hvgom en legesem • mel zepek te eml9id • te LeLid 

bornál zepbbek Es te kenetednek illati • minden 

Írek felpt : legesem te aiakid Lepegp mezzin riel 

ved alat • mez es tei vagon • Es pltQzetednek illatfa 

20 miként Tpmieen^ illat En hvgom en iegesem be re 

keztet kert : be rekeztet kert be zegezet kvt ív : te ki 

fol'asid panika almának paradiLoma : almafának : 

^ Az te a szó fölé van írva. 

477 
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gpmplLevél Cipros nardosval : nardos es safran : fis 
tvlat es cinamomost • libannak minden faival: 
Mirra aloessel : minden el9 kenetekkel : kerteknek 
kvta : eleven vizeknek fol'asa : kik libán hegebpl 

5 nag sebbel fol'nak kel' fel : felzel • es Í9Í alzel : fvdd 
meg en kertemet : es fol'nak v drága illati eN^ 
Zeretpm Í9Í9n vn9n kertebe • es ege v almainak g9 
m9lLet En hvgom en legesem Í9J en kertembe • en 
mirramot meg arattam : mind en aromaimval 

10 mez zint en mezemvei 99m En boromot en teiemvel 
yom • En barátim egetek es igatok • es rezeg9iretek 
meg En alozok • es en zivem vigaz En Lerget9 zeret9 
mnek zava ez Hvgom nissad meg en nekem • en • ba 
ratom en galambam • en zepl9telenem • mert en fe 

15 iem tell'es harmattal : es en f^tim eyi Lépegessed 
2^knamot le vettem • hog vegem • meg en reiam^ • En 
lábaim meg mostam • hog • fert9ztessem : meg ^keth 
En zeret9m ressen kezet líoita • es en hasam <i illetet9l 
meg rettene Fel kelek hog meg nitnam • en zeret9m 

20 nek En kezem mirrat hvUata • es en viiaim tell'esek 
valaztot mirrakkal Aytomnak k<hz9bet meg áitam 
en zeret9mnek • Tahat v le hailot es elment vala En 

^ A scriptor elfelejtett odarajzolni egy nagy piros E betűt, ezért csak a pici fekete látszik, 
amellyel kijelölte az E helyét. — A 478. lap 6. sorától a 479. lap végéig: Énekek éneke 5. 
^ A L a szó fölé van írva, az áthúzott z-t javítandó. 
^ Az / vagy javított, vagy lehúzott betű. 
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lelkem el lankada hog zola • keresem es vtet meg ne 

m lelem kaialtam es nem felele en nekem Varos gri 

zpk • kik az varost grizik vala • engem meg leiének ver 

ének engem : sebeseitenek engem • meg vevek palás 

5 tomot • az kvfal grizgk O iervsal'emnek leani rátok 

eskezem • ha meg lelenditek zeret9met : hirdessetek 

meg V neki • hog zerelm mia lankattam Zeret9k kgz 

Z9I minemg az te zeret9d : mert mi ránk ig eskpl En 

zeretpm • feier • piros • ezer k9zz9l valaztot : V feie igen io 

10 arari • V fvrti miként pálma zeles leveli • feketeiek 

miként holló • V zemei miként galambaknak • viz 

Lergetegeken • kik teibe fer9ttek • mosottak^ • es tell'es fol'o vizek 

nel laknak V hasa ebvr kep9 regi elefánt tetem^ : v tvgi mikenth 

patikaros gartot • kedves illato kenetek V aiaki el9 

15 mirrat^ Lépegetnek V kezei V9lgesek • tell'esek iacintos-

sal V fvlei • V hasa ebvr kep9 • Safir k9vekkel válogatót 

<i zárai marvari kv lábak • kik állónak arari ekeken 

V zyne miként libán hege • valaztot miként cedros : 

V torka édességes • es kívánatos tellesseggel'* Illeten en 

20 zeret9m • es v en barátom O iervsal'em learii : azzori 

nep k9Z9t zep • es hova ment te zeret9d : hova hailot te 

zeret9d es vtet mi te veled keresivk 

^ A mosónak üfer<fttek szó fölé van írva. 
^ A regi elefánt tetem a sor fölé van írva. 
^ A í a szó fölé van írva. 
^ A kívánatos teljességgel szavak sorrendjét a scriptor cserélte meg úgy, hogy 

a tellesseggel fölé egyest, a kívánatos fölé pedig kettes számol írt. 
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EN^ zeretom ala zallot v kertebe aromának v 
kedvere • hog az kertekben ell'en • es liliomokot zeggen 
En enzeretpmnek : es enzeretpm en nekem ki liliom 
ok kpzpt eel En barátom zep vag • édes es ekés mik 

5 ent iervsalem liedetes miként seregeknek zerzet 
arrok orrozat^ FordeiL el te zemeidet en rólam • meg vk 
engem el repeitenek Te fvrtid miként keLkek 
Lordai • kik galaad hegebpl ielentek Te fogaid mik 
ent yvh Lordak • kik mosóból hágnak • mindenik 

10 kettps ell9veP • es meddp ninLen k9Z9tt9k Mikenth 
panika alma haia • vgan te tvgid : titkodtol meg 
válva Hatvan kiral'ne azzoií vagon • es nolcvan • 
zeret9 : es learioknak ninLen zama Eg en galam 
bam • en t9kelletesem • eg vagon v ariiíanak valaz 

15 totta • es v zvleienek • es az sionbeli"* leariok láttak vtet : Es 
hirdettek vtet bodognak kiral'ne azzoriok • zaz zere 
t9k diLerek vtet Mel' ez ki elo megen • miként 
fel tamado hainal : zep miként hold • Valaztot mi 
kent <p> nap : yiedetes miként zerzet seregeknek orra 

20 Le zallek az diós kertbe • hog V9lgeknek almait lat 
nam • es meg néznem • ha az Z9l9k virágoztak vol 
na Es ha panika almák termettek volna • es nem 

^ A 480. lap 1. sorától a 481. lap 3. soráig: Énekek éneke 6. 
^ Az orrozat az arrok szó fölé van írva. 
^ Az e javított betű. 
^ A sionbeli szó beloldójellel a sor fölé van írva. 
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tvdam En lelkem aminadab zekereiert meg habo 
reita engem Terî  meg leri meg svnamitis istent9P eP idegenplt' 

lelek^ téri meg 
hog lassonk tekenLpnk^ • téged Mlt^ lattok az svna 
mitisbe ha nem Lak seregeknek zerit O feiedelm 

5 nek learia mel' zep te lepesjd<nek>^ az sarvba Te farodnak 
égbe zerkezese • miként nasfak : kiket mesteri keez gar 
tot Te k9ld9k9d miként haitogatot kepp pohar^ • ki soha 
nem zikes venerekkel Te hasad miként bvza aztag 
lihomval k9rriek9Z9t Te ket eml9id : miként ket vad 

10 keLke allo Te riakad miként ebvrbeli toron Te zeme 
id miként esebonbeli halastok • kik vannak sok lean 
oknak kapviba Te orrod miként libannak tororia 
ki damaskosra neez Te feied miként karmel Te feied 
nek fvrti • miként kirali bibor t9reshez zerkez9t : -

15 Mel' zep vag en barátom Es mel ekés vag en zerelm 
esem g9n9r9segbe Te allatod pálmához hasonlót Es te 
LeLid Z9I9 fvh9z Mondám fel hágok az pálmára • es 
g9m9lLet ragadom : es te eml9id oll'atanok leznek 
mint Z9I9 fv • Es te illatod • miként malosnak'* illatt'a 

20 Te torkod miként igen^ : io bor • kit en zeret9mnek melto In 
nia : es v fogainak^ ker9dni En enzeret9mnek • es V 
neki fordolasa en hoziam I9Í en zeret9m • es menn9nk 

^ A Teri í-je és ezek a szavak a sor fölé vannak írva. 
^ A 481. lap 3. sorától a 482. lap 6. soráig: Énekek éneke 7. 
' A /javított betű. 
•* Az/javított betű. 

Az igen szó betoldójellel a sor fölé van írva. 
^ Akd-b6\ javított betű. 
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Ki az mezpbe • lakozionk az falvkba Reggel kell'pnk az 
Z9l9kbe : es lassvk ha az Z9I9 virágozol • ha az virágok 
g9m9lL9t bomboznak Ha az panika almák vir 
agoztak Oi en neked adom en eml9imet Mand 

5 ragorak mi kapvnkon illatot attak En zeret9m m 
ind vy almakot : es 00 almakot es • neked tartottam • 
KP aggá azt en nekem • hog en áriamnak em 

l9Íe zopo at'amfiat kvn leliem • es meg Lokoll'am 
Es imar engem senki ne vtall'on Meg ragadlak téged 

10 es en áriam hazába vizlek • es en Z9l9mnek reitekebe 
ot meg taneitaz engem Es en elvegeitet borból 
adok neked venereket Es gránátos almának mvst'at 
V ball'a en feiem alat : es v iogia meg 9lel engem 
O iervsal'em learii rátok eskezem • fel ne serkenLe 

15 tek fel se ebrezietek en zeret9met • mignem v akaria 
Mel ez ki fel hag az pvztabol • g9ri9r9segbe torlot : es v 
zeret9iehez tamazkodot Malos fa alat ebreztelek fel 
tégedet en barátom Ot rothada meg te áriad Oth 
t9retek meg te zvled Teg engem te zivedre • ment 

20 ieget : ment yeget te karodra Mert zerettet oll'an 
er9s ment halai kedveles kémen • ment pokol • v neki 
lampasi • tvznek • es langaknak^ lampasi Sok vizek nem 

