
B A R U T II 77 

It ke$detic JRaruth qphetanac £pn«p *9-«i !•»*>• 

e S e3ec a* kpnpnéc igey melleket irt Baruch Nerienéc fia Maasie 

±u fiaié Sedechie fiae Sedey fiae Elchie fiae Babilloniaba . ptpd 

ejtendpben a* honac heted napian a3 vdpbén kiben a Caldeusoc 

Irlmét megvpttékuala . i . méggérié3téttékuala ptet tV33él . Es mégolvasa 

Barucli é kpnpn9 igeyt Jekoniasnac Joacbim fianac Juda kiralanak fvléi-

bé med. anépnéc a* kpnphpj ipupkn9 fvleibé 2 a hatalmasoknac kiraloc 

fHeíRÍ fiaynac fvleibe . a* kvsdédtpl foguan med a'nagiglan Babiíkv men-

dénékn? Babilloniaban lakojoknac Svdinac foloianal kic halua sirnakuala 

bpitpln9 vala 5 imadkojnakuala vrnak jéméle élpt Es pen3t 3eden9 mikét 

egmendénéc ke$e ' téhété' 1 ere3tét Irlmbé Joacbim paphoz Eeb Elchie 

fiaho3 Saloel fiaieho3 2 a3 egeb papokhoz i mend anéphe3 kic p veié le-

léttétténekuala Irlmbén mikor vénéé vr téplomanac édénit melléc él vi

tettél^ vala a' téplombol mégbioni Judanac fpldébé Siban honac x napian 

a3 e3Úst édenékét mellékét alkotót vala Sedechias Josie fiaié Juda ki-

ralae,mi vtan élvpttp volna Irlmbpl Nabuhodono3or babillonianac kirala 
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Jekoniast x a féiédélmékét x a foglokat x a hatalmasokat 2 a* 

fpldn9 népét q viue pkét mégkptp3iién Babilloniaba ^ mondanac 

íme ere3tpnc tv ho3Íatoc tv p e t é k é t kicbpl végétéc aldo3atokat f 

temiént ^ tégétéc áldomásokat bvnért ^ aiarilatoc bvnért mv vronc 

istenpknéc oltárára c ymaggatoc Nabvhodono3or Babillonia kiralnac 

életeiét £ Balta3arnac p fianac életeiért 4 bog légén9 p napioc mikét mén9 

napi fpldpn, Es bog aggon vr tehetségét mvekpnc ^ vilagosehamg mv 3é-

méinkét bog élhésspnc Nabuhodono3or Babillonia kiralanac arnéka alat. 

x p fianac Balta3arnac arnéka alat x 3olgallonc pnékic soc napocban f 

léllpnc mala3tot p 3éméléc élpt Mvnpn magokért 2 ymaggatoc mv vronc 

isténpnckét met bvnhpttpnc mv vronc isténpnkn9 ^ ne fordolt el pbaragia 

mvtpllpnc med e3 napiglan, Es ékpnuét oluassatoc. kit ere3téttpnc tv bo3-

iatoc vrnac teplomaban mégoluastatni a3 innép napö Es mogatoc vronc mv 

vronc isténpnkn9 igassag . mvnékpnc ke? gala3at mv oréainknac miket va

gon e3 nap méd Judanac 2 Irlm lako3oinac. mv kiralinknac x mv féiedélmink-

néc ^ mv papinknac x mv ^pbetainknac ^ mv atainknac Bvnhpttpnc mv 

vronc isténpnc élpt ^ ném hittpnc hvtptlénkéduénc pbénné x né voltonc 

ala3kottac pnéki ^ nem halgattuc mv vronc isténpnkn9 3auat hog iarnac 

p paraLolatiba mellékét adót mvekpnc ánaptolfogua . kin ki ho3ta mv 

atainkat Egiptönac fpldebpl . mend é napiglan hvtptlénéc voltonc vrho3 |j 

£ teko3latuan élménéc hog ne halgatnoc p 3auat Es eggésplénéc mv vélpnc 

soc gono3oc q atkoc mellékét 3ér3et vr Moysésnéc p 3olgaianac, ki ki I103-
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ta mv atainkat Egiptönac fpldebpl adnia mvnekpnc a téyél 2 a* me33el 

fólo fpldét miket é may napon 2 ném balgatoc mv vronc isténpcnéc 3a-

uat a :ppbetaknac méd igeiec 3erent kiket ere3tét mv ho3iac x mv birainc-

I103, Es élmétpc ptpllp egmédenlc p 3vuén9 gono3 értelmébe mvuélkédni 

idegén isténékn? téuénc gono3okat mv vröc isténpkn? 3eméy élpt, 

Capitulum másod 

a 3ert 3er3e mv vroc isténpc p igeiét méTlét be3éllét vala mvlioj-

XJL ianc £ mv biraincho3 kic itéltéc Isiit x mvkiralincbo3 q mvféie-

delmiche3 q. mend Isrlhé3 1 méd Judabo3 bog 110311a vr mv reianc mend 

agono3okat melléc nem lpttén9 men alat miképpen Irlmbén lpttén9 íny se

rét iruan vadnac Moysésnéc tpruénébén bog mégénné ember p fianac hv-

sat i p ^aninac bvsit z ada a3okat méd kira'loknac ke3éc ala kic mvkpr-

npllpnc vadnac bo33osagba 1 pii3tolatba méd népéebé k-ie mvkprnpllpo 

vadnae kiebé minkét élbimtét vr . £ lpttpnc ala 1 né fel . mert bvnbpt-

tpne mv vronc isténpknéc. nem éngéduénc p 3auanac Mv vronc isténpkn9 

igassag mvnekpnc ke? $ invatainkiute galaaat orcaianac gala3at mikét vagö 

e3 nap mert be3ellétté vr mvreianc méd e3 gono3okat mélléc ipttén9 mv-

reiac 2 nem on3ollpttuc mv vroc isténpknéc orcaiat bog megfordolnanc 
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mv egmédeníc pmétpl gono3b vtaybol, Es' vigajot vr gonojocban | ^ re-

ianc ho3ta a3okat. met iga3 vr pméd mvuélkédétibén melleket parauolt 

mvnékpc £ nem halgattuc p 3auat hog ménénc vrnac p parauolatiba mé lleket 

adót mv or<5anc eleibe, Es ma vram Isrln? istené ki kihojtad te népedét 

Egiptönac fpldébpl érps kéjbén z fpldi iélénségécbén i meni iélénségéc-

bén te nag tehetségedben ^ magas karban ^ tpttél te magadnac néuét 

mikét vagö e$ napon Bvnhpttpc mv vröc isténpc te menden igassagidban 

hamissan mvuélkéttpnc kégétlénpl tpttpc, Fordcitassec él te haragod mv-

tpllpnc mert kéuésén hagattatöc még a* ném3etéc kp3pt houa műkét él-

hiintettél, Es vram halgassadmég mv on3ollatinkat ^ mv ymadsaginkat q. 

méu még műkét ténén érted ^ ag nékőc mala3tot lelnpc ajoknac orcaioc 

élpt kic mvnkét éluittén? hog mégtugga méd fpld mét te vag vr mv 

isténpc ^ mert te névéd hiuattatot méd Isrlen ^ pmag3attan ? Né3yh vram 

mvreianc te scét hajadból . ^ haiuad le te fvlédét ^ halgasmég Nissad-

mg te 3éméidét ^ lássad . met nem ahalottac kic pokolban vadnac kicn9 

jéllétéc éluététtétét phvrocbol adnac ti3tésségét ^ iga3oIatot vrnac De a* 

léléc mél 3omorosagban vagö a'gonossagnac nagsaga ^ lehorgadua iar i be

tegé (i mégfogatko5o 3éméc i éhe3p léléc ad tenéked diLpségét ^ igassa-

got vrnac, Mert nem mv atainc igassagoc 3erét pttpc mv on3ollatokat ^ 

öi-diii uvii. kéréspnc irgalmasságot te 3emeléd |j élpt vr mv isténpc De met é l t e t t e d 

te haragodat i te hirtélénkédétédét mvreiac mikét be3elléttél te gérmé-

kidn? .pphetaknac ké3écbén möduan lg möd vr haiuatoc le tv vállatokat 
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£ tv nakatokat ^ mvuélkéggétéc Babillon kiralanac x vltpc a'fpldpn kit at-

tam tv ataitoknac, Kit hanem téiendétéc sem halgatagatoc tv vratoc istén-

tékn? sauat mvuélkcdnetéc Babillon kiralanac fogatko3atot té3éc Judanac 

városiból i Irlm kvupl ^ elnéjém tv tpllétéc vigasagnac 3auat q prpnéc 

5auat i a vpn9 3auat ^ a ménéc 3auat 2̂ le3en méd fpld nomdoknalkvlpn 

a3 pbenné nem lako3octol, Es nem halgatac te sódat hog mvuélnen9 Ba

billon kiralanac ^ 3er3ed te igeidet melleket be3elléttel te germékidn'.' 

jpphetaknac ke3ecben hog eluitessen? mvkiralinknac tétéméc ^ mv ataink-

nac teteméc phélékrpl, Es imé véttéttén9 napnac hévségéré 1 eyn9 fagara 

f mégholtanac a- métpl gono3b sérelméében 2 éhségbén ^ tprbén $ akié

réstétbén Es véttéd a teplomat kiben hiuattatot te néuéd pbéoné miket 

é3 nap Isrl ha3anac :̂ Juda ha3anac hamisságaiért Es tpttél mv bénnpc 

vr mv isténpc te méd io3agod 3erét ^ te med nagkpnprplétéd 3erét mi

két be3eIJétteI te germékidn? Moysésn9 késébe annapon mellen parauol-

tal néki megírna te tpruenedét I * lsrl íiay élpt monduan Ha nem balga-* '.** He?.d<í 

kél , Írását. 