^ A 482. lap 7. sorától a 483. lap 16. soráig: Énekek éneke 8. 
^ Az első/:«-bői javított betű. 
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olthatt'ak meg az zerelmet Es fol'o vizek sem boréit 
haltak el vtet Ha ember mind hazabeli vágat adnaia 
zeretetert es vgan meg vtall'a • az vagot miként : sem 
mit Mi hvgonk kiLJnd : es ninLen LeLi Mit tegpnk 

5 mi hvgonknak : mikoron bezedbe veziek vtet ha kv̂  
fal' • rakionk raita ezvst erkel'eket Ha aito • tahat 
bell'vk meg vtet • cedros dezkakkal En kv fal vágok 
es en emlpim miként toroií • holot v elptte oll'an 
l9k • h9g ha beket leltem volna Bekes Z9l9ie vala 

10 benne • kinek népi vannak Vtet 9riz9knek haga 
V g9m9lLejert̂  Ember ezer ezvst pénzt hoz be En Z9l9m 
en el9ttem vagon Te békésed ezer es ket zaz • v g9m9l 
Let 9rizivk : ki kertekbe lakozal • barátid : halgatnak 
téged nekem hallata te zodot Fvss en zeret9m es 

15 hasonl'aaP keLkehez es gimboriohoz drága kenetek 
nek hegen ámen Mese Soha távol t9le • benne :"* 
vagon neki lelke : egges ketten • es hármas • es ninLen ben 
nek valaztas • Raia kvv9l v nezese • lankad • miként ester 
Vigaz felven miként ivdit Monga kedven kedvet : mert 

20 meg t<rí(^t : miként t9vs Idv9ssegnek hivattatik • vel9nk 
égbe lakozik elménkben es ziv9nknek all'att'aban 

^ Az í> i-ből javított betű. 
^ A /javított betű. 
^ A második a /-bői javított betű. Az egyértelműség kedvéért az Ű a szó fölé is 

fel van írva. 
^ A16. sor eleje az ámen szó végéig alá van húzva, s egy függőleges vonal is 

elválasztja a következő résztől. A16. sor Soha szavától a lap aljáig pirossal vannak 
aláhúzva a sorok. 
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Bpiti harmathetbe pénteken Evanglm lanos neged 

Aẑ  Idpben Ipve iesus samarianak varosába ki mondatik 

Sikarnak kelek mellet kit adót iacob v fiának ios 

efnek Vala kedeg ot iacob kvtt'a Azért iesus vton far 

5 rattaert • lg VI vala az kvton Idp kedeg vala avag ha 

tod Ipve azert ázzon ember samariabol vizet mereite 

nie Mond neki iesus Agg en nekem Innom V tanéit 

vani kedeg el mentek vala a varosba hog eledelt ven 

nenek Mond azert az samariai azzoií ember Miként 

10 holot te sido leg • kerz en tplem innod • ki samariai az 

zoiíember vágok Mert sidok nem élnek égbe sam 

áriakkal Felele iesus es monda neki ha tvdnad isten 

nek aiandekat • es ki az : ki mond neked • agg en ne 

kem Innom Netalantan te kertel volna v tvle • es ad 

15 ot volna eleven vizet Mond neki az samariai ázzon em 

ber Vram ninLen ingen miben mereh • es az kvth 

meel' Azert honneit vagon eleven vized Mi nem 

nagvb vag ti • mi at'anknal iacobnal ki atta mi • 

nekpnk az kvtat Es V es bel9le yot • es v neki fiai 

20 es V neki Lordai Felele iesus es monda neki Minden 

ki ez vizbpl izik • esmeg zomehozik • De az viz kit en 

adok neki • lezen v benne kvtfv prpk életre ki forró 

^ A 484. lap 2. sorától a 487. lap 9. soráig: János 4, 5^2. 
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Mond neki az ázzon ember Vram ad énnekem az vizet 
hog ne zomehoziam Ide es ne Í9iek • mernem Mond 
neki iesus Meri el hyd feriedet es Í9Í ide Felele aẑ  azzori 
ember es monda neki Vram ninLen feriem Mond 

5 neki iesus lol mondod mert ninLen feried : mert 
9t feried volt : es most mel' feried vagon nem te 
feried • ezt bizoririal mondod Mond neki az azzori em 
ber Vram latom mert te profeta vag Mi at'ank ez 
hegbe Imádkoztak • es ti mongatok hog iervsalem legén 

10 hel' • hol imádnia kel Mond neki iesus Azzoriember 
hig en nekem • hog id9 Í9t • mid9n sem ez hegen • sem 
iervsal'emben nem imádtak^ at'at • ti imattok mit 
nem tvttok • mi imadgvk kit̂  tvd9nk • mert sidok 
tol vagon idv9sseg De id9 Í9 • es imar vagon Minden 

15 bizori imádok • at'at Imádnak leiekben • es bizonsagban 
Mert at'a es ill'eket keres • kik imadgak"* vtet : lilék 
isten : es azok kik vtet imadgak • leiekben es bizon 
sagban kel imadniok Mond neki az azzoriember Tu 
dom mert messiás Í9 • ki cristosnak mondatik • azért 

20 mikoron v el Í9vend • nek9nk mindent meghirdet 
Mond neki iesus En vágok ki veled zolok • es ázom 
ban el Í9venek v taneitvarii es Lodalkodnak vala 

' Az az szó a sor fölé van írva. 
^ A rf/-bői javított betű. 
' A fc javított, pacás betű, a biztos olvasat kedvéért a szó fölé is felírta a scriptor. 
'* A íí a szó fölé van írva. 
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hog az azzoiíembervel zolna de maga senki nem mo 
nda Mit kerez' avag mit zolaz vele Meg eP haga azért 
az azzoriember v vedret • Es el mene az varosba • Es 
mond az embereknek • Ipietek es lássatok embert 

5 ki meg mondotta nekem valamit tpttem • Minemv 
cristos Ki ménének az varosból • es iynek vala v hozia 
Azomban kerjkvala^ vtet v taneitvani mondván • 
Mester egei V kedeg monda nekik Énnekem ennem 
való étkem vagon • kit ti nem tvttok Mondónak • 

10 vala azért az taneitvaiíok eg másnak Minem vala 
ki V neki enni hozót Monda nekik iesus En étkem 
hog tegem v akaratt'at • ki engem boLatot hog meg 
t9keirem v dolgát Nem de ti mongatok • e • hog meeg 
neg ho vagon • es aratás el ip íme mondom ti nektek 

15 Emell'etek fel ti zemeteket : es lássatok videkeketh 
mert imar aratásra meg feierpltek • es ki arat iv 
talmat vezen • es gpmplLpt gpit qiqk életre • hog 
az es • ki hint magot • pzve vigaggon es ki arat : Mert 
ebben bizon ige vagon Mert egeb ki arat En titeket 

20 aratnia bo Latalak • kit ti nem mvnkalottatok : 
egebek mvnkalottak • es ti v mvnkaiokba be men 
tétek Az varosból kedeg sokan hivnek v benne • az sam 

^ Az e/a Meg fölé van írva. 
^ A ; javított betű. 
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aritanosokbol az azzonembernek zavaert • es tanosa 
got adásáért : Mert meg monda nekem • mindenlh 
valamit tpttem Azért mikoron v hozia ipttek vol 
na az samariaiak • kerek vtet hog ot lakozneiek 

5 es lakozek ot ket napot Es sokkal tpbben hivnek 
V benne • v bezedeert • es az ázzon embernek mondó 
nak vala Mert imar nem te zodert hizpnk • mert 
minpn magonk hallottvk es tvggvk • mert bizon ez • 
ez világnak idv9zeit9ie • ámen Neged bpiti pénteken 

10 Evangelím Zent lanos Capitulm tizen eged̂  
SJ} Id9ben Vala nemei' koor lazar betaniai • mari 

anak es v hvganak martának kastel'okabol: Maria 
kedeg vala ki vrt kenettel kente vala • kinek • att'a 
fia lazar • betegl vala Azért v neki hvgi • v hozia kvlde 

15 nek mondván Vram íme kit zerec betegl lesus kedeg 
< mondván > halvan : monda nekik Ez betegség <] neki 
ninLen halaira de istennek dÍL9segere • hog v mia 
istennek fia dÍL9S9ir9n lesus kedeg zereti vala martat 
es V hvgat mariat • es lazart • hog azért hallá hog 

20 beteg • tahat meg marada azon helben • ket napoth 
Az vtan • oztan monda v taneitvaninak : Menn9nk 
el esmeg sidosagba • Mondónak neki taneitvanok 

^ A másodiké betű g-ből van javítva. 
^ A 487. lap 11. sorától a 491. lap 2. soráig: János 11,1-45. 
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Mester mostan keresnek vala sidok téged kgvezni • es te 
esmeg oda meg e Felele iesus Nem de napnak tizen 
ket ideié vagon e • ha ki nappal iarand nem bottlik^ 
mert ez világnak fenesseget latt'a ki kedeg eyiel ia 

5 rand botlik • mert ninLen v benne fenesseg Ezeket 
zola : es oztan monda nekik Mi baratonk lazar alozik 
De el megek • hog^ almából fel ebreziem vtet Mon 
danák azért v taneitvani Vram ha alozik idv9 
Z9I Iesus kedeg mondotta vala v haláláról • Vk 

10 kedeg aleitak hog alom alasrol mondanaia Tahat 
azért monda nekik nilvan : lazar meg holt Es viga 
dok ti érettetek • hog higgetek : miért ot nem va 
lek • de meriri9nk v hozzia' Monda kedeg tamás ki 
ketelkedpnek mondatik • taneitvan tarsinak Meií 

15 hpnk el mi es Es hall'onk meg v vele l9ve azerth 
iesus • es meg lele vtet : Imar neg napit az sirben 
Vala kedeg betania iervsal'em mellet"* avag tizen9t 
raston Sidok k9zz9l • kedeg sokan Í9ttekvala marta 
hoz es mariahoz • hog vket vigaztalnaiak • v att'ok 

20 fiarol Marta kedeg hog hallá / mert iesus el Í9t : ele 
ibe mene Maria kedeg â  házban vl vala Monda • 
azért marta iesusnak Vram ha itt l9ttelvolna • en 

' A második / talán javított betű. 
" Az o^ betűk a sor fölé vannak írva. 
' Az egyik z a szó fölé van írva. 
"* A második e fölött világosan nem értelmezhető jel van. 
^ Az ű a sor fölé van írva. 
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att'amfia meg nem holt volna de meeg mostan es Tv 
dom hog valamit kpvetendez istentpl : aggá neked isten 
Mond V neki iesus • fel támad te at'adfia Mond neki 
marta Tvdom mert fel támad : fel keleten az veg 

5 napon Mond neki iesus • En vágok fel kelet e elet 
ki en bennem hizen • Ha meg haland es el Es mind 
ki el • es en bennem hizen • prpkes nem hal • hized e ezt 
Mond neki bizonaval vram En hittem hog te 
cristos vag • eleven istennek fia • ki ez világba Í9ttel 

10 Es holot ezt mondotta volna • el mene • Es hiva v 
hvgat mariat Lendessegben^ • mester it vagon • Es 
kedeg hiv • v hog hall'a • hamar • fel kelé • es v hozia 
ipve : mert meeg nem ipt vala iesus az Castelba 
de meeg azon hel'en vala • hol v neki marta eleibe 

15 Í9t vala azért Sidok^ kik v vele valanak a házban 
es vigaztall'ak vala vtet : Mikoron láttak volna mar 
iat . mert hamar fel kelé • es ki mene • vtanna mene 
nek mondván • mert az sirhez megen • hog sirion ot 
Maria azért holot ivtot vala oda • hvl iesus vala • ^tet 

20 latvan v labihoz esek Es monda neki Vram ha it 
l9ttel volna • en att'amfia meg nem holt volna Iesus 
azért latvan < êt sirtaba Es az sidokot kik vele i^ttek 

^ Az első 5 z-ből javított betű. 
Az azért es Sidok szavak sorrendjét felcserélte a scriptor, úgy, hogy a Sidok fölé 

kettest, az azért fölé pedig egy egyest írt. 
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Vala sirtokban Meg rettene leiekben es • meg randei 
ta magát: es monda hvl I9tietek vtet Mond^ neki : 
vram ipi es lássad lesus es k9nveze Mondanak azerl 
sidok íme minemmen zereti vala vtet Neikik kedeg 

5 V k9zz9l9k mondanak Nem tehette e ez ki vakon 
zvl9tnek^ zemit riita hog ez meg ne holt volna lesus 
azért esmeg vn9nbenne meg rettenvén Í9ve az 
az^ sirhez Vala kedeg verem • es kv vala raia tevén : -
Monda iesus vegetek el az k9vet Mond neki marta 

10 annak hvga ki meg holt vala Vram Imar dohos : 
mert neged napi Monda neki iesus Nem de mondám e 
neked • ha hiendez • istennek dÍL9seget latod El vevek 
azért az k9vet Iesus kedeg zemjf* fel emelvén monda 
at'a halat adok neked : mert meg halgatal engem 

15 en kedeg tvdom vala • hog minden id9n meg halgac 
engem de ez nepert ki k9rn9l all • mondom hog : 
higgek . mert engem te boLattal Ezeket hog mon 
dotta volna • nag zoval vv9lte Lazar Í9Í ki • es leg 
ottan el9 álla • ki meg holt vala kezei es lábai : k9t9z 

20 ven mazzagokkal : es v neki orcaia kezken9vel vala 
be k9t9zven : monda nekik iesus Oldoziatok meg 
vtet : es haggatok el menni Sokan azért sidok k9zz9l 

1 

^ Az 9 a szó alá van írva. 

'* A y e-ből javított betű. 

A í/ a szó fölé van írva. 

' A szó — talán utólag — a sor elejére, a bal margóra van írva. 
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Kik mariahoz igttek vala es láttak vala • mit tgn : 
hynek V benne Lonka heti pénteken Mate pt 
Aẑ  id9ben Monda iesus v taneitvaninak Hallotta 

tok mert • mondván vagon regieknek : Zereted te 
5 kpzeledet es gvl9l9d te ellenségedet En kedeg mondom 

nektek Zeressetek ti • ellensegteket : tegetek iol azok 
nak kik titeket gvlpltek Es imagatok titeket 
K'ldpzpkert es Lalogatokert • hog legetek ti at'atok 
nak fiai • ki meiíriekben vagon ki v napiat fel ta 

10 mazt'a iokra es gonozokra : es esses igazakra es ha 
mossakra Mert ha zeretitek azokot • kik titeket zer 
étnek : mi ivtalmatok lezen Nem de ielesek ezt tezik e 
Es ha idvpzlenditek ti at'atok fiait Lak : mit teztek 
tpbbet Nem de etnikos poganok ezt tezik e Azért 

15 legetek ti tpkelletesek : miként ti mennei at'atok 
es tpkelletes Es vegjtek^ eztekbe • ti igassaglokot ne te 
gjtek^ embereknek elptte • hog lattassatok v t9l9k^ Egeb 
kent ivtalmatok nem lezen • ti at'atoknal: ki meiíben 
vagon Azért mikoron alamosnat tez • ne kvrt9r te 

20 el9tted : miként teznek sinagogaban • kepmvtalok es 
vcakban : hog emberekt9l tiztes9irenek Bizoií mondom 
nektek • meg el"* V9ttek v ivtalmokot Te alamisna tételedben 

^ A 491. lap 3. sorától a 492. lap 10. soráig: Máté 5, 43-48 és 6,1-6. 
^ A ye-ből javított betű. 
' Az első 9 v-ből javított betű. 
^ Az el a meg fölé van írva. 

1021 



be Hyftn Iftu^^a^ tt ^Um^ tttttkkn fftroM^ 

fd n/^etn If <iiaAo ki ebétől -utve^tmk WaíKi 

i 



492 
246v 

kedeg te tvgga te balod • mit tegen te iogod • hog 
te alamisnad reitegben legén • es te at'ad ki latt'a 
reitegben • meg fizeti neked Es mikorom imattok 
nem leztek miként kepmvtalok • kik zeretik sin 

5 agogakban • es vcaknak zegeletin alván imatto 
kot hog láttassanak emberektpl bizon mondom 
nektek • el vyttek ivtalmokot Te kedeg mikoron 
Imadandaz • meribe hazadnak zegeletibe • es aito 
be tevén Imaggad te at'adot reitekben es te at'ad 

10 ki reitekben latt'a meg fizeti te neked ámen 
Bpiti elp vasárnap vtan való pénteken lanos pt 
Aẑ  Id9ben Vala sidoknak Innep napok Es fel me 

ne iesus iervsal'embe Vagon kedeg iervsalemben 
eg nevezetes halastó • ki eberpl neveztetik betsaida 

15 9t zegelety kapnia^ Ezekben kedeg fekzikvala koroknak 
vakoknak sántáknak azzeaknak nag soksaga : 
viznek indvlasat varook Vrnak kedeg angala 
Idg zerent le zaP vala az halastóba Es a viz meg in 
dol vala Es ki eleb le zal vala az halastóba • viz 

20 nek indolasa vtan • meg vigazik vala : akar mel' be 
tegseg tartottavolna vtet Ot kedeg vala nemei' ember 
V betegségében harminc nolc evi Azt mikoron lattá 

A 492. lap 12. sorától a 493. lap 21. soráig: János 5,1-15. 1 

^ A kapuia szó a zegeletcf fölé van írva. 
^ A 2 javított betű. 

1023 



I 
nib yrífí^ tv#Xi A) A^ K^Atrn nifiMtf tmkvm 

tff^ tn elfittrn lf€Í€)tU Dlcnh f%ek» xtfitiktt' 

^á ^^ tméft fi /fi uv€ V i e i ^ ev nn^Jn t-

mt^ylnat% v r^^t^A ntktm ^^Mtti^ 
^h ti i«oi djtih mfú Knítk vwh- Ánqrm 
Wi Ai n»4;?i>í<fn 7t/ikf» >ti M ltjain*' ts)éú oj 

ki VúlnA )tfttf keiey í^ l̂ íítfn }ti^ff' 7»kA0t^lti 



volna iesus • fekven • es meg tvtta volna hog imar 
sok ideié volna : monda neki akarẑ  e • egessegbe len 
ned Felele neki az kor Vram ninLen emberem 
hog mikoron meg zavarói a viz • engem be bo 

5 Lásson az • halastóba Mert mikoron en el ivtok 
egeb en el9ttem bele • zal Mond neki iesus kel' 
fel • ved fel lepledet • es iari • es leg ottan meg viga 
zek • az ember: es fel véve v leplet • es iar vala : -
Vala kedeg zombat az napon Mondottakva sidok 

10 áznak ki meg vigazot vala Zombat vagon nem 
illik fel venned lepledet Felele nekik Ki engem 
meg vigazta v monda nekem • Ved fel te leple 
det es iari • Azért meg • kérdek ^e t : ki az em 
ber • ki mondotta neked ved fel lepledet es Iari : az 

15 kedeg ki meg vigazot vala • nem monga vala 
ki volna Iesus kedeg az helben zerzet sokassagtol 
feelen mene Ezek vtan lele vtet templomban ies 
US Es monda neki íme meg vigaztal Immar 
ne akari binhedned hog valami gonozb neked 