tangatoc én 3omat é nag kéuol kéucl sokassag fordeitatic mentpl kússéb 

némsétbé houa én élhimtem a3okat mert tudom hog engemet ne halgát -

é' nep Mert é* nep kémen nako 2 meg fordol p 3Úuebé p fogsaganac 

fpldebén Es megtuggac mert én vagoc vr p isténec Es adoc nékic 3iiuét 

1 meg értnéc 1 fülekét 2 meghalgatnac 2 diLernéc engemet p fogsagoknac 

fpldebén z megémlékésnéc én néuémrpl Es él £p fordeitac pmagokat p ké

men hatokból 1 p nag gonossagocbol mert megémléke3néc p attoknac vta-
11 
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rol kic bvnhptténec én bennem Es meghiuom a3okat p fpldpkbé mellért 

eskpttem p attoknac Abrachamnac Isaaknac z Jakobnac 1 vralkodnac a3o-

kon x megkÍ39cbcitom sokaseitom pket x nem kússébednéc meg Es 3er3ec 

a3oknac inas prpc testamentomot bog legéc a3oknac vroc 1 pk le3néc 

énnékem nepém x nem indeitom él touabba én népemét Isrl fiait a* fpld-

rpl mellét attam a3oknac 

C a p i t u l u m harmad 

e S ma mendenhato vr Isrln? istene a* getrélmékbéli lelec 2 a* 

J L bús 3ellet vuplt te lukiad Halgassad vra 2 irgalma3y mert irgal

mas isten vag x irgalma3ih mvnékpnc mert bvnhpttpnc te élpttéd ki vh 

prpcke x mú élué3pnc prpcke 2 nem halgatac p vroc isténeknéc 3auat | 

52-jik íovii. Mendenhato vr isrlnéc istene halgassad ma vram Isrl halottinac x p fiok-

nac imádságát mert bvnhptténec te élpttéd 1 nem halgatac p vroc isté

neknéc 3auat x eggésplténéc múuélpnc gono3oc Ne akarih mű atainknac 

hamisságokról meg émléke3ned dé éndékejiél meg te ke3édrpl 2 te ne-

nédrpl é3 vdpbén mert te vag vr mv isténpnc x diueriuc te néuédét vram 

mert a3ert attad te félelmedét mú súueinkbé hog hyuc te néuédét x di-
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teripnc tégedet inv fogsaginkban Mert élfordoloncmv atainknac hamissagocbol 

kic bvnhpttpnc te élpttéd Es ime mv ma mv fogsaginkban vagonc houa miin-

két el kiintettél bíróságba 2 atocba ^ búnbé mv atainknac menden ha-

missagoc 3ercnt kic eltauojtanac te tplléd mv vrunk isténpnc Halgassad 

Isrl élétnéc paraniolatit füleiddel e3edbé veged bog tug ildomossagot Mi 

a3 lsrl mi aj bog ellensegeknec fpldebén vag meg auoltal idegennec fpl

debén megferte3téttél a* halottakkal 3amlaltattal a- pokolba Ie3aIlock«l 

Meg battad bpluesegnéc forrását mert ba isténnéc vtaban iartaluolna valo-

bi3on bekeseggel lako3tahiolna a* fpldpn Tanollad meg hol legén a* bpl-

Leseg hol legén a3 ildomossag hol legén a* io3ag * hol legén a3 érteim . hog * ismét az 
első kéz. 

tuggad hol légén égémbé élétn? 1 io3agnac ho3msaga, Hol légén 3émék-

néc világa. 1 békéség . Ki leltémég p bélét 2 ki inét be p kénuébé, Hol 

vadnac ném3etéknc féiedélmi. 2 kic vralkottanac vadakan mélléc vadnac 

fpldpn. Kic iacodnac men? madariban . Kic e3vstpt kenLé3feéenc ^ arariat 

kiben émberéc bijnao ^ nli. p kéréskédésékn? végé kic e3 vstpt faragnac 

£ 3orgalma3atosoc ^ níL pmvuélkédésekn? méglélésé. Ki irtattanac ^ po

kolba le3allottanac x égébéc tamattanac phélécbé Ifiac lattac a világot x 

lako3tanac fpldpn Fégédélémn9 ke? vtat ném tuttac sem értéttéc p psué-

nit sem p fioc fogattoc ptét Q orcaiatol me33e lpttén? Nem hallattatot Ca-

naanac földében sem lattatot Temanban Es Agarnac iiay kic ki kéréstéc 

33 ildomossagot mél fpldbpl vagö Témán fplden? öjplari i be3éllpy $ il-

11 * 
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doinossagnac z értélémn9 ki kéréspy . Bpli.éségn9 ke? vtat nem tuttac 

sem emleke3ten9 még p psuénérpl 0 Isrl mél nag isténn9 lwi3a i mél igén 

nag pbirodalmanac p hélé . nag- « nag 2 véget ném val. magas i mértéc-

létlén. Hol voltanac a néue3etés oriasoc kic ke3déttplfogua nag allatouac 

voltanac x tvdomanosoc hadhoj Nem a3okat vakította isten . sem lelték-

még fégélémn9 vtat a3et leltékmog élue3tén9 Es mert ném vallottanac tn-

domant phitsagokért élue3tén9 Ki mét fel mébé 2 vpttp ptét 1 ala ho3ta 

a? kpdpcbpl . Ki mét által tengerén . 1 meglelte ptét t akt hosta ptét 2 

ho3ta vala3tot aranon N7u ki megtudhassa p vtait . 2 ki mégkérésséhéssé 

^ p psuénit || * De ki mendenekét tud esmérte a3t 2 p ildomossagaual lelte 
z. 

ptét Ki alkotta a* fpldét prpc vdptpl foguan 2 bétpltpttp a3t apró bar-

mockal 2 neg labockal, ki ére3ti é" világot 1 élmegen 1 biutta ptét 2 

engedet felélembén pnéki A* üllagoc kédeg attanac világot p picétekben 

vigattattanac hinattattanac 2 mondottanac iélen v- vagonc 1 vilagoseitot-

tanac néki pruénde3éttél ki tpttp a3okat E3 mv isténpnc 1 nem alaitatic 
3 

egéb o ellene E lelte fégedélemnéc menden vtat i atta a3t Jacobnac p 

gérmekinéc x Isrlnéc p vala3tottanac E3ec után fpldpn lattatot 1 émbe-

reckél naiaskodot 
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C a p i t u l u m i i i j 

3 isten paranuolatinac kpnup 2 tpruen ki prpcke vagon Mende-

SLJ nec kic taríac ptét iutnac életbe kic kédeg meghagangac ptét 

halaiba Fordol meg Jacob i ragággad ptét Jary , a3 utón p fenessegebén 

p világa éllén Ne aggad te diupsegedét egébnéc 2 te méltóságodat ide-

gen»é« néni3etnéc líodogoc vagonc Isrl mert melléc kelnéc isténnéc meg-

iélentétténéc múnékpnc Vig élineip leg isténnéc népe émlékejétes Isrl El 

udattattoc ném3eteknéc nem vé3edélmbé de mert haragra re33é3tettetec is

iént éladattatoc a3 éllénsegeknéc | Mert megkéséreitettetec ptét ki tpt tn-

tpkét a3 prpc istent . aldo3iian idegen isténeknéc x nem isténnéc Mert él 

íéléttetec istent ki eltétet tútpkét 2 meg3omoreitottatoc Ü4 Ihrlemét tü 

daikatokat Mert lattá a3 isténtpl ipup haragot tvnéktec 2 mondót Ual-

gassatoc sionnac városi Mert nag siralmat ho3ot énnékem Mert láttam én 

nepémiv? fogságát én fiáimét i én leanimet mellét ho3ot pnékic aj prpc 

mert eltettem a3okat vigasaggal él éré3tettém kédeg a3okat siralommal 2 

ga3oIattal, Senki ne prpllpn én raitain p3uégen 2 meghagattaton Sokaktol 

hagattattam meg én fiaimnac bünpkert mert él hailottanac istennec tpr-

uenetpl p igassagit kédeg nem tuttac sem iartanac isten parantolatinac 
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vtain sem p iga3olatinac psnénin igassaggal menténéc bé Jpyénéc sionnac 

«í«y vegéy i meg émléke3iénéc én fiaimnac i én lcanimnac fogságokról 

kit ho3ot nekic prpc Mert ho3ot preiaioc nén^étekét me33pl fene nemje-

tet i egéb nélupuét kic a* uenekét nem ti3teltec sem kpnprplténéc a* gér-

mekeken Es élnittec aj pyuegnec fiait i a3 eggét p fiaitól megpu3teitottac 

dikievii. E n kédeg mit || ségelhétléc tútpkét Mert ki ho3ot gono3okat tv reiatoc p 

ki 3abadeit tútpkét tv éllénsegteknéc ke3ecbpl Jariatoc fiaim iariatoc . 

mert en egédpl bagattattam meg Ki fo3tottam magamat bekesegnec stola-

iabol pltp3tettem en magamat on3ollatnac sakiaba . i vupltpc én napimban 

a* felscgesbe3 Bekesegesec legetec fiaim Vupluetec vrho3 i meg3abadeit tu-

tpkét ellenséges fédélméknéc ke3ecbpl Mert én rémenlettém prpcke tú vd-v 

upssegtekét 2 ipt énnékem prpcke prpm a' scéntpl irgalmassagra mel ip 

tvnéktec tv prpc vd11p3eitptpkt.pl Mért k i ki éré3tettéléc tútpkét ga3o!attal 

1 siralommal Megbo3 kédeg tútpkét énnékein vr prpmmél 1 vigasaggal 

prpcke Mert miként lattac syonnac 3om3edy tú fogsagtokat . igén lattac 1 

isténtpl hirtelen tv meg3abadolastokat mel reiatoc ip tvnéctec nag tÍ3tes-

seggél 2 prpc fenesseggél Fiaim bekeseggél túrietec a- haragot mel tvnék

tec reiatoc ip Mert úldp3pt tégedet te ellenséged dé hamar meg latod p 

vé3edélmet 1 p nakara hag3 fel En génerkedpim iartanac kémen vtakon 

mert éluitétténéc ment 33 éllénscgektpl él ragadot uorda Bekesegesec le

getec fiaim 1 vupli-étec vrbo3 Mert le3en tv éinléke3éttcc attól ki élui3en 

tútpkét Mert miként uolt tv értélmétec bog éltcnehednetec isténtpl E« 

http://vd11p3eitptpkt.pl
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meg Esmeg megfordoluatoc ti33er inkab meg kérésitec ptét Mert ki 

hü3ot tv reiatoc gono3okat p z* esmeg ho3 tvnéktec prpc viga3talatot pr-

uende3etet tv vdupssegteckél Bekeseges leg Ihrlm mert 01130I tégedet ki 

tégedet néue3et A3 artalmasoc elue3nec kic tégedet getretténéc 2 kic prpl-

ténéc te romlásodban meg getréttétnéc A- varosoc kiknéc te fiaid 3oIgal-

tanac getréttétnéc 2 kic te fiaidat elupttec Mert miként prplt Babi Hon 

te romlásodban 2 vigadót te eséseden vgan meg3omorodic p megpu3tolat-

taban Es elmettetic p vigasaganac sokassaga 1 p prpmp le3en siralomba 

mert tÜ3 reia pneki a3 prpctpl napoknac ho3iusagaban Kprhpl ne3Íed te 

magadat Ibrlm napkeletre 2 lássad teneked ipnp vigasagot isténtpl 

Capitulnm p t p d 

Ert ime ipnéc napoc te fiaid kiket elere3tettél él himelnen meg-

íyi ipnéc egbé gúléke3uen napkélétrpl mend napnugatiglan a* scét 

i^ebén prpluen isténnéc ti3tessegebén Ibrlm fo3iad ki te magadat ga3oIat-

nac 2 te getrélmédnéc stolaiabol 91tp3tésséd te magadat p ekessegeuél 1 

ti3tessegeuél mel vagon tenéked isténtpl prpc diupsegré Megkprneke3 le

gedét íg igassagnac istene kétjer mbaual 2 véti te fédbé prpc ti'3tesseg-



88 B A R U T H 

nec | süueget Mert isten megmutatta p fenesseget te benned 2 veti p fe

nesseget te beled mel vagon men alat Mert a" te neued néuéátétic isten

től prpcke igassag bekesegenec 1 kegesseg tijtessegenec Kelfel Ihrlm 2 al 

a" magasságban 2 kprnpl ne3ih napkeletre 2 ne3ied te égbe guitpt fiaidat 

napnac keletetpl mend nugtaiglan a* scentnec igeieben vigadoc istennec 

igeiében emleke3etebén Mert kimentenec tplled labokon eluitettetuen aj 

ellensegektpl Meg ho3ia kédeg "vr »3okat " te lukiad ti3tesseggel ho3at-

tatuan miként or3agnac fiait Mert 3ei'3ette isten megala3iii menden magas 

heget 2 felséges kp3Írtokat 1 vplgeket betplteni fpldnec egenesseiglen bog 

Isrl 3erelmest iarion istennec ti3tessegebén Megarnekosoltanac kedeg er-

dpc 1 edessegnec menden faia Isrlbén istennec paranuolatiual Mert meg-

ho3ia isten Isiit v vigassággal p nagsaganac világában irgalmassággal 2 

igassaggal mel vagon ptpllo 
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It heytetic a$on epistulanac exemplara hit scent Jeremiás 

eredte 03 babilloniaba vitetet foglohnac babillonia hiralatol 

hog meg hirdetne a$ohnac mi $erent poranx.o\tatot vala 

neki istent pl | 

a Bűnnel meléll bűnbpttétec isten élpt éluitéttec babilloniaba fog

ságban Nabucbodono3ortol babillonia kiralatol Bé menuetec ké

l i , deg babilloniaba le3tec ot soc e3téndpcbén i I103Í11 idékbén bétéd 

némgétiglén 1 hétéd idékbén E3ec vtan kédeg után ki ho3lac 

tutpkét onnan bekeseggél Ma kédeg lattoc babilloniaban lattoc lattac arán 

2 e3iist 2 kp 2 fa istenekét vallakon viseltetni mutatuan feléimét ném3é-

teknéc A^ert lassatoc bog tu 2- egénlpuéc ne legétec idegen múuélkedé-

teknéc 2 fellétec 2 feléim tútpkét meg foglallon p bénnec Es ug latua-

toc gúléke3étet megpl i élpl imadko3uatoc mongatoc tv 3i\uétekbén Vram 

tégedet kel imádni Én angalom kédeg tú vélétec le3en.én kédeg ki ké

résein tv 3üuétckét lelketeket Mert p faioc a* kouautol galultatot meg .2 

a3oc meg arana3tatuan z meg é3Íistp3tétuen bamissac 2 nem jolhatnac Es 

miként 3Ó3néc pltp3etekét 3érétpnéc vgan a3 araimat veuen faragtattata-

nac BÍ30JÍ arán koronákat válnak p féicken p isténec mert a* papoc él 
BÉCSI CODEX. 1 2 



9 0 B A R U T II 

\r03iac a3 araimat 2 aj füstöt ptpllpc 2 kpltic ajt pnp" magokra Adnac 

56-aii levéi. kedeg pbelpllp es a* bordelba vetteknec 1 para3nakat ckcseitnec \\ 1 es-

meg mikor elnendic a3t a3t a* para3naktol ekcseitic p isteneket A30C ke

deg ne 3abadolnac meg a* rosdatol. 1 a- moltol A3okat kedeg rühaual 1 

barsonnal befede3uen meg kenic p orcaiokat a" ba3nac poraiért ki soc p 

kp3pttpc Estapot valnac kedeg ment ember miként videknec biraia kic p 

benne búnhptpkét megnő plnc Tprt v valnac p ke3ekbén 2 fei3et, p ma

gokat kedeg badtol 1 toluaioktol meg nem 3abadeitbattac A3ert legén nek-

tec esmegrettekre mert nem istenec A3ert ne altallatoc ajokat Mert miként 

midpn embernec edene megtprettetendic kelletlenné le3en illetenec a3ok-

nac istenec, A30C a* hajba 3er3ettetuen p 3eniec a* bemenpe laboknac po-

raual tellesec Es miként valakinec ki kiralt wfct veti megkjn-iiekestetnec 

aitoual Auag miként a* koporsóba fit halót vga erpseitic meg a' papoc 

a3 aitokat 3cge3pckel 2 lakatockal bog toluaioctol meg ne fo3tassanac 3p-

vetnekeket goitnak »3oknac 2 valobÍ3on sokakat kicbpl uac éggel sem 

latbatnac Vadnac kedeg miként gerendac a" bajban Q 3inipkét kedeg kic 

fpldbpl vadnac mongac kegoctol megnalatni múdpn meg e3ic pket 2 p ru-

haiokat 2 né er3ic Feketebbec p orcaiok a* fústpl e «£ « ki le3en a* haj

ban 9 testeken 1 p leieken Deneuerec 2 íeukek 2 madarac repplnec 

a3onkeppen 2 nomoc A3ert tuggatoc mert nem istenec a3ert ne felletcc 

pket A3 araimat 2' mellet valnac 3inre bánéba valaki eltprlendi resdaiat 

nem fenlnec mert midpn megforra3tatnacvala sem érgikuala Menden aro-

file:///r03iac
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nal vetéttéc kicbén 3ellet ninuén p bénnec Labaknalkúl • vallakou visél-

tetnec megmutatna émbereknéc p némtélénsegekét Gala3tassanac 3300 cs' 

kic beuplic a3okat A3crt ha le éséndnéc a* fpldré pnpn tpllpc félnem 

kélhétn? Ha valaki ptét iga3an alaptatanga sem alhat pnpn maga de mi

ként halottaknac vallac véttétnéc a3oknac (} ostaiokat p papoc el arollac 

i vi3ha cltéttétnéc A3onkeppén 2 p némbericc élragado3Íac . sem bétégnéc 

sem a* viga3tonac re3eseitnéc valamit Q aldo3attocbol búdpspc 2 vérrel 

folot illétnéc Es ng tuggatoc e3ecbpl mert nem isteneknec ne felletec pkét 

Mert honnan hiuattatnac istennec mert a" nemberiék ostakat vetnec a3 

araii 2 a3 e3iist 1 a" fa isteneknec 2 p ha3ocban papoc vlnec valuan meg

metélt 3oknakat 2 feieket 2 3akalokat megborotnaluan kiknéc féiec me3ei-

telenéc Reionac kédeg vupltue p isténec ellen miként megholtnac vauo-

raian Q ruhaiokat elue3ic || elue3ic a' papoc 2 ruha3iac p feleségeket 2 p57.dui.vci. 

fiokat 2 ha valami iot 3enuednec valakitpl nem forbatlhattae meg sem 3e-

rcjhétncc kiralt sem élne véhétic A3onkeppén sem adhatnac ka3dagsagokat 

sem forbatlhatnac meg gono3t Ha ki a3oknac fogadást téiénd ténd 2 meg-

ne adanga a3t sem keresic meg Embert halaitól megnő 3abadeitnac sem 

érptlént hatalinasbtol ménthétnéc meg Vac embert latatra megnein adhat

nac Embert naualatol megne 3abadeithatnac . p3iiégn?c nem irgalma3nac 

sem te3néc iol aruaknac Hegbéli kpuéckél egénlpuéc p fa 2 kp 2 e3Úst 2 

arán isténec Kic kédeg beupléndic asokat meg gala3tatnac A$ert miképpen 

i»3oc alaitandoc auag mondandóé isteneknec Mert meglén a" kaldeosoc nem 
12 * 
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ti3teluen asokat kic micor hallangac a* nemat nem 3olhatni V13ÍC a3t Beel-

nec keruen ptpllp hog 3olhatna ki mönal eshetne ki nem val indolatot 

Es pk mikor meg értendic meg haggac a3okat mert ebeimet nem valnac 

a3 p istenec Nemberiek kedeg vlnec kpteleckel megkprneke3tetue igen 

meg gerie3tué olayoknac fait Midpn kedeg valamcl pkp33plpc éluontatuan 

valamel menptpl puele aland p felet bo33onta hog 33 ne legén ollan mél

tóságot | valló miként 2 p kptele ne legén meg3akadot Mert mendenec 

mellec Ie3nec a3oknac hamissac A3ert miképpen alaitando auag mondandó 

a3okat isteneknec lenni KouaLoktol 2 múuésektol Ipttenec 1 semmié egeb-

be ne le3néc hanétac a33a mie akariac lenni a* papoc 2 a3 ptupspc A30C 

*' kic ptet alkottac nem li03iu ideÍ5>uec a3ert midené istenecke lehetnec 

é mellec e3ektpl faragtattanac Mert hamisságokat z bo33osagokat hattanac 

ipnendpknec p vtanoc Mert micor had 2 gono3 ipnend preiaioc a' papoc 

gondolnac prolloc hol pmagokat a30ckal p3up elrehec A3ert miképpen ertet-

hetnec mert isténec legenec. kic hadtol sem 3abadeithattac meg magokat 

sem gono3ocbol menthetic ki magokat Mert mikor fac legenec x meg ara-

na3tattac z meg e3Ústp3tettec megtndattatic a3 után mert hamissac mcnden 

nem3etektpl 2 kiraloktol megielentettenec mert nem istenec de emberec 

ke3eknec mxiuelkedeti . 2 istennec egmünelkedete sini. pbennec Vidcknec 

kiralt nem tama3tnac sem adnac esset embereknec . sem vala3thatnac meg 

íteletet . sem mennec be videcbe bo33osagert inert sémit nem tehetnec 

miként holloukac mennec 2 fpldnec kp3epette Es mert mikor esendic tÚ3 
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A' fa arán i e3tist isténeknéc hajába valobÍ3on || p papoc el futnac 2 meg- 58.jik Uw\. 