20 ne t9rtennek El mene az ember • es hirdete sidok 
nak hog iesus volna ki vtet meg vigaztotta ámen 
Vr Zyne valtozatfa napian Mate • tizenhét 

Az r a szó fölé van írva. 
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Aẑ  idpben fel véve lesus Pétert es lakából Es v neki 
att'afiat ianost Es vezete vket eg magas hegre Es el 

tvnek V el9tt9k Es megfenlek v neki orcaia miként 
nap V 9lt9zeti feyrre l9nek • miként ho Es íme : iele 

5 nenek v nekik Moises es Ill'es • v vele zolok Felelven 
kedeg peter • monda iesusnak Vram io nek9nk itt len 
n9nk Ha akarod • teg9nk itt három hailokot : Neked 
egget Moisesnek egget • es illésnek egget • Meeg v zol 
taba íme feiíes k9d arriekba véve vtet Es íme zoo 

10 az k9db9l mondván It vagon eẑ  en zeret9 fiam • kiben 
en iol kellettem • "^et halgassatok Ez halvan tanéit 
vanok v orcaiokra esenek Es igen • felének Es el9 
mene iesus es tapaztala illete^ vket es monda nekik : -
Kell'etek fel es ne akariatok félnetek Zemeket 

15 kedeg fel emelvén senkit nem latanak ha nem 
Lak iesusth Es v nekik hegr9l • le zallottokban 
páran Lola nekik iesus mondván Senkinek ne 
monggatok'* ez latast mig nem embernek fia 
halaiból fel tammadd ámen En mvnkam 

20 ert legén afanak dÍLpseg Es fivnak tiztes 
seg Es zent leieknek vigasag Miként vala kezdet 
ben • es imar es mindenkor es prpknek prpkig ámen 

^ Az 1-19. sorban: Máté 17,1-9. 
^ Az ez szó a va^n fölé van írva. 
^ Az illete a tapaztala szó fölé van írva. 
^ Az o javított betű. 
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Zent leronimos bezede Nag bod ázzon napiara 

Pavla es Evslokiom • kezereitetek engem : Is9t 

cristosnak zerelme keteleneit engem • hog rezge 

lesnek^ okaert • bezedet tegek Bódog es dÍLpseges 

5 ziz marianak • fel vetelerpl • hog ti zent gvlekezes 

leknek legén deiaki bezednek aiandoka : 11' nag fp 

innepnek napiaban • kiben lanoU'a genge iffiosag 

leinek édességei esmérni Es igen kisdedekbpl igen 

nagokol gondolni Mikenl vrnak engedelmével 

10 minden eztendpkpn : ez nap mindeneslQl diLeretben 

kell'en • es diugseggel illessek Azerl ha li kezelekben 

igvend • az kelseges iras • ez bodog ziznek menesergl 

Ne lalanlan kelsegesekel bizorierl vegelek lelennen 

holol ezekbpl : egeb bizonsag ninLen • ha nem hog ez 

15 napon • diLpseges leslelpl el vallozol Mvlaltalik^ ked-

eg v koporsoia • mi lallonkra • mind ez ideig losafal 

vplgenek kgzepin Ki vagon sión hegének : es ólai 

fak hegének kpzolle • kii o paula zemedvel es nezlel 

hol V tizlessegere eg eghaz faraglalolh Lvdalalos 

20 k^ lablakkal • kiben lemellelnek : mind ol valoklol 

hirdellelik De moslan hyvnak mvlallalik • minden 

^ A 2 a szó fölé van írva. 
^ Attaa szó fölé van írva. 
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latoknak Ezt azért mondom mert sokan ketel 

kednek ha fel vetetet testevei 9zve Avag el 

ment legén testéét^ • meg hagvan Nekik bizoiíeit 

ani akarlak • vtei imar fel kpltnek es cristossal 

5 bodog halaltalansagban • meririekben • rvhazotnak 

Bódog lanost evangélistát • ez bodog ziznek grizpiet 

ki ziznek cristostol zizen hagatot • fel tamadotnak so 

kan vall'ak Mert v koporsoiaban • miként zoU'ak 

semmi hanem manna • leletik • De mi bizorinbaF 

10 ezek k9Z9t • legén tiberg9nk : miként azokol es ki 

ket evangeliom tanosagara • vrral fel kplteknek hizpnk 

De ha meg porba tértek legének : ninLen bizonsag 

onk Lak hog olvassivk Mert sok zenteknek tes 

tek . kik • el alvttak volt • fel kpltenek Es iQttek zent 

15 varosba azaz iervsal'embe es sokaknak ielentek • kikrgl 

bizoriiíal <.> nemei'doctorok • értettek • hog <.> imar az 

okban 9r9k fel kelet tell'esedet • Mert vall'ak • hog bi 

zon tanok nem volnának • ha v fel keletek • bizon 

nem volna kit mi es Bodog mariarol l9t lenni nem 

20 ketelked9nk • lehet ohalmert • hvt meg' alván lonkab 

keges kívánsággal aleitanonk kel : hog'* nem tanalL 

^ Az egyik e a szó fölé van írva. 
^ A második h (mely esetleg v?) a sor fölé van beszúrva. 
' Az m fölött akaratlan tollvonás látszik. 
"* Az o fölött véletlen tollvonás van. 
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nal kvl tpkellenpnk / ki vezedelm nelkvl • nem tudta 
tik Ha kedeg • kerdes lenne • vr iesus halála vtan 
mit tpt legén ez bodog : ziz • maria Ez eg bizon : hog 
zent zizen lestben es elmeieben meg maradót • kit 

5 okossággal • gabriel arhangal miként • merinei 
naas • illetlen • grizte : es ianos apastal es evange 
lista • kinek cristos vtet hattá • az • kerezt farol <z> ez 
zizet prizett • es ^ zolgalatt'aba • zolgalt Nem hog • 
ha valaztott apostolnak • serege vtet • hattá volna • 

10 kik kpzpt fel • keletének vtanna ki menvén • es be 
menvén / riaiasban bezellet • cristosnak : test9leser9l 
Bizonaval / ariiíivaP bizomban • menivel eleitpl fog 
van • zent • lelekeF tell'esben meg tanolt vala : es mi 
ndent meg latot vnpn zemevel • lehet az apostol 

15 ok es • azon zent lelek • mia mindent meg tuttak 
volna • es meg tanolvan • mindent bizonsagba Ivtat 
tak volna • Ez napon diLpseges mindenkor • ziz mar 
ia . fel haga ménbe • ez • napon angali zep ineklesbe 
eggik másik ellen : 9r9k Z9ldsegnek mez9ibe mi 

20 kint hvl • minden fel9l való polgároknak • eg riaias 
társasagok : hvl angaloknak f9 innepek : hvl mvnka 

^ A második A pacás betű, a jól olvashatóság kedvéért fölé is felírta a scriptor. 
^ Az el a sor fölé van írva. 
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nak es keser9segnek vtanna • bodog es édes lelki 

elet : vagon Ez világnak azzona • ez napon fpldtpl el m 

vlt : es ez álnok világból ki ment Aitamfiai ker 

lek titeket vigaggatok : mert hog vg mongak mo 

5 ndhatatlan • igen fel magaztatvan • cristossal orzagl 

mind 9r9ke • Esmeg mondom : vigaggatok • mert bi 

zodalmas v fonriadhatatlan dÍL9seger9l • Imar : men 

orzagnak palotaiaba ivtot • hvl v zive • banatoth 

nem lat Qrvendezietek mongam • es vigaggatok 

10 es 9r9ir9n mind ez zeles világ : Mert ez napon mi 

nek9nk mindeninknek • v erdemének esedezeseert 

idv9sseg9nk 9regb9lt : tinektek • kedeg • vtet zeret9k 

nek • tiztesseg es iozag : egeb zent zizekkel 9zve be 

vebben es adatik malazt^ Azért zeret9im 9r9iretek 

15 es diLerietek vtet : Mert ha vr istent profeta zava 

mia • V zentiben tartozónk dÍLern9nk • Naggal ion 

kab • ez nag innepen • V bodog zent • ziz ariiíanak f9 

Innepen kel : zep Inekkel • es hangossággal • nag ze 

relmesen magaztatnonk Es istennek való melto 

20 diLeretekkel edeskedn9nk Es lelki aiandekokkal tiz 

teln9nk Senkinek : ninLen kétségére : hanem mind 

^ Az m fölött véletlennek látszó vonás van. 
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V neveknek dÍLeretire Illik valamit meltan es fel 
segesen v ariiíanak tennpnk Valamit kedeg • emb 
eri nelp mondhatna : mind kisseb mennei diLer 
etnel Mert isteni es angali • magaztatassal hirhpt 

5 es diLertetet Es lehet próféták mia el9zer meg hir 
dettetet • pátriárkák mia példákban : es bplL bezedekben 
meg iegezven volt Zent evangélisták mia íme ki mv 
tattatot • es ki adatot Angal mia nag tiztesseggel • es 
zolgalat <mia> zerent idv9zletet Ennek • felptte • mel' 

10 ez • es mene volna Istensegent ki ielenik : Mikoron 
monga Idvpz leg maria • malaztval tell'es • vrte ve 
led Aldot te ázzon emberek • k9Z9t Mert ill'eten aian 
dekkal : illik vala ilF zizet : aiandekozni • hog angal 
hirdetneiee • <i <malaztjaval> malazt'aval tell'es voltat 

15 ki menneknek dÍL9seget adót F9ldnek istent : beket 
adván Poganoknak hvt9t • bin9knek veget : Életnek 
zert ErkolLnek fegeimet Es iol • kvldetik • angal ez 
zizhez Mert^ zizeseg mindenkor rokonság angalsag 
nak Mert^ • testben test k̂ 'l • élni • nem f9ldi elet • de 

20 mennei Azért: es testben • angali eletet keresni 
nagvb érdemre vagon • hog nem angalla letel Mert 

hasonlatosság 

^ Ettől a szótól az 500. lap 5. sorának közepéig a sorok pirossal vannak aláhúzva. 
^ Talán a szó utáni alsó pont a betoldás helyét jelzi, s esetleg ide való a lap aljára 

külön kiírt szó. 
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Angalla letel bodogsag • zizze kedeg lenni • iozag Mi 
koron • ember ereiével • azt akaria merni myee 
vagon angalnak termezetent De maga mannáik^ 
zizze vag angalla letel Isteni aiandeknak zolgalat 

5 t'a nem emberi erpnek Mond az angal Idvpz leg 
malaztval tell'es • Es iol tell'es • mert egeb zenteknek 
rezvel adatot Mariában kedeg malaztnak tell'es 
sege egzer mind bele 9tl9t Istennek bodog zileie • 
isyt elpb meg valaztot tprveiíent Idv9zletik angal 

10 mia . malaztval tell'esnek Es hirdetik es • ki mia • 
zent leieknek b9^ harmatt'avaP fel9l 9tl9t minden 
állatnál Mert / igazan mongam • nem kisded a 
vag • zokot • volt az : k9z9net • de melto minden • 
Lvdalatra mert tizteletnek k9vetsege volt a 

15 iandeknak • aianlasa • zolgalatnak naiassaga : 
Mert Azért noha zent prófétákban es zenth 
at'akban hizivk hog malazt volt • de maga nem 
az keppen tell'esen • Mariában kedeg minden mai 
aztnak ki cristosban volt • tell'essege Í9t Merth 

20 valami átok Eva mia 9tl9t • mindent el V9tt 
marianak áldomása Annak fel9tte cristosnak 

^ A két ű a szó fölé van írva, ott o betűk vannak, de azokat nem hűzta át a scriptor. 
^ A feljelölt betoldás a sor fölött. 
' A vű/javított betűkből áll, az Ű a biztos olvasat kedvéért a szó fölött is szerepel. 
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Ziletese / aiíne malaztot 91191 : menne • mind ez 

zeles • világnál sem volt el9zer Mert mie terme 

zetnek nem volt • elet nem tudta okosság nem 

értette Emberi elme nem fogia • Meií rettegi f9ld 

5 feli : minden termezet Is9t mennei es Lvdall'a ez 

mind az ki istensegent • gabriel mia izentetik 

es cristos mia • meg tell'esedik Ez napnak felsége 

se volt : es miként ez ziz hasonlathatlan Ez in 

nep egeb • innephez ls9t angali er9knek es Lvda 

10 latos Azért es fel9l való polgároknak kepékben 

zent lelek Lvdalkodvan • <i neki felmienesen : -

Mond • ki ez • ki • az pvztabol • fel megen • miként io il 

latokból • füstnek vezzeie Es iol monga • mikenth 

fvst vezz9 • ni^rt vekon • es genge • mert isteni fe 

15 gelmel meg vekonolt volt Mert bizonaval bel9l 

meg eget volt • áldozatban • keges zerelmnek goi 

tasa mia • es zeretetnek kívánságával • miként f^t 

vezz9 • io illatokból • Es nem Lvda • mert sok iozag 

nak illatfabol teires9lt vala • es "</ bel9le • zarmazik 

20 vala édességes illat Angali zepsegnek es fel megen 

vala kedeg ez világnak pvztaiabol lesse gvkereb9l 
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támadót vezz9 • regen • meg mondott : De valaztatot 
lelki 9r9mekben Lvdalkodnak vala hog ki volna 
ki iozagoknak erdemevei • Angaloknak méltóságát 
felpl mvlnaia Kirpl esmeg zent lelek meg ottan 

5 mond ki ez ki fel megen • miként fel támadót hai 
nal . zep miként • hold • valaztot miként nap^ : ye 
detes miként • hadaknak^ zerzet elp serege : Lvdal • 
kedeg zent lelek • v fel menésében • mert zentek 
nek sok seregivel erpssplt • es kprnpl vetetet Azért 

10 monga yedetes • miként hadaknak zerzet el9 seregi 
Bizonaval v iozagival yedetes l9t • miként varnak 
iol zerzet sereg orra Inneit es onneit • zent angal 
oknak ereiekkel er9ss9lt Zep miként hold : is9th 
zepb holdnál • mert imar fogatkozasanal kvl <fell> 

15 fenlik • merinei feriessegekkel meg fenes9lt : -
Valaztot miként nap • iozagoknak fenessegevel • mert 
igassagnak napia valaztotta vtet • hog v t9le zil 
etneiek ez világnak valtoia kinek lehet tem 
etesere • miként alkolmas hinn9nk • zolgalnak vala 

20 angalok • es mind mennej odvar • neki vigadvala 
Es nem Lvda • mert anaj tiztesseg aze • ki v t9le 

^ Az a vagy javított betű, vagy indokolatlan vonás van fölötte. 
^ A szó közepén lévő ak a sor fölé van írva. 
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ziletet • kit menriei zerzet • bcLpl : es imagga v 

neki fel emelkeltet • at'aval felségnek zekiben Olvas 

tvk azert • gakorta zenleknek • temetésekre an 

galoknak ipveseket • es v / zolgalatokra : zolgalatokot 

5 tetteket Ispt valaztottaknak lelkeket Inekekkel es 

vigasaggal meiíben vitteket • hvl mind ket ne 

mg <mem> nemzetnek hangosságit • férfiaknak 

es zent zizeknek inekleseket hallatni • Es zep han 

gossagit hallatni Ezek kpzgt : ki sokkal nilvabban 

10 vagon sokzer K'ket világossággal fenleniek • En 

nek felgtte • meeg testben eltekben es • azon helben 

Lodalatos illatnak • illatozasat erzeneiek • hog ha 

O zeretoim remensegnek • hiventesere • es hitnek 

erpsseitesere • niha cristos mi idvpzeitpnk • kgr 

15 ripl állóknak • v nekik erdemek bizonsagara : erin 

iet • es ill'eket meltol mvtatni • v merihei zol 

gai mia • holtaknai • mitgl • ionkab hinni való 

. ez napi • napon • menneknek seregit v seregivel 

dizest istennek anria eleibe igttek • es vtet kep 

20 telén nag vilagossagval • kgrngl fenletneiek • Es mi 

nd az kirali zekik / regen világnak zerzese elgt 
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V neki gartotba vittelek : diLeretekkel • es lelki in 

ek<.>ékkel Senkinek ketseg : mind az mennei ie 

rvsaVemet : tahat prvendenek • mondhatatlan 

prpmmel Tahat meg vidamvltanak Entezhet 

5 len zerelmben Es tahat • mind 9rvendessel • lelki 

: grpmben lenek • mikoron : ez innep : ki nekpnk 

eztendprpl teer • v nekik mindeniknek • zvnetlen 

vagon Nem méltatlan • es • mert hinnivalo • hog 

miként <erterne> érteni való mindennek idv9 

10 zeitpie vn9n maga hamarsággal dÍL9segben 

eleibe J9t legén Es világossággal vtet vele zek 

ben vitette • mert ha nem • tahat hog hihet9 hog 

meg telleseitette • mit v torveiíeben páranLOI 

mondván Tiztell'ed at'adot es' aiíadot bizonaval hog 

15 V att'ath tiztelte • legén • vn9n maga tanoo mik 

oron monda • sidoknak : En nem keresem en di 

L9segemet : vagon • ki • keresse es itilFe • de tiztel 

em en at'amot • es ti zegeneitetek • engem V 

annarol kedeg evangélista monga • mikoron meg 

20 terének nazaretbe • vala engedelmes v̂  nekik • de eg 

eb az termezet kiben at'aistent v allatt'aban tizteli 

Az ej a sor fölött van betoldva. 
Az V a sor fölé van írva (talán betoldójellel). 
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Egeb kiben zileienek • enged : mannoban • maga • azon 
eg cristos hitetik Azért hog • ige teste l9t • es • mi 
benpnk^ lakozot eg emanvel azaz mi vel9nk isten 
May napnak • innepe Int minket Octava 

5 hog ez • ziznek cÜLereteben • késedelmet teg9nk 
mert bizonaval meho hog ill' ziznek napian vr 
nak • diLeretetpl : testi nel9 • ne veztegl'en : Mert 
bizon ez napon ziz maria az meririeî  V9legen 
nek alkalmast es zabadon <viteti > vv9ltj tártad 

10 en iog kezemet : es te akaratodban el vezetel 
engem Es dÍL9seggel fel V9I engem Ma móri 
gam • V es meltan hall'a • v kegeset9l I9I el en 
k9zelem • en • dizesem en galambam' • Mert ime Imar 
<m ta> teel • el mvlt es el ment Es az bodog felel 

15 mi f9ld9nkben virágok ielentek ZÍI9 metes 
nek ideié el ivtot • en • lelkem 9rvend9 vrban • es 
g9ri9rk9dik v idv9zeit9yben • es vrban diLekedik 
en lelkem • hall'ak zelidek es 9r9lnek • es hizem vr 
nak iozagit <. > laktomot : el9knek f9ldeben Lassvk az 

20 en at'amíiai ki legén il' zent • kihez zent lelek mel 
toU'on Í9ni : ki il' dizes • hog vtet • isten iegesse valazia 

Az ̂  n-ből javított betű. 
^ A második n javított betűnek látszik. 
^ Az első a pacás betű, a jól olvashatóság kedvéért fölé is felírta a scriptor. 
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ki il' • tizta hog zvlese vtan ziz lehessen Ez az istennek 
tem temploma • az • iegzet kvt • es vrnak hazabeli 
be tpt kapv Erre mongam / ala zallot zent lel 
ek Ennek arnekozot felségnek ereié : v bel9le ha 