3abadolnac Qk kedeg miként gerendac kp3epet meg egnec Kiralnac kedeg 

2 hadnac ellene ne alnac A3ert miként alaitandoc anag vendpc met iste

néé legenec . fa 2 kp 2 e3Úst x arán istenec nem 3abadeithattac meg ma

gokat vrroktol 2 toluaioktol kiktpl a3oc kic érpsbec a3 aránat x a3 ejús-

tpt .2 a ruhát kiuel be fedejtettenec eluejic p tpllpc 1 elmennec sem ad-

nac neki segedelmet Es ug iob kiralla lenni p tehetseget meg mutató . 

auag ha3ban kellemetes éden kiben dii-ekedic ki biria a3t hogné a- hamis 

istenec Valobijon nap í h Auag a3 aito a* hajban heg ki megpri3i a3t mellec beke-

segben vadnac hogne a' hamis istenec Valobijon nap 2 hod 2 Lillagoc mert fene-

sec legenec 1 ki ere3tettec kellemetességekre engednec A3onkeppen 2- villámat 

mikor megielcnendic fenes A* 3el es' inenden videcbe fu 2 a* kpdpc kiknec mikor 

paraLoltatandic istentpl med e3 világot be iarni megtpkellic mel paran-

uoltatot pnekic A* tus 2* féllpl ere3tetet bog meg eme3'ien hegeket 1 er-

dpket te3Í a* mel paranuoltatot pneki E3ec kédeg sem jineckél sem té-

hetsegeckel egenlpuec ajoc eggikkel a3ert né alaitando sem mondandó ásó

kat istencknec lenny mert | nem tehetnec sem Íteletet itelni sem vala

mit embereknec tenni Es ug tuggatoc mert nem istenec . a3ert ne felletec 

pket mert sem mcgnem aldhattac sem inegné atko3hattak a* kiralokat tu

dat sem mutathatnac ménben nemjeteknec sem vilagoseitnac sem feneseitnec 

ment nap sem vilagoseitnac ment hod A" barmoc iobbac a3oktol kic haia-

3atoc ala futhatnac 2 magoknac hajnalhatnac Es ug semmiképpen nékpnc 



9 4 B A R lií T H 

né ielentetet mert istenec legenec . ajert ne fellctee a3okat Mert miként 

a" diíines kertben a* ua3 semmit ne prÍ3 vga vadnac a3oknac istene faioc 

i e3Ústoc 2 arannoc A3onkeppén i a" kertben a" feier tuuis kit menden 

madarac megferte3tetnec A3onkeppen 2 a- halót vettetné a' setetecben egen-

lpuéc p fa arán 2 e3Üst istenec Es ug tuggatoc a" barsonrol 2* a* marmor-

rol mellec felettec tartatnac meg. tuggatoc pk es ' a3 iitan meg egéttetnée 

etettetnec 2 le3nec bo33osagba a' videcben A3ert iob iga3 ember ki nem 

val faraguanokat mert me33e lejen a* bo33osagoktol 

D a n i é i . 

j Oachim Juda kiralanac harmad e3téndéiebén Jpup Nabuchodono3or 

JL Babillonianac kirala Ihrlmbé 2 megkprneke3e ptet 2 vr ada p )| 

á9-dík lewi. p ke3ebe Joachimot Juda kiralat 2 isten ha3a edeninec felet elueue x ki 

viue a3okat 9 Sennacharnac fpldcbé p istenenéc ha3aba 2 a3 édcheket ada 
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p istene kciiLcnec hajába Es monda kiral Asfariasnac p meddpy fedelmenec 

hog beuinne Isii fiay kp33pl 2 kirali nem3etbpl 1 nemes nem3etecbpl való ger-

mekekét kicben sem eg 3eplp nem uolna ekes3emelpueket oktattakat menden 

bpluesegbén okosokat mondén tudomaíiban 2 tanoltakat fegelemben 2 kic al-

batnanac kiralnac palotaiaban liog taneitana pket bctpkre 2 kaldeosoknac 

nektáré Es 3cr3e nekic kiralt eledelt cgmenden napö pn ctkeibpl i a" bor

ból mclbpl pnpn maga Í31C vala Es eltettettec barö e3tendeiglé annac 

vtanna allananac kiralnac 3emcle elpt Valanac a3ert pkp3pttpc Judanac fiai

ból Dániel Ananias Missael A3arias a* meddpknec fedelme vete nekic ne-

ueket Danielnec Balta3ar Ananiasnac Sydrach Myssaelnec Missacb A3»rias-

nac Abdenago 3cr3e kedeg Dániel p 3iuieben bog megne fertestetnec kiral

nac a3talabol se p italanac borából 1 kére a' meddpknec fedelmct hog meg

ne ferte3tetnec Ada kedeg isten Danielnec m a r t o t i irgalmasságot a* med-

dpc fedelmenec 3emelcben Es monda a' meddpknec fedelme danielnec Fe

lem en vramat | kiralt ki 3er3ct tvnektcc étket 2 venereket ki ha latan-

ga tv 3emelteket p3tpuerbeknec &3 cgeb ifiaktol tv cgenlpitektpl karho3-

tattatoc en feiemet kiralnac Monda daniel Mala3arnac kit a* meddpc fe

delme 3er3et vala Dánielen Missaelcn Ananiason 2 A3ariason On3ollac ke

serű meg iminket te 3olgaidat ti3 napokban 1 adattassanac mvnekpnc beLp 

elesegec eledelre 1 VÍ3 italra Es ne3ied mv 3emelpnket 2 a* germekec 3eme-

leket kic kirali etcckel cltettetnec 2. miként latandod vgan teg te 3olgaid-

dal Ki hahian e3 illen nemp bejedet megkeserte pkét ti3 napocban A* ti"3 
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napoc után kédeg iélenenéc p 3einelec iobbaknac i tagosbaknac menden 

gérmekec felet kic kirali étkekkel eltéttéténéc vala ValobÍ3oíi Malájai-

vijiuala a3 étkeket 2 p uénérekeknéc borát 1 aduala nekic beup eleséget 

^| A* gérmekeknéc kédeg ada isten tudomant 2 legeimet menden igeben 

kpnpbén 2 menden bpkésegbén Daniélnéc kedeg menden latatoknac 2 al-

maknac értelmet Es ug a* napoc bétélléseitue kic uta mondottauala kiral 

hog béuitéttéttétnenéc Béuiue pkét a* méddpknéc fédélme Nabuchodono-

3ornac 3emele éleibe Es mikor kiral be3elletuolna pnékic ollatanoc né le-

léttéténéc mendenec kp33pl ni ét daniél Ananias Missaél 2 A3arias Es alla-

GCUik i«r<i. nac kiralnac 3emele | élpt 2 bpluésegnéc 2 értélemnéc menden igeiét kik-

rpl tudako3*ec Vftte kiral ptpllpc lele két annet p bénnec menden oltáron 

ne3pc i magosoc felet kic valanac p menden o^agaban 

Capitvlom másod 

v Ala kédeg öftFHts Daniéi Cirus kiralnac élp é3téndéieiglén Na-

V buchodono3or or3aglattanac harmad é3téndéiebén lata Nabucho-

dono3or almát 2 megtpréttétec p sélléte 2 p alma élmene ptpllp Paranuola 

kédeg kiral hog egbé hiuattatnanac a3 oltáron ne3pc 2 a' taltosoc a* gono3 

teupc 2 a' caldeosoc hog kiralnac megiélenténec p almait kic mikor ipttéc 

volna allanac kiral élpt Es monda kiral pnékic Latec almát x elmemben 
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ineghaboroluan nem tudom mit láttam legéc Es £e felelenec tfa* caldeosoc 

= kiralnac Syria neluen Kiral prpcke el Mongad meg a3 almát te 3olgaid-

nac 2 p magara3attat mcgielentúc Es felelué kiral monda a' caldeosoknac 

A* be3ed elment en tpllem hanemha megmondangatoc énnekem a3 almát z 

p magara3attat megmondangatoc elue3tec tü z tú ha3aitoc kiralnac foglal-

tatnac Ha kedeg a3 almát z p magara3attat megmondangatoc erdemeket 

aiandokokat z soc Ü3tesseget \e3tec en tpllem A3 almát kedeg 1 p maga-

ra3attat megmongatoc engomot enneke Felelenec masod3er 2 mödanac Ki

ral möga meg a3 almai p 3olgainac z p magara3attat meg monguc Feleié 

kirai z monda | BÍ3on meg esmértem mert vdpt mulattoc tuduatoc hog 

elment legen en tpllem a- be3ed A3ert ha a3 almát megnem mondangatoc 

énnekem eg tú *e4 rollatoc a" tprucíi hog ha3ug magara3atot 1 ualardsag-

gal teliest 3er3ettetec hog be3elletec énnekem miglen vdp elmullec Es ug 

33 almát mongatoc meg énnekem hog tuggam hog p magara3attat es' iga-

3an l)e3elletec Feleluen asert a" caldeosoc kiral elpt mondanac NÍIIL em

ber fpldpn ki te be3cdedet kiral betelleseithétne . de sem valamel nag kiral 

2 hatalmat tudako3Íc illen nemp igét méden oltáron ne3ptpl 2 táltostól z 

caldeostol Mert a* be3ed kit te kiral kerde3 nehe3 sem lelettetic valaki 

ki megmondhassa a3t kiralnac 3emele elpt istenektpl megualua kiknec 

enibcrcckel nini. naiaskoodattoc Kit haluan kiral hirtélenkedettel 2 igen 

nag haraggal p paranLola hog elue3nenec babillonianac menden bplLi 1 a' 

tprucn ki menuen a* bpkéc megpléttetnec vala, x kerestetnec vala Da-
BÉCSI CODEX. 1 3 
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niel 2 p társi hog eluejnenec Tahat daniel megtudakojec a* tpruenrpl i 

aj iteletrpl Jfi Ariottol kiral vite3i fedelmétpl -fe ki ki ment vala babil-

loniay bplueknec megpldpkletere Es meg kerde ptet ki kiraltol hatalmat 

vpt vala mi okért il kémen tprué kiralnac orcaiatol mentuolna ki Mikor 

a3ert Arioth e3 allatot megmondotta volna Danielnec Daniel bemenue ke-

61. dii lovii. re kiralt hog neki vdpt adna a3 || odo3atot kiralnac meg mondani Es be-

mene p ha3aba i Ananiasnac 2 Missaelnec z A3ariasnac p tarsinac meg-

ielente e3 üget hog e- titkon keresnenec irgalmasságot me menney is-

tennec hagatol oróaiatol 2 ne ve3nenéc el daniel i p társi Babillonianac 

egeb bpluiuél Tahat danielnec e* titk * eyel megielenec J» látat miat Es da

niel meg alduan mennéc istenét i hitelűé" monda Legén vrnac neue aldot 

prpctpl fogua i prpkiglen mert pue bpkeseg 2 erpsseg 2 p valto3tat meg 

ideket i eleteket elue3eu or3agokat z 3ere3 Ad bplueseget bplueknec i tudó

mat fégelmét ertpknec Q megielent melsegeket i esmért júuokot setétekben 

3er3etteket 2 világosság p vele vagon Teneked valloc mü atainfcnac istene. 

1 tégedet diLerlec mert h bplueseget 1 erpsseget attal énnekem Es ma meg

mutattad énnekem mellen kertpnc tégedet mert kiralnac be3edet megnittad mv-

nekpnc Es e$ után Daniel bemene Ariotho3 kit kiral 3er3et vala hog elu<?3tene 

babillonianac bph.it lg be3ellepneki Babillonianac bplLÍt el ne ve3essedVigbe 

engemet kiralnac 3emele eleibe 2 a3 odo3atot kiralnac meg ielentem Tahat 

daniel Arioth sietelmel beuiue danielt kiralho3 1 monda neki Lelté embert 

Juda fogsaganac fiaiból ki e$ odo3atot kiralnac meghirdeti Felele kiral 2 mon-

http://bph.it
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da daniélnéc kinéc néue vala balta3ar | Alaitod é hog bisonsaggal meg-

iélenthéd énnekem a5 almát mellet láttam 2 p magara3attat Es feleluen 

daniél kiral elpt monda A' titkot mellet kiral kérd bpluéc taltosoc 2 ol

táron ne3pc nem iélenthétic meg kiralnac De vago vagon 

isten mennékbén titkokat megielentp ki megielentette Nabuchodono3or 

kiralnac mclléc vadnac legenec ipuendpc 33 utolsó idekben Te almaid 2 

te fednec latasi éjee te hailakodba illen nempuec Te kiral ke3del gon

dolnod te agadban miuolna ipuendp e3ec után 1 ki meg iélent titkokat 

megmutatta teneked mellec ipuendpc legenec Es énnekem é* titk ftem 

ne mel vagon en bennem tpb bog ne menden élpkben ielentetet meg a* 

bpluesegben de bog p magara3atta kiralnac megielentetnec 1 te elmednec 

gondolatit tudnád Te kiral latod vala 2 ime monnal egnag 03I0P a3 03I0P 

nagvala 2 p alatta igen magas aluala te ellened 2p ne3ese 3prnp ualaE3 03lop-

nac feie mentpl iob aranbol vala, Melle va4a kedeg z kariay e3Ústbpl ValobÍ3on 

basa 2 íofaruoka ercbpl Bokay ke? vasacLabaynac kedeg nemei re3e vala vas 

nemei fpld Latod vala 1 ug miglen elmettetec kp ke3eknelkűl a* hegrpl 2 meg-

vere a3 o3lopot p vas 2 fpld lábaiba 2 mcgtpre pket Tahat égbe tprette-

tenec a" vas a3 ere a' fpld a3 e3úst 2 »3 arán 1 fordeitatanac monnal 

liari 3eronec perneiebé || mellec a' 3eltpl elragattatnac 2 sem eg bel nem62.,im ievoi. 

lelettetcc p bennec A* kp kedeg ki megvertevala a3 o3lopot lpn nag begge 

1 betplte mend a' fpldet e3 a3 alom Te vag kiraloknac kirala. 2 mennéc 

istene adót tenéked or3agot I érpsseget 1 diLpseget 1 hatalmat 1 mende-
13 * 
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nekét kikben émbereknéc fiay lako3nac 2 me3pnec vádi 1 mennéc répe-

spy adta te kéjeidbe 1 mendeneket 3er3et p lafeay a4a te paranuolatod 

ala Ajert te vag aj arán fp 2 te vtannad támad egéb or3ag küsséb tpl-

lémtpl Es egeb harmad or^ag badoc ki paranuol menden fpldnéc Es ne-

ged orjag le3en miként vas Miként vas megtpr 2 megéhneit mendeneket 

vga mend éjeket meg élwwitpri 1 meg sémmeiti Való bÍ3on mert láttad 

labaynac 2 vyainac félét fpldi édennéc 2 félét vasnac aj or3ag megojlatot 

Ie3en inel a* vasnac fondamentomabol támad Es mi 3erét láttad a' vasat 

meg élégeitettét a* sárral 1 a* tereppel 1 p labainac vyait félrejent vas

ból 2 félre3et fpldbpl Félre3ent a3 or3ag érps le3é 2 félre3ent mogtprét-

tétet Hog kédeg láttad a* vasat élégeitétuen a' tereppel i a" sárral "Va-

lobÍ3Ö emberi maggal élégpltétnéc dé né eggésplnéc puéle Mikét a* vas 

nem élégeitéthétic a* í-éreppél A3 or3agoknac kédeg napiban mennéc is

tene tama3t o^agot mel prpcke | nem teko3latic él 1 p or3aga egéb nep-

néc adattatic Megtpri kédeg 2 megémejti méd é3 or3agokat 2 p maga 

prpcke al hog ké<? láttad hog a" hegrpl kp élméttétet késéknélkűl 2 meg-

tprtp a* terepet 2 a* vasat 2 a3 ércet 2 a3 é3űstpt 2 a3 arannat a" nag 

isten megmutatta kiralnac melléc ipuéndpc le3néc é3ec vtan Es iga3 a3 

alom 1 hű pmagara3atía Tahat Nabuchodonosor kiral ésec p orcaiara 1 da

niélt imada 2 ostakat 1 gerié3tétet paranuola hog aianlananac pnéki Bé-

3eluen a3ert kiral monda Daniélnéc Bi'3on a* tv isténtec isténeknéc istene 

2 kiraloknac vra megiélentuen titkokat miért megnilhata é* titkot Tahat 
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kiral Dánielt igen felmaga3tata i nag aiandokokat i sokakat ada pnéki 

x 3er3e ptét fédélme babillonianac menden videkin x biroua 2 mesterre 

babillonianac menden bpluin Daniéi kédeg kére kiraltol 2 3er3e babillo-

nia vidéki múnélkedétiré Sydrachot Missachot 1 Abdenagot Daniéi kédeg 

p maga vala kiralnac aitaiban 

m 
C a p' n j 

; n Abucbodonojor kiral alkota arán o3lopot magassággal néguén 

IM kpnpklétneiét 3elesseggél hat kpnpklétneiét • x allaptata ptét 

Dtvrannac meséién Babillonianac vidékében Es ug Nubuchodono3or kiral 

ére3te egbé güiléniec a- fédélmékét méstekrekét 1 birakat || hercegekét 263-d»wi. 

kiralokat .z prégbékét 1 nepéknéc ti3teléndpbit x videkeknéc menden fé-

délmit hog egbé gúlnenéc aj pl 03lopnac megscénteleseré mellét Nabu-

chodono3or kiral fel éméltvala Tahat egbé gűlenéc a' fédélméc mésterec 

x birac 2 héróégec x kiraloc 2 nepéc kp3pt ti3teléndpbéc kic valanac ha

talmakba 3er3éttéttéc 2 videkeknéc menden fédélmi hog egbé ipnen9 a3 

o3lopnac megscénteleseré mellét Nabuchodono3or éméltvala fel Alnac vala 

kédeg a3 o3lopnac 3émele élpt mellét Nabuchodono3or vétetvala x a- po-

ro3to érpssén vupltuala Túnéktec mondatic nepéknéc |* héluéknéc 2 |* 
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némeknéc A3 idpbén melbén hallangatoc a- trombitanac sipnac 1 hégé-

dpnéc 2 bo3faban alkotót igreé kessegnec 2 a* soltarnac 2 dobnac 303attat 

2 menden igrec késségeiét ném3eseiet le ésuen imaggatoc aj arán o3lopot 

mellet 3er3et Nabuchodono3or kiral Ha ki kedeg letérie3keduen nem ima-

danga a3on vdpbén ére3tétic a3 egp tu^néc kemencéiébe A3ert e3ec után 

legottan bog hallac méd a* nep a* trombitanac sipnac 1 begedonec 2 bo3-

faban alkotót igrec kessegnec 2 soltarnac dobnac 1 menden igrec kesseg 

ném3esenec 303attat menden nepec nemec 2 neluec le ésuen imadac a3 

arari 03lopot mellet Nabuchodono3or kiral alkototuala Es legottan 2 a3on 

vdpbén vepenéc a1 caldeosoc j ferliac megvadolac a* sidokat Nabuchodono-

3or kiralnac 1 mondanac Kiral prpeke él Te kiral 3cr3est vetél bog men

den ember ki ballanga a* trombitanac sipnac x hégedpnéc bo3faban alko

tót igrec kessegnec 2 soltarnac 2 dobnac 2 menden igreci kesseg ném3esenéc 

303attat leterie3ie pmagat 1 imagga a3 arán o3lopot Ha ki kédeg leter-

ie3kedue. nem imadanga ére3téssec a3 egp tÚ3néc kemencéiébe Vadnac si-

do ferfiac kikét 3ei'3ettél Babilloniay videknéc múuélkedétin Sydracb 

Missacb 2 Abdenago Kiral é- ferfiac megutaltac te 3er3esedét te istenidét 

nem bei.plic i a3 arán o3lopot kit feléméltél né imaggac Tabat Nabucho-

dono3or birtélénkedétbé 1 haragban parabola bog Missaél sydracb 2 Ab

denago él ho3attatnanac Kic légotta él ho3attatanac kiralnac 3émele éléibe 

g. Nabucbodono3or kiral be3elué möda nékic Sydracb Missacb 1 Abdenago 

bÍ3on bog én istenimét nem beuplitec 2 33 arah o3lopot mellét sersettéui 
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né imaggatoc Ajert ma legétec ke3ec Valamel vdpbén hallangatoc a* trom-

bitanac sipnac 1 hégédpnéc sambukosnac soltarnac 2 dobnac z menden 

igrec kesseg ném3esenéc 3o3attat leterie3ietec tv magatokat 2 imaggatoc | 

a3 o3lopot mellet alkottam bog ha né imadangatoc a3on vdp»ébén a3 egp 64-aa i«v»'i. 

tű3nec kemencéiébe ere3tettcc (t ki a3 isten ki tűtpkét ki 3abadebon én 

ke3embpl Féléluen Sidrach Missach 2 Abdenago mondanac Nabuchodono-

3or kiralnac » Nékpnc nem illic e3 állatról néked félélnpnc mert ime a' 

mű isténpnc a* kit ti3telpnc ki uébét műnkét a3 egp tiÍ3néc kémencéie-

bpl 2 te ké3éidbpl meg3abadeithat Oh kiral kit ha akarand iélen legén te

néked mert te istenidét né beLplluc 2 33 arán o3lopot kit feléméltél nem 

imagguc Tahat Nabuchodono3or bétélec hirtélénkedéttél 2 p orcaianac 

ném3ese megvalto3tatec Sydrachon Missachon 2 Abdenagon Es paraLola 

hog a* kemence berber inkab gerié3tétnec mét 3okotvala gerié3tétni 2 p 

sérégebpl való érpssegp ferfiaknac parauola hog sidrachnac Missachnac 2 

Abdenagonac labokat megkptp3uen éré3ténec pkét a3 egp tűsn9 kemencé

iébe Es légotta a* ferfiac megkptp3tétuen. 