5 talmas iozagoknak kiral'a ipt ki Ez zerkezesben 
zeplytelen • zvlesben siros • tiztasagban ziz Ez zizen 
fogadót • nem ferfiotol • de zent lelektpl Ez zvlt nem 
bánattal de vigasaggal Ez nevelte angaloknak es 
embereknek étket Bizon bodog es igen melto mi 

10 nden diLeretre ki emberi magnál kvl meniíei ke 
neret adót Es ez világnak idv9zeit9iet zvlte O 
hitnek zeg9dese O hitnek titkia^ Angal • Ziznek zil 
endp fiat igeri • ziz 9r9F • es kivan aiíriava lenni 
bizon • nag es idv9sseges titok . ki ig zvlt hog^ ziz 

15 nek es ananak"* es mondhattassek • O maria : emles 
sed te teremtedet • aggad zoponak emleidet • hog 
éretted v • ver9nek orcaiat Tvget aalaat • te v 
neki miként aiía : agg v id9beli allatot hog v 
neked es • nek9nk aggon 9r9k eletet^ Emlessed az 

20 <ez> ert azt ki téged • teremtet • ki oll'anna t9t téged 
hog V te benned lenne Emlessed vtet ki magzas 

^ A második / a szó fölé van írva. 
^ Az r fölött tintanyora van. 
•̂  A ̂  fölött tintafolt van. 
"* Az ̂ j a szóban levő tintafolt fölé van írva. 
^ Az utolsó t í/-ből javított betű. 
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foganatnak gpmplLet atta neked es zizesegnek 

ékességet iplet ziletven / meg nem V9tte Lássatok 

at'amfiai • mel' meltan zolgal • istennek zentelt zi 

zeseg : kit ig meltolt zeretni • hog azon eg ázzon 

5 ziznek es ananak es mondhatneiek O mel' el9vet9 

malazt : es minden világnak hirdetendp • ki vngn 

maga zilesnek méltóságát erdeml'e • es zizesegnek 

tiztasagat el ne vezesse Valaztot ki </ teremtpiet 

zvlneie Ennek felQtte • feríiat esmeretlen : meg rettene^ ye 

10 de hog zilendp legén • ki házasságnak agat nem es 

merte O mel' bodog ária ez ki fert9zetlen fogadót 

es banatnalkil zvlt orvosságot Bodog ária ki mia 

mi nemzetsegpnknek • elete meg vyiolt • ki meri 

bpl fogadót fiat Es ez világnak zvlt idvpzeitpth 

15 Bizori egez' ziz valaztatot • kinek ariai sirossag ad 

atneiek • es lenne • magzo ária • kiben zizesegnek 

tell'essege tartatneiek Mert ha zizet gondoU'ok 

ki testi kivansagnal kii testet fogadót • es ferfio 

nal kii • ferfiat zvlt Es • ha ez dolognak okát ak 

20 arivk keresnpnk • azon mi kerestpnkben lezonk 

holot irvan legén Vneki nemzetet ki zoll'aki: -

' A rettene azyede szó fölé van írva. 
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Mert az bodog maria kinek ma Innepet illvk vn 
911 maga ki hiven fogadót : hiven zvlt • mikoron 
az isteni zilest • angal neki hirdetneie Tahat ^ 
V tiztasagat tvdvan • isteni tanalLnak tvdatlana Fel 

5 elt vala az angalnak • miként lezen ez • mert en fer 
fiat nem esmérek • Angal vneki vig orcával felele 
zent lelek fel9l Í9 te beled Es felségnek ereié • ariíek 
oz neked Ne felelmiel zilest9l ziz • se yieg • se tvdatlan 
igen ne retten • Lak hyg es fogattal : zeres es ziltel 

10 mert zent lelek feli9l Í9 te beled Azért ninLen mi 
191 feel' • es felségnek • ereié arnekoz neked Inneieth 
vagon hog 9r9r : Mert tahat • k9vetne bánat zilest 
ha foganast el9l venne bviasag Mostan kedig zent 
lelek fel9l • Í9 beled • es felségnek ereié arnekoz ne 

15 ked • azaz meg hyveit téged • zent leieknek arne 
kában • hog foganasnak • kivanatos bvziaban ne 
retten Azért es az mel zent te tvled ziletik isten 
fiának neveztetik Ezeket halvan • maria Imar 
hitnek mágiából • terhelt' • es el9zer cristost elme 

20 iebe fogadvan • hog nem méhében Felele az angal 
nak : íme vrnak zolgaloia legén nekem te monda 

' A/i javított betű. 
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sodent Semmi kesedelm • mel' hamar ziznek en 

gedelme ki nilik : mennei V9legeri • zepl9telen test 

ben be megen • Es kit tell'es • világ nem fog • az ar 

tatlan leannak tagiba vitetik Mert halgassatok 

5 at'amfiai • miként az kapv kin vr be ment • minden 

kor • be tevén volt Miként : ezekias profeta Isteni lat 

asban nézte • Fordeitam • magamot az oltarinLanak 

kvlsp kapvia vtara <Es monda vr nekem > ki nap 

keletre nez vala es ez be tevén vala Es monda vr 

10 nekem Ez kapv kit lac be tevén lezen • es meg nem 

nilik Es ferfiv általa nem megen • es mindenkor 

be teve lezen íme hvl nilVan mvtatt'a nekpnk hog 

ziz zent maria mindenkor ziz volt : zizen meg : 

maradót Ziz ziles elpt • ziz zileseben • ziz zilese vt 

15 an • Fogadót es zizen vagon Emlet es zizen vagon 

Bizon bodog maria • ana lehetett : Ázzon emberre 

nem • lehetett Nag érdem nag aiandek nag ma 

lazt Zolgalo z^lte vrat Es zegetlen magvet9b9l : 

terhelt ziz • magzo ziz • 9r9k ziz Mit Lvdalod ezt 

20 O ember I^ kellet istennek ziletni : mikoron 

meltolt emberre lenni Ezek k9Z9t azért tell'es 
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fohazkodassal mi bodog ziznek segeLegere^ vegvk 
magonkot mind : minden • tehetséggel V segédei 
met k9vessvk Es mikoron mi vtet alázatos zolga 
lattal gakorlVk : fpld^n • v minket zvnetlen Imád 
sagaval • meltollbn aianlania ménben kit mel 
toll'on adnia • ki tpkelletes • zent háromságban 
il es orzagl isten : minden 9r9knek 9r9kire ámen 

^ A második g betű talán h-hól van javítva. 
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Zent lob Eĝ  ember vala vs fpldeben Es vala az 
ember egenes es igaz • es isten ÍÍI9 • es gonozloF el tavozo 
Es ziletenek neki het fiai • es három learii Es vala v 
birodalma het ezer yvh : három ezer teve • es 9t zaz 

5 iga 9k9r • es • 9t zaz zamara Es valanak igen sok zol 
galoi Es vala az ember nag • mind nap kelett9l valók 
k9Z9t Es el mennek vala v fiai Es teznekvala ha 
zonked vendégséget • ki mind vn9n napian Es el k9ld 
ven Oda hivatt'ak vala három hvgokot • hog ennének 

10 es innának v vélek Es holot ki hirh9ttek volna • az 
vendégségnek napi lob v hoziaiok kvldvala • es meg 
zenteli vala vket Es hóival fel kelven • mindenikért 
áldozik vala • mert monga vala Netalantan bvnz9ttek 
en fiaim • es v ziv9kben istent áldottak lg tezen vala 

15 : lob • mind v napiban Nemei' napon kedeg l9ttek 
volna Istennek fiai hog vr el9t állanának Satan 
es k9Z9tt9k l9n : kinek monda vr • honneiet Í9Z* • ki 
felelven monda • f9ldet meg • ker9lem • es vtet meg iar 
am Es VT monda neki Nem de gondoltad e • en zol 

20 gamot iobot • Hog ne legén f9ld9n v hozia hasonló 
egenes igaz ember • es istent fel9 es gonoztol el tavozo 

^ Az 511. lap 1. sorától az 513. lap 14. soráig: Jób könyve 1. 
^ Az utólag betoldott betű. 
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kinek felelven satan Mi nem heiaba feli iob istenth 
Nem de le kpriípl V9tted e vtet • es v hazat • es v̂  kprnple 
mind V vágat • v kezének mvnkait meg áldottad es v 
birodalma nevekedet f9ld9n De teriezd meg kevéssé • 

5 kezedet • hog vssed minden vágat • mignem orcel 
algon • téged Monda azért vr sátánnak Ame vala 
mie vagon • mind kezedben legén • Lakhog v hozia 
ne nol' ki Í9ve azért satan • vrnak orcaia el9l : Miko 
ron kedeg • nemei' napon • v fiai es leani ennének 

10 es innának bort • v el9 att'ok fiának hazában • k9vet 
Ívta iobhoz : ki mondanaia : 9kr9k zantnak vala 
es mellettek zamarok 9riztetnek vala Es toldvla 
nak sabeosok : es mindent eF <.> vvnek • es legeneket 
t9rrel verek • es el zabadolek en9n magam • hog 

15 hirdetnem neked ezt holot meeg az zolna ívta mas' 
es monda • Merib9l istennek tvze zalla • es ivhokot 
es legeneket meg vtven • meg el'* emezte • en magam 
el • < zabadolek> zaladek hog hirdetnem neked de meeg^ 
az zoltaban ivta egeb • es monda kaldeosok három 