1 súuégeckél 1 saruiockal 1 ruhaiockal éré3tétcnc a" tiisjel egp kemen

c é d kpsépibé mert kiralnac p parauolatta ken3ereitiuala pkét A* ke

mence ké^ ige meggcrié3tétetuala I Valobi3on a' férfiakat kic Sydrachot Mis-

sachot 2 Abdenagot bééré3tettec vala a' tŰ3néc langa megple A5 három 

ferfiac kédcg tudniamert Sydrach Missach 2 Abdenago egbé kptp3tétué 

éscnéc a3 égp tŰ3néc kémencénéc kpjepibe E' melléc immár mondandoc 
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aj heberec kpnupkbe nem leltem Es iarnacvala a* langnac kpjepibe di-

Lerué istent i megaldua vrat Alua ke? A3arias ig imadkojec x p 3aia 

megnitua a' tŰ3 kp3epiben monda Aldot vag mv atainknac vra istene 2 

diLeretes 1 diupseges te néuéd prpcke mert iga3 vag mendenecbén mel

lekét mvnékpnc tpttél . x te inenden múuélkedétid iga3ac mert iga3 Ítele

tet tpttél mendenec 3eret mellékét mv reianc ho3tal x mii atainknac scet 

varosara Ihrlmré Mert igássagban 2 itelétbén ho3tad med e3ekét mv reiac 

mv bűninkert Mert búnbpttpnc 2 bamissan mvuélkettpnc éltauo3iianc te-

tplléd x médenecbén vetke3tpnc 2 te parauolatidat ne balgatíuc sem tar-

tottuc sem tpttúc mikét parauoltaluala mvnékpnc bog iol lenne mvnékpnc 

A3ert mendenekét mellékét hogtal mvreianc bo3tal 1 mendenekét mellékét 

tpttél mvnékpnc te iga3 itelétidbén tpttéd x attal műnkét mv bamis él-

<i5.jii IÍVÍI. lénseginknéc 2 mentpl gono3baknac 2 tpruétprpkn9 | ké3ecbé 1 a* bamis 

kiralnac 1 metpl gono3bnac mcnden fpld felet Es ma né nithattnc meg 

mv 3ankat gala3atus bo33osag Ipttpnc te 3olgaidnac x ajokiuu- kic bei.pl-

néc tégedet Kerpc ne ag él műnkét prpcke te néuédert Es a3 napocba 

imadko3ec daniél vrbo3 monduan Vra isten ne teko3lad él te testaméto-

inodat • se veged él te irgalmasságodat mv tpllpnc Abracbamert te 3éré-

tpdert 2 Isaakert te 3olgadert 2 Isrlert te scéntedert kikn9 be3ellettel fo-

gaduan hog megsokaseitanad p mag3attokat miként mennec uillagit x mi

ként a* ípuént ki vagon téngernéc partan Mert vra éllénsegec vagonc 

inka)) bőgné méden ném3étec • x ala3atusoc vagonc ma menden fpldpn 

http://bei.pl-
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mv bvninkert Es nini. a" may vdpbén fédélm 2 .jpheta 1 ve3er sem aldo-

3at sé áldomás sem aianlat sem gerie3tet sem sérégeknéc bélé te előtted 

bog meg lelhétnoc te irgalmasságodat Es tprpdelmes leiekben x ala3atus 

3elletben fogattassonc miként prpknéc 2 bikaknac aldosatta 1 miként e3er 

kpuér baranokban Vgá lege ma te 3emeled élpt mv aldomasonc bog kcl-

léssec teneked mert nini. gala3at te beled bÍ3oknac Es ma kpnétpnc 

tégedet mend 3vupnckél 1 felpnc tégedet x megkeressúc te orcádat Ne 

gala3y meg mvnket de teg mvnelpnc te kegesseged 3eret 2 te irgalmassa-

godnac sokassaga 3eret Es 3abadoch meg műket te uudaidba x ag diupse-

get te neuednec vra Es gala3tassanac med kic mutatnac gono3okat te 30I-

gaidnac Es meg gala3tassanac p menden batalmocba 2 p ereiec megtpres-

sec Es tuggac mert tené magad vag vr isten 1 diupseges meden fpldpn 

Es a* kiralnac 3olgay kic beere3tettecvala pket nem 3pnnecvala g-e a* ké

mencet gerie3téni lén mr^tal 1 po3doriaual 3urockal 2 a3ÍTi sarmentaual Es 

ki pttéticvala a' lag a- kemencén néguén kiléé kpnpklétne x kimene x 

meg gerié3te kikét a* kemence mellét lele a' caldeosocbol kiralnac 3olgait 

kic pkét gerié3ticvala Vrnac kédeg angala le3alla A3ariassal 2 p tarsinal 

a* kemencébe 2 ki n3e a* tti3néc langat a* kémencébpl Es teue a' kémcn-

cénéc kp3epit mönal barmatnac fuuo 3elet x médenestpl fogua né illéte 

pket a* tú.3 sem megne 3omoreita x sem eg nébésseget nem tpn Tabat a' 

barmac mönal eg 3aual diuericvala x meg algacvala istent a' kémécébén 

mondiian 2 diLpueiticvala Aldot vag mú atainknac vra istene x dii.e- ce-Jik '•»*• 
BÉCSI CODEX. 1 4 
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rétes x diLpseges 2 igé felmaga3tatot prpcke Es aldot te diLp scent neuéd 

2 diuerétes 2 igen felmaga3tatot menden vilagocban Aldot vag te diLp scét 

tplomodban 2 felette diuerétes 2 felette diLpseges prpcke Aldot vag te 

or3agodnac 3ekibén x igé diLerétes 2, igé fehnaga3tatos prpcke Aldot vag 

ki ne3 melsegekét 2 vl3 cherubimon 2 diuerétes 2 igen felmaga3tatot prpcke 

Aldot vag mennéc íirmamentoman x dn-erétes 2 dh-pscges 2 igen felette 

felmaga3tatot prpcke Vrnac menden múuélkedéti iol mögatoc vrnac diLer-

ietec 2 igé felmaga3tassatoc ptét prpcke Vrnac angali iol mongatoc vr

nac diLerietec 1 igé felmaga3: ptét prpk: Mennéc iol mögatoc vrnac di-

Ler: 2 igé felma: ptét prpc: Médé vi3éc melléc vadnac mennéc felet iol 

mögatoc vrnac diLerietec 1 ige felmaga3tassatoc ptét prpcke Nap 2 hod iol 

mögatoc vrnac diLerietec z igé felmaga3tassatoc ptét prpcke Vrnac mendé 

io3agi iol mögatoc Arrnac diLerietec 2 igé felmaga3tassatoc 5>tet prpcke Nap 

2 hod iol mögatoc Vrnac diLerietec 2 igé felmaga3tassatoc ptét prpcke Mén9 

LÍllagi iol mögatoc Vrnac diLerietec 2 igen felmaga3tassatoc ptét prpcke J 

Vrnac éssi 2 harmati iol mögatoc vrnac diLer: 1 igé felma: ptét prpc: 

Vrnac tÚ3p 1 hénsege iol mögatoc vrnac diLer: 2 igé felma: ptét prpc: 

Vrnac nara 1 hidege iol mögatoc vrnac diLer: 1 igé felmaga3: ptét prpcke 

Harmatoc 2 hoharmatoc iol mögatoc vrnac dh.er: x igen felma: ptét prpc: 

Vrnac déré 2 hidege iolmögatoc vrnac diLer. i íelma: ptét prpcke Vrnac 

iégi 2 hauay iol mögatoc vrnac diLer: x felma: ptét prpc: Vrnac napi 

2 ey iol mögatoc vrnac diLer: 2 felmaga3: ptét prpc: Vrnac világossági 
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2 setctsegi iolmögatoc diuer • 2 f-e igé felma: ptét prpcke Vrnac villamati 

2 kpdi iolmögatoc vrnac diuer: i ige felma: p : pr: Fpld iolmögö vr

nac diuerie i ige felma: ptét pr: Vrnac hegi 2 vplgi iol mögatoc vrnac 

di: 2 ige felma: ptét pr . Vrnac med: mag3oy fpldpn iol mögatoc vrnac 

diuer: 2 igé felma: ptet prpcke Vrnac forrasi iol mögatoc vrnac d i : 2 

ige felma: p : pr: Vrnac tengeri 2 foloy iol mögatoc vrnac di : 2 igé 

felma: ptet pr: Vrnac Cethi 1 médenec mellec mo3gattatnac vi3ecbe iol 

mögatoc vrnac di : 2 felina: ptet prpcke Vrnac médé menny repcspy 

iol mögatoc vrnac diuer: 2 igé felma: ptet prpcke Vrnak méd: barmi 2 

vádi iol mögatoc vrnac di : 2 fel: p pr: Emberekn9 iiay iolmögatoc vrnac 

di : 2 igen felma: p: prpcke | Isrl megalga vrat diLer: 2 igé felmaga3: C7""k ' 

ptet prpcke Vrnac papi iolmögatoc vrnac diuer: 2 igé felma: ptet pr: Vr-

uac 3olgay iol mögatoc vrnac diuer: 1 igé felma: ptet pr : Scentec 2 ala-

3atc7> 3Úupuec iol mögatoc vrnac diuer: x igé felma: ptet pr: Vrnac 3el-

leti 1 i iga3aknac lelki iolmögatoc vrnac diuer: 2 igé felma: ptet pr: 

Ananias A3arias Missacl iol mögatoc vrnac diuerietec 2 igé felmaga3tassa-

toc ptet prpcke Mert ki npt engemet műket pokolból 2 vdup3eitet műket 

balalnac ke3cbpl 2 meg3abadeitot műkét a3 egp langnac kp3épibpl 1 a* 

tÚ3néc kp3epibpl ki mentet műkét Vallatoc vrnac mert io mert prpcke p 

irgalmassága Méden 3cr3étescc iol mögatoc VHI*C isténec vra isténenéc 

diuerietec 2 vallatoc pnéki mert méden vilagocba p irgalmassága ^ E3 

eddeglen nim.en 03 heberec kphuebé 2 melleket vettpnc Theodocius $er-
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lesehpl vettetten9 ki Tahat Nabnchodono3or kiral megyédé x felkéle igíi 

hamar i möda p nemesb fédélmin0 Nemde harö férfiakat megbekojottakat 

ere3téc a" tÚ3 k é p i b e é ? Kic felelue mödanac kiralnac BÍ3011 kiral | 

Felele kiral 2 möda íme én latoc neg férfiakat megodattakat iarokat a" 

tii3 kpjepet . 2 sem eg tprététesseg nini. pbénncc Es a* negednec jemele 

cgénlp isten fiaual Tahat Nabuchodonosor vepec a3 cgp tii3«é« kémencéic-

néc aitaiaho3 1 monda Sidrach Missach 2 Abdenago a* felséges elp isténn0 

3olgay ereggetec ki 2 ipuetec Es legottan ki ipuenec Sydrach Missach 1 

Abdenago a* tú^néc kp3epibpl Es égbe gúleke3enec a# bpli.éc 2 a* meste

réé 1 a- birac 2 kiralnac hatalmasi vgéke3ic uala a- férfiakat inert sem 

eghatalmat ne vallót volna a* tÚ3 p testéében Es p féieknéc hai3ala ne 

cgetnalameg 2 p berheiec ne kussébettéc valameg 2. tú«néc illattá né mét-

vala p altalloc 2 vupltue Nabuchodono3or möda Aldot isténeknéc istene 

tudhiamert Sidrahe Missache 2 Abdenagoe ki é r t t e t t e o angalat 2 mcg-

Sabadeitotta p 3olgait mert hitténéc pbele 2 kiralnac igeiét megvalto3tat-

tac 2 attac p testeket bog ne 3olgalnanac 2 né imadnanac mcndé istent 

p isténektpl megualua A3ert én tplle véttétet é' 3er3es bog méden ncp 2 || 

ös-ait ícvci. nénié t 1 nélp valamel karölatot be3ellénd Sidrach Missach 2 Abdenago 

istene ellen élue3Íé 2 p ha3a inegpiiíteitasscc mert nini. egéb isten ki ig 

3abadcithassömeg Tahat kiral felmaga3tata Sidrachot Missachot 2 Abdena-

got Babillonianac videkin . 2 mende fpldré ére3te eplat e3 igekn? tartal

mában Nabuchodono3or kiral menden ném3eteknéc 2 néluéknéc 2 nepéknéc 
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kic lakoánac mede fpldpn bekeseg sokasoltassec tvnctec Jelenségeket i 

mdakat tpt én nálam a* felséges isten A3ert kelletet énnekem pdikalnom 

p LUdait mert nagoc i uudalatusoc p múuélkedéti mert érpssec i p orjaga 

prpc oi'3ag * p hatalma nem3etecbpl ném3etecbe 

Capitulum Neged ki kezdette 

Tf N Nabucliodono3or nugolmas valec én ha3amban i fenlp én pa

lotámban latec almát mel megye3te 2 én gondolatim én agamban i én 

fémnéc latasi megbaboreitanac engemet Es én miattam véttétec é* 3er3es 

bog bé bo3attatnanac én sémelem éléibe Babillonianac inende bplui 2 bog 

a3 alomnac 0d03att.1t megiélenténec énnékem Tahat béipnéc vala a3 oltáron 

ne3pc Magosoc, z Caldeosoc z a3 almát megiélentem p»e-

fe4e 3émelec élpt 1 p magara3attat nem mutatac meg énnéké mignem Daniéi 

én barátom kinéc néue Balta3ar én isténenéc néne 3erét ki pbénne válla 

scét isténeknéc 3ellétet 2 a3 almát p élpttp megbé3ellem Balta3ar ne3pknéc 

fedélme kit én tudoc bog te bénnéd vállad s. isténekn9 3ellétet 1 men-

den titk nem lehetetlen tenéked En almaimnac látásit mellékét láttam x 

p magánjaitokat iélcnuéd meg énnékem En fémnéc latasa én hailakomhan 

é3 , Latom vala 1 ime fa fpldnéc kp3épette i p magassága ige magas 1 

http://0d03att.1t
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nag x érps x p ho3Íusaga 4g- mennét eriuala p ne3ese vala menden fpld-

nec hataraiglan Q léuéli igen 3epéc x p gimplup igen soc 2 medeneknéc 

étke vala p benne Q alatta lako3nacvala lelkesec 1 bannoc 1 p again 

naiaskodnacvala menn? répespy 2 p bélpllp eltetteticvala inenden test lg 

latocvala én fémn? látásában én agamon Es ime vigadó 2 scet lejalla n*e 

menbol 2 vupltp érpssén 2 igmonda Méggetec él a* fat 2 p agait métélle-

tec él 1 p léuélit élra3iatoc 1 p gimpluit élteko3latoc él fussanac a* vadac 

melléc p alatta vadnac 2 a. répespc p agairól Dé vaIobÍ3on p gúkérenéc 

ném3eset a" fpldbén haggatoc (i vas x badoc kptéllél kptp3téssec meg a* 

fünékré melléc küupl vadnac x menni harmattal || 
69-dik levél. 
Ki van sza
kítva, 's he
lyébe más 
üres ra
gasztva. 

70-dik icvéi. Mend é3ec ipuenéc Nabuchodono3or kiralra a* ti3enkéttpd bauaknak vege 

nta Babillonianac palotaiaban iaruala Es lata kiral x möda Nemde é3 é 

babillon a* nag varos mellét én fa raktam én or3agomnac ha3aba én erps-

segemnéc ereiében 2 én ekessegemnéc diupsegemnéc Mikor meg e* be3ed 

kiralnac 3aiaban volna 303at ipup menbpl Tenéked mondatic Nabuchodo-

no3or kiral A3 or3ag élmegen tetplléd 2 émberec kp33pl kiuétnéc tégedet 

x barmockal 2 vadackal le3en te lakodalmad 3enat e3el mét tehén 2 hét 

idék valto3tatnac te raitad miglén megtuggad hog a* felséges vralkoggec 

émbereknéc or3agan x valakinéc akaranga aggá a3t A3011 údpbén Nah 

a' bé3cd bétélec Nabuchodono3oron 2 émberec kp33pl ki néttétet x 3enat pt 
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ment tehén ^ p teste mcnnéc harmattaual fogatko3ot meg míglen p fúrti 

késélpknéc hasonlattara npuen? meg . 2 p kprmi mönal madaraké Ajert a* 

hét e3tendp napinac vege uta én Nabuchodono3or én 3eméimét menbé 

émélem 2 én értelmem megadatec énnékem 1 iol mondec a* felsegesnéc 2 

a3 prpcke elpt diuere x diup inert p hatalma prpc hátaim Es p or3aga 

ném3etekbpl ném3étekbé . 2 fpldn9 méden lako3oifa pnala semmié alaitat-

nac mert mert p akarattá 3erét tpt inendenekét méd mennéc téhétsegi-

bén mé"d fpldnéc lako3oiban 2 ninu ki élléne alhasson p ké3enéc 1 mongon 

pnéki Mire tpttéd A3 vdpbén én értelmem meg én ho3Ía fordola 2 én or-

3agomnac ti3tessegebé 2 ékességébe iutec 2 én peldam meg én belem for

dola 2 én iélesb fedélmim 2 én mesterim megkérésen0 engemet 2 meg én 

óságomba adattattam 2 én nagsagom nagob toldatec énnékem A3ert ma én 

Nabuchodono3or diueré 2 felmaga3tatom 2 diupueitem menn? kiralat mert 

p menden múuélkedéti iga3ac 2 p meden vtay itelétec 2 kéuelsegbén ia-

rokat megala3hat 

Capitulum p t p d 

Alta3ar kiral tpn nag vendégséget p e3er iélesb fédélmin9 x eg-

J 3 mendenic p idéie3eret Í3icvala ParaLola kédeg immár borral tél

lés hog élho3attatnanac a3 arán x é3Úst édenec mellékét Nabuchodono3or 
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p atta ki ho3otvala a tplombol melvala Ihrlmbén bog innanac a3okbol 

kiral 2 p fédélmi x p feleségi 2 p 3erétpy Es tabat el bo3attatanac .-13 arán 

2 e3Üst édenec melléket p atta ki ho3otvala a' tplombol meluala Ibiimben 

x Í3nacvala bort 2 p arán 2 e3Úst i érc x vas x fa 2 kp istenekét diueric-

n.jit levü. vala |j A3011 vdpbén iélenenéc monnal emberi ké3néc iro vy a* górta tartó 