20 sereget t9nek • es tevékre sietvén el vivek • es t9rrel 
verek az legeneket • es en magam el zaladek hog hir 

^ Az i> a sor fölé van írva. 
^ Az el a sor fölé van írva, alatta pacás, áthúzott betű van. 
^ Az 5 javított betű, fölé is felírta a scriptor. 
* Az el a meg fölé van írva. 
^ Az egyik e a szó fölé van írva. 
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detnem neked Meg annak zoltaban ime egeb ivta 
be^ es monda Fiaid es leanid eltekben • es bort it 
tokban v el9^ att'okfianak hazában • hertelen nag 
er9s zeel tamada • pvzta kietlen felpl • <.> az háznak 

5 neg zegeletet meg t9re • ki haz le dvlven • meg no 
ma te germekidet • es meg halának • es • en magam 
el zaladek • hog hirdetnem meg neked Tahat fel 
kelé iob es v pltpzetit meg zaggata • es feieth 
meg nirven • fpldre esvén Imada es monda Mezei 

10 telén ipttem ki en anamnak hasából • es mezeitelen 
terek meg oda Vr atta vr el V9tte : miként vrnak 
kelletet vg Ipt : Legén aldot vrnak neve Mind ezek 
ben nem bvnz9t iob • sem valami hyhtsagot isten 
ellen nem zola L9n^ kedeg mikoron nemei' napon 

15 Í9ttek volna istennek fiai • es állanának vrnak el9tte 
es Í9t vala satan es v k9Z9tt9k • es állana vrnak el9tte 
hog • mondana vr sátánnak honneiet Í9Z' ki felelven 
monda • F9ldet meg ker9lem • es vtet meg iaram Es 
monda • vr sátánnak Nem de gondoltad e en zolgamot 

20 iobot • hog ne legén f9ld9n hozia hasonló • egenes igaz 
ember es isten fel9 es gonoztol tavozo : te kedeg engem 

^ Az e javított betű. 
^ Az e javított betű. 
^ Az 513. lap 14. sorától az 515. lap 6. soráig: Jób könyve 2. 
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V ellene indeital hog vtet heyaban get9rven : -
kinek felelven satan monda b9rl b9rerl • es valamié 
vagon embernek • mindent elad • v lelkéért hanem 
kedeg boLássad te kezedet : es vssed v zaiat • es testet 

5 es tahat latod ha arcél algon téged Monda azert 
vr sátánnak Ame te kezedben vagon • de maga v 
lelket : tar L ad meg ki menvén azert satan vrnak 
orcaia el9l : vte iobot • igen gonoz fekell'el • talpatol 
fogvan teteig ki az fekel'nek seririedeket Lerepvel 

10 vakaria vala • ganaion vlven Monda kedeg neki 
v felesege dyana Meges te egenessegben lakozol e 
Algád meg istent • es hal' meg ki felelven monda 
neki vgan zolal miként hyht azzoriembereknek 
égik ha iozagokot V9tt9nk vrnak kezeb9l gonozo 

15 kot mire ne zenvegg9nk • mind ezekben iob nem 
vetkezet v alakiban Halvan azert lobnak három 
baratt'a • minden gonozt^ • mi t9rtent volna v ne 
ki : ki mind el Í9ve v hereb9l : Tehmanbo<a>l Elifas 
Svizbvl baldaL Namonbol Sofar • mert egmassal 

20 bezellettek vala • hog eggemben^ • Í9ven • meglátnálak 
vtet . es vigaztalnaiak holot távol fel emeltek 

^ A/javított betű. 
Az egyik ̂  a szó fölé van írva. 
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volna V . zemeket • nem esmérek meg vtet • es fel 
vvpltven : siranak • es rvhaiokot • zaggatvan • v 
feiek • felire • meiíbe port harianak • es fpldre le V 
lenek v vele Heet napon es heet eyel • Es senki v 

5 neki eg zot sem zol vala Mert latnakvala lenni 
igen nag bánatot Ezek̂  vtan iob meg líita v za 
iat • es V napiat meg atkoza es zola mondván El 
el vezien az nap kiben zilettem es az ee • kiben mo 
ndottak • ember fogant Az nap setetsegre fordoll'on 

10 felyl vtet isten meg ne keresse • es ne legén em 
leitetben : es • ne fenlek világot mia Setetseg el 
fedge vtet • es halainak arneka foglall'a vtet • féke 
te felleg <vtet> es bvroll'on keserpsegbe^ az eet setét 
forgo zeel foglall'a • ne zamlaltassek eztendp napinak 

15 zamaba Sem hóban ne zamlaltassek • legén • az ee 
egedpl . es méltatlan diLeretre : atkoziak vteth 
kik napot átkoznak • kik kezzek leviatánt ebrez 
teniiek^ • Lillagok v fekete felleget9l meg setetpl' 
lenek • feriesseget varion es ne lássa Sem fel tam 

20 ado haynalnak • eredetéét • mert nem rekeztette 
be az hasnak aytoit • ki engem viselt Sem el nem 

^ Az 515. lap 6. sorától az 517. lap 3. soráig: Jób könyve 3. 
^ A szóvégi e talán a-ból javított betű. 
^ Az egyik Í a szó fölé van írva. 
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veet gonozokot en zemembpl Mire nem holtam 
meg aiíamnak méhében • hasból ki Í9ven • Mire 
nem veztem el legottan Mire fogtak térdre • mire : 
emiettek LeLb9l Mert imar mostan alwan vez 

5 teglenek es en almámban nvgodnam : kiralokkal 
es f9ldnek feiedelmivel • kik magoknak varakot 
raknak Avag az feiedelmekkel • kik arariat bir 
nak • es hazokot • ezvstel tpltik meg Avag nem vol 
nek • miként el rpitet idétlen Avag miként vi 

10 lagot látatlan fogantak • kegetlenek ot meg zvn 
tek zpngestpl • es ot meg nvgvttak • er9kben fogott 
ak • Es néha égbe k9t9ztek nehezsegnelkvl nem hal 
lottak ravonak zavat Nag es kisded • hvl . vadnak • es 
vratol zabád zolga Mire adatot líaval'asnak világ 

15 es elet azoknak • kik <n lelkekben > lelkeknek keser9 
segeben vannak • kik halalt varnak • es nem Í9 
Es miként ken Let • vaiok ingen vigadnak • ha kop 
orsót lelendnek^ • Embernek vta kinek el r9Ít9Z9t 
es isten vtet setetseggel k9rnekezte^ Mi el9t ennem^ 

20 fohazkodom es miként arviznek • vgan en rivasom : 
Mert feleim • mell'et felekvala • el ivta nekem Es kit 

^ Az első n-et két /-bői alakította a scriptor. 
Az első e javított betű. 
Az egyik n a szó fölé van írva, a második e javított betű. 
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zegellek vala torlenek nekem Nem de el halgattam e 
nem de vezteglettem e • nem de rivgom e • es nag har 
ag Ívta en ram Felelvén^ kedeg temani elifas : 
monda ha neked zolni kezdgnk netalantan zomoro 

5 van fogadod • de meg zant bezedet ki tarthat meg íme 
sokat taneitottal • es tagoU • kezeket batoreitottal • ta 
pogokot te bezeded meg • erpsseitet • es rezketg térdet 
erpsseitettel • mostan kedeg <Mi> Lapas ipt te rad • es 
meg fogtál • vtQt téged • es meg haboroltal • hvl vagon 

10 te felelmed : te erpsseged : bekeseg tartásod • es te vtaid 
nak tpkelletessege kérlek emlekeziel • mel' ártatlan 
vezet el valaha Avag igazak • ha vakartattak el : Isot 
ionkab azokot láttam • kik ektelenseget teznek es 
banatokot hintenek • es azokot • aratfak Istennek fv 

15 állasa mia el veznenek : es <i haragianak lelke mia 
emeztettek meg • Orozlannak • revasa • es n9sten • or 
ozlannak zava • es orozlan kplTceknek fogai • meg 
tQrettek Tigris el veze • mert nem vala ragadozasa 
Es orozlannak kplki el pvztolanak De maga en hoz 

20 iam eg titok zo Í9ve • es hogha vrozna • fogatta volna 
en fvlem • ^ svgasanak eryt Eylatasnak Z9rn9se 

^ Az 517. lap 3. sorától az 518. lap 15. soráig: Jób könyve 4. 
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^ Az 518. lap 16. sorától az 520. lap 11. soráig: Jób könyve 5. 
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gebén • mikoron alom zokol embereket foglalnia 

meg yedek es meg rettenek : es mind en tetem 

im meg rettenenek • es mikoron lelek • en el9ttem 

mvlneiek • en testemnek Z9ri megz9rn9denek : 

5 álla en zemeim elpt nemei kep • kinek zinet ne-

m esmérem vala Es hallek zot • miként vekon zelnek 

zavat Mi nem igazol ember • istenhez hasonlattaban 

avag teremt9ivel tiztab lezen e ember íme kik ^ 

neki zolgalnak alhatlanok • es v angaliban es gon 

10 ossagot lelt : Mit9l ionkab azok • kik sar házban la 

koznak • kiknek f9ld fondamentomok vagon • meg 

fognak • miként molhtol • regielt9l fogvan estig le 

vágatnak Es miért senki nem érti . 9r9ke el vez 

nek . kik kedeg meg maradandónak v k9zvl9k 

15 el vetetnek meg halnak es nem b9lLesegben : -

KialLad^ azért ha vagon ki neked felell'en Es fordol' 

valamelllk zenthez • hyht embert • harag meg 9I 

es Irigseg germeket 9I En hyhtot er9s gvkerben latek 

es legottan meg átkozom v zepseget Mezzé leznek v 

20 <zepse> fiai idv9ssegt9l • es kapvban meg t9retnek • es 

nem • lezen ki meg menLe • kinek aratását ehez9 
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ezy • et vtet fegveres ragagga el : es iziak v kazdag 

ságit zomehozok f9ld9n semmi oknalkil nem le 

zen • es hazbol nem lamad • banai Ember mvnkara 

ziletik • es madár repplesre kiért en vrnak k9n9rg9k 

5 es en bezedemet • fordeitom en : istenemre • ki nag 

okot es <tvdathlanokot>^ tvdhatlanokot tezen es zam 

talán Lvdakot : ki f9ld zinire esset ad : es vizzel mind 

ent meg harmatoz ki alazatosokot igen magasra 

tezen Es keserg9k9t fel emel • egessegre ki átkoztak 

10 nak tanai L okot el pvzteit'a • bog v kezek meg ne 

tell'eseithessek mit kezdettek vala ki meg ragad ezes 

eket vn9n okoskodásokban Es gonozoknak tanai LO 

kot el pvzteit'a Nappal setetben iarnak Es miként 

eeyel délben vgan tapogatnak de maga v zaioknak 

15 t9reb9l zegent ki zabádéit es naval'ast er9sbnek kez 

eb9l Es lezen zegennek remensege hamisság kedeg 

be fogia v zaiat Bódog ember ki vrtol fettetik : Azért 

vrnak fegelmet meg ne vessed Mert v sebeseit es 

vigazt es . Ver es v kezej vigaztalnak Hat haborosag 

20 ban meg zabádéit téged • es hetetben gonoz téged 

nem illet Éhségben halaiból téged ki ment • es had^ 

^ A /i a szó fölé van írva. 
^ A lap legszélén alul fejjel lefelé a iesus cristos szavakat írta a scriptor. 
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ban t9rnek kezebpl nelpnek ostorától el r9it9ztetel 
es nem felz ziksegl9P • mikoron el igvend / pvzta 
sagban • es éhségben mevec • es f9ldnek vadatol ne 
m felz • de vidékeknek k9vivel te zeg9desed • es f9ldi 

5 vadak békések leznek neked Es tvdod hog te haylo 
kodnak bekeie vagon • es te nemzetedet meg latvan 
nem vetkezel Es tvdod hog sok lezen te • magzatod 
es te nemzeted miként f9ldnek fvve • bekesegben meg 
koporsóba • miként bvza aztag be vitetik v ideien 

10 íme ez igen vagon • Miként ki • kerestvk : kit hal 
van elmedben forgassad Felelvén^ kedeg iob monda 
Oh • en bvnim kik ma haragot erdemlettem • es 
ez nomorosag kit tvr9k : vettetnének mertegbe 
hog ha tengernek f9venenel nehezbnek tedcik : 

15 Azért es en bezedem bánattal tell'es : mert vrnak 
riilai en bennem vannak • kiknek mérgek • meg 
ittak en lelkemet • es vrnak retteneti bennem ellenem^ vil 
ezlenek Mi nem reio bial zamar"* miden five vagon a 
vag bv9g 9k9r • mikoron tell'es iázol fel9t alland Mi 

20 nem ehet valaki saytalant • kit sóval nem yzlettek 
avag kostolhat mit valaki : minek kóstolása halalt 

^ A g/:-ból javított betű. 
^ Az 520. lap 11. sorától az 522. lap 15. soráig: Jób könyve 6. 
^ Az ellenem szó a bennem fölé van írva. 
•* A zamar szó a bia! fölé van írva. 
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hoz Mert ehezp leieknek • keserp es • édesnek tedcik 

Mell'ekei eleb en lelkem illetni sem akar vala • 

mostan nomorosagert en étkeim ki aggá hog ipipn 

en kérelmem • es mit varok • aggá nekem vr isten 

5 ki kezdette • v t9ri9n meg engem : Olga meg v kezeet 

es vagion le engem • es • ez legén en nekem vigaztalasom 

hog g9t9rven • engem bánattal • ne boLásson • Sem ze 

ntnek • bezedi ellen ne mongak Mert ez mi en er9sse 

gem hog zenveggem • avag • mi en vegem • hog beké 

10 seggel visell'em Sem k9veknek er9ssegek en er9sseg-

em Sem en testem nem ere íme en bennem nin 

Len nekem segedsegem • kikvel zikes volnék Azok 

es el mentek t9lem • ki v baratt'atol irgalmassa 

gat • meg hozia : vrnak • felelmet meg hagga At 

15 t'am fiai el mvlanak el9ttem • miként arviz ki seb 

bel V9lgbe fol': ki zvzmaraztol fel • ho <.> esik raia : 

mel' id9ben el ozlanak el vezenek • es mel • hamar meg 

meleg9lend meg oldoztatnak v herekb9l : be takar 

odot V raia : soknak 9svene • heyaba iarnak • es el 

20 veznek • Gondoll'atok temannak • 9sveriit Sábának 

vtait es variatok • kevesenneie : zegen9lenek mert 
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remenkedem l9venek en hoziam • es zegenbe f9d9zte 
tenek Most iQltetek es ma latvan en sebeimet félitek 
Avag mondottam hoziatok nekem • es ti vagtokban ag 
gatok nekem avag zabadohatok engem • ellenségem 

5 kezebvl menLetek meg engem Tanohatok engem 
es en vezteglek • es kin valamit ha nem tvttam 
tanohatok meg egem Mire ragalmazatok bizonsag 
nak bezedet holot kgzpletek senki ne legén ki en 
gem feddhetne • Lak • zegeneitenetek' • sokaseitotok 

10 zep bezedet • es zot zelbe hantok Arvara toldvltok 
es ti barattokot el dpltenetek inLelkettek de ma mit 
kezdettetek tegetek meg Aggatok • fvleteket es lássatok 
ha hazvdok • kérlek felell'etek vetekedesnelkil • es zolvan 
mi igaz : itill'etek • es nem leltek en nelvemben ham 

15 issagot . sem hyhtsag <.>^ nem zgng en zamban vtolso 
Felelvén^ kedeg iob monda vr istennek • Ivdom 
hog mindent tehec* • Es sem eg gondolat tv 
led el nem eiíizik ki az • ki titkokot el eiíezien 
tvdomannal kii Azért zoltam hyhtol • es kik mer 

20 tek felpt el mvlnaiak en tvdomaiíomot hal 
gas es en es zoll'ak • kérdelek tégedet : es felel' nekem 

^ A második t talán 5-ből van alakítva. 
^ At a szó fölé van írva. 
^ Az 522. lap 16. sorától az 524. lap 17. soráig: Jób könyve 42. 
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Fvlnek hallásában hallottalak téged Mostan kedeg 
en zemem lat téged Azért en nem magam meg 
feddem magamot • es tartok • gptrelmet perieben 
es hamvban Mi vtan kedeg vr zolta volna ezeket 

5 iobnak Monda Temai elifasnak En mérgem : 
meg haragvt rayad Es te ked bartiddra : 
mert en előttem nem zoltatok igazat miként 
zolgam iob Vegetek azért het bikat̂  : <kost es> 
es het kost Es mennetek en zolgamhoz^ iobhoz 

10 Es V áldozatot áldoz ti érettetek es en zolgá 
iob Imád ti érettetek • V orcaiat fogadom 
hog ti hyhtsagtok • ne panazlassek Mert nem 
zoltatok igazat • en el9ttem Miként zolgam iob 
Elmenene<t>ek' azért Temai elifas Sviti baldaL 

15 Namati'* soofar Es t9nek miként zolt vala 
vr V nekik Es fogada vr obnak orcaiat 
vr es meg fordola iobnak penitencia tartása 
ra • mikoron v imádna barátiért Es tolda 
vr iobnak mindenét ket anrieval lovenek 

20 kedeg v hozia mind v att'afiai • es mind ̂  
hvgi es mind kik el9Z9r esmértek volt vtet 

^ A / a szó fölé van írva. 
^ Az első o fölött indokolatlan vonás van, az m a szó fölé van írva. 
^ A harmadik e a szó fölé van írva. 
* Az első a és az N is M-ből alakított betűk. 
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Es pnek v vele keiíeret v hazában • es ingatak^ 
V raila feieket es vigaztalak mind az gonoz 
rol : mit vr boLatot vala v raia Es ki mind 
ada V neki • eg • ivhol : es • eg fvlbe vetpt • vr 

5 kedeg meg alda iobnak v • vegei lonkab hog • nem 
eleyel Es l^nek v • neki lizeneg ezer ivhi 
es hat ezer tevéi Es ezer iga ^krj • Es ezer 
zamarj Es lynek het • fiaj • es három leaiíj 
Es neveze égiket napnak • es masikot cassja^ 

10 es harmadot neveze terdkalaL • Nem leletének 
kedeg^ ol' dizes zep azzoriemberek mind zeles 
f9ld9n Es v att'ok ada v nekik yrpkseget 
V att'ok fia k9Z9t Elt kedeg iob ez ostor 
las vtan • zaz es negven eztend9nt • Es 

15 latta"̂  V fiait es fiának fiait mind 
neged nemzetségig • Es io vénségben meg 
hala es napoknak tell'essegeben 

^ A g betű 2-ből van javítva. 
^ A ; javított betű. 
' A g)t-ból javított betű. 
'* A második / a-ból javított betű. 
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A kódex betűi, jelei olykor annyira hal
ványak, hogy a hasonmáson már nem 
látszanak, de átírásunkban természete
sen igyekeztünk az eredetihez alkalmaz
kodni. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy a Döbrentei-kódex esetében nem 
állt módomban az, amit mint témaveze
tő eddigi köteteink kiadásakor mindig 
megtettem, hogy az átírást az eredeti 
kódexből ellenőrizzem. 
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