éllén a' kirali palota falanac 3inen 2 kiral ne3i vala a3 iroké3néc vyait 

Tabat kiralnac orcaia megvalto3tatec 2 p gondolati megbaboreitac ptét 2 0 

véseinéc Í3Í ma megféslétnécvala x p térdéy egémbé egmasbo3 ra30ttatnac-

vala Es ug kiral érpssén vupltp bog bébosattatnanac a* magosoc a* caldeo-

soc x a* ne3pc 2 bé3elue kiral monda Babilloniay bpluéknéc Valaki é3 irast 

megoluasanga x p magara3attat énnékem megiélenténdi barsoíinal ruhajta-

tic 2 arán nakba vétpt val p nakaban 2 harmad le3en én óságomban Ta-

hat bémenuen kiralnac menden bplui sem é3 irast né oluasbatac meg 

sem p magara3attat megnem iélentbétec kiralnac A3ert balta3ar kiral elegge 

megbaborodec x p 3émele megvalto3tatec De p fédélmi 2. megbaborodanac 

Kiralne a33on kév é3 állatért mel tprtentvala kiralnac 2 p fédélminéc bé-

mene a' véndegsegn? ba3aba 2 bé3elue monda Kiral prpcke el Ne babore-

hanac meg tégedet te gondolatid se valto3tassec meg te orcád Vagö ferfiu 

te óságodban ki scét isténeknéc 3elletet válla pbénne x te atadnac napiba 

tudoman x bpluéseg lelettetet p benne .-v Daniéibén kinéc kiral néuét véte 

Balta3ar, Es ug ma daniél biuattassec x a* magara3atot megmonga A3ert Da

niéi bébo3attatcc kiral éléibe kihe3 kiral éléue 3olua möda Te vag é Da-
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niél Judit fogsaganac fiaiból kit él ho^ot én atam kiral Júdeából Hal

lottam te rollad mert isténeknéc 3ellétet vállad te bénnéd 2 tudoman x 

érteim 2 bpluéség tpbbéc Ieléttétténéc te bénnéd 2 ma be iptténéc én 

3émelem éléibe bpluéc Magosoc bog éj irast megoluasnac 2 p magara3at-

tat megiélenténec énnékem x nem téhétec é* béíednéc értelmet megnitni 

Valobi3oíi én hallotta te rollad bog néhésékét meg magara3haé 2 kptp-

3ettékét megodhac A3ert ha é3 irast inegoluashatandod 2 p magara3áttat 

nékem megiélenthéténded barsonnal ruha3tatol x arán nakba vétpkét val

lás te nakadbíin 2 harmad fédélm le3 én or3agomban Kinéc félélué da-

niél monda kiral élpt Te aiandokid néked legénéc 1 te hasadnac ado-

manit egébnéc aggad é3 irast kédeg kiral f5 néked ~ megoluasom 1 p ma-

garajattat megmutatom tenéked 0 kiral am felséges isten or3agot x nag-

sagot diupseget 2 ti3tesseget ádot Nabuchodono3ornac te atadnac x a1 nag-

sagert mellét adót vala pnéki || mendcn nepéc ném3étec x néluék remplie- 72.a;i i.wi. 

vala 2 felic vala píe ptét kikét akaruala megpluala kikét akaruala meg-

uéruala 1 kikét akaruala felmaga3tatuala 2 kikét akaruala ala3uala Midpn 

kédeg fel éméltétec p3iíup p3élléte megkémenedec kéuelsegbé. leuéttétec p 

oi-3aganac 3ekibpl 2 p diupsége éluetétec x émberec fiay kp33pl ki uéttetec 

2 p 3Úup barmockal véttétec 2 vad3amarockal uala p lakodalma x 3enat 

e3icvala ment tehén 2 mennéc harmattaual fogatko3ot meg p teste miglén 

megesmérne hog a* felséges vallana hatalmat émbereknéc or3agan x valakit 

akarand tama3ta arra Es te Balta3ar p fia mikor mend é3«két tudnád né 
BÉCSI CODEX. 1 5 
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álasad te jiiuédet de a* mennéy vrálkodonac ellene emélkedel fel x p ha-

3anac edeíri te elpdbé hojattatanac 2 te 2 te fedelmid x te félésegid x te 

3eretpid bort ioyiutoc yiutoc p belpllpc x arán 2 e3Úst 2 ere x vas fa 2 kp 

isteneket diueretec kic né latnac sem balnac sem er3nec ValobÍ3on istent 

ki te 3elletedét 2 te menden utaidat válla pke3eben ne diupueitetec A3ert 

ptpllp ere3tetet e- ke3néc vya ki e^t irta mel irattatot E3 iras kedeg mel 

3er3ettétet Mane . thethel. Phares . E3 e* be3ednec magáidat ta Mane . meg-

3a» 3amlalta vr isten te or3agedgodat x meguege3tetet 1 betpltpttp a3t ] 

Thetbel a* mertekbe vettetet x lelettetet keuesebét valló Phares Mego3latot 

te or3agod 2 adattátot Medosoknac 2 persayaknac Tahat kiral paranuolua 

pltp3tetec dánielé barsonba 2 aránnak nakba vetp kprneke3tetec pnakaba 

2 hirdettetec ptpllp hol vallon hatalmat harmad p o^agaban A3on eyel 

meg pléttétec daniel Bálta3ár kiral a* caldeosoktol x Medosy darius véne 

a3 or3agot 

m 
C a p hatod 

k Ellétec Dariusnac x 3er3e a3 or3agö" harminc bpk fedelmeket hog 

I V fedelmkednenec mend p or3agan x mend a3okon harö ieles fe

delmeket kic kp33pl Daniel egvala hog a3 bpli.ee e3eknec adnanac okot 2 

kiral valami bánatot ne 3enuédne A3ert Daniel fellpl mullavala méd a* 

http://bpli.ee
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fédélmékét 2 bph.ékét mert isténnéc jelléte nagob vala pbénne VaIobÍ3on 

kiral gondolla vala ptét 3cr3eni p menden or3agan A* fédélméc t a* bpl-

uéc kérésicvala hog yadolatot lelnenéc Daniélnéc kiralnac oldalatol Es sem 

eg okot i sem egketelkedétet sem lelhétenéc a3ert hog hú uala 1 sem eg 

bűn 1 kételkedét nem leléttétnec pbénne Mondanac a3ert a' ferfiac Nem 

lelpnc é" Dánielre valami vadolatot hane talantal p isténenéc tpruenebén 

Tahat a" fédélmék 2 a' bpluéc hamissan ki3lélec kiralt i ig be3ellenéc pnéki 

Dárius kiral prpcke || Te or3agodnac menden fédélmi 2 mesteri 1 bplLi 1 73.d* '««'• 

veni 1 biray tanaiunt tartottanac hog La3arnac 3er3ese 1 parauolatta ki 

mennen hog menden valaki kerest kerénd harminc napiglan valamel istén-

tpl 1 émbertpl hanéuac te tplléd kiral a3 oro3lanoo vérmebé eréstéssec Es 

ug ma kiral érpsehéd meg é* tprnent 1 iriad é" 3er3est 1 ne valto3tassec 

meg mel a1 Medosyaktol 1 a* persayaktol 3er3ettétet dé ingén se illec 

valakinéc mcgtprni val Valobison Dárius kiral véte 3ersest 1 megallaptata 

Kit mikor Daniéi meg esmért uolna a3 a3 a* 3er3et tpruet bémene p ha

jába 2 a3 ablakoc meg nitua p vaLoralo hélen Ihrlm ellen napiaban ha-

rÖ3er haitauala p térdéit 2 imadko3Ícvala 1 valuala p isténenéc élpttp 

mikét 2 a3 élpt 3octauala tetet A* ferfiac a3ert sérelmesben tudako3uan 

lelec Daniélt imadko3atta 2 on3ollata p istenét Es vepue bé3ellenéc kiral

nac a" parauolatrol K Kiral midéné 3er3ed é hog menden ember ki kerénd 

valakit a3 isténekbpl 2 émberecbpl harmincad napiglan hanöuac tetplléd 

kiral a3 oro3lanoc vérmebé éré3téssec Kire félélue kiral monda Iga3 a" 
15 * 
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bejed Medosiaknac 2 Persayaknac 3er3esec jerét mellét megtprni nem illic 

Tahat félélué daniél mondanac kiral élpt Daniéi Juda fogsagabéli fiac kp3-

3pl né gondolt te 3ei'3eseddél 2 parat-olatoddal mellét 3er3ettél de napiaba 

barom idékbén imadko3ic p on3olattaual Ki igét mikor ballotuolna kiral 

elegge meg3omorodec 2 daniélert véte p 3i\uet bog meg3abadeitana ptét 2 

mend napnugtaiglan munkalkodec bog ptét megmentene A* ferfiac kédeg 

megértueiec kiralt mondanac néki Tuggad kiral mert Medosyaknac 2 Per

sayaknac tpruene bog mendé 3er3est mellét kiral 3er3end né illic megval-

to3tatni Tahat kiral parauola bog él hosnac 2 él bo3ac Daniélt 2 éré3tec 

4a ptét a3 oro3lanoc vermébe. Es möda kiral Daniélnéc Te istened kit te 

mendenkor bet.plt>3 p jabadehon meg tégedet Es ho3attatec eg kp x vétté-

tec a* véremnéc 3adara kit megpeuetle kiral pnpn gűrpieuél 2 p iélesb 

fédélminéc gúrpiuél hog valami Daniéi éllén ne lenne Es élmene kiral p 

ba3aba 2 él alnéc vauoratlan x etkéc né vitéttén9 p éléibe x alom él ta-

no3ec ptpllp 2 isten béréké3tette a3 oro3lanoknac 3aiokat x nem néhéjei-

tec meg Daniélt Tahat kiral vilamodat fel kélué siétélmél mcne a3 oro3-

lanoknac vérmehe3 Es kpséleitué a' véremhe3 Daniélt kpnué3étes 3oual 

vuplte x bé3elle pnéki Daniéi élp isténnéc 3olgaia kinéc te mendcnkoron 

74-,i,t i«r<i. 3olgal3 alaitod é hog meggabad akart tégedet 3abadeitani a3 || oro3lanok* 

tol Es Daniéi félélué kiralnac monda Kiral prpcke el Én istené é l t e t t e 

p angalat 2 béréké3tette a3 orojlanoknac saiokat 2 nem artottanac énné

kem mert p élpttp igassag leiéttétet én bénném de te élpttéd v kiral 
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vetkejetet nem tpttém Tahat kiral ige prplp praita (t Dánielt parauola a-

vérembpl ki venni Es Dánielt a* vérembpl ki uetéttétué" 2 sem eg sereim ne 

leiéttetet pbénne mert hit p isténenéc Kiral kédeg parauolua el hojattatanac 

a'ferfiac kic Daniélt megvadoltacvala x aj oro3lanoknac vermébe «f« ére3téte-

néc pk 2 p fiók 2 p féleségek 2 ne iutanac a" verénéc pagimetomara migne 

ragadnac pkétag oro3lanoc 2pmenden tetemekét megtprdélec Tahat ira Dárius 

kiral mende nepéknéc x némeknéc 2 nélueknéc mede fpldpn lako3oknac Be-

kescg megsokasoltassec tvnéktec En tpllém ajert allaptatot é* 3er3es hog én 

menden vrasagomban 2 óságomba rempllec 2 fellec Daniélnec istenét Mert p 

éléuén isten x prpc méd prpcke 2 p or3aga né teko3latic él x p hatalma mcd 

prpkiglén Q 3abadeito 2 vdup3eitp teué" iélensegekét 2 uudakat mennenja 

fpldpn Ki meg3abadeidotta Daniélt a3 oro3lanoknac vérmebpl ValobÍ3on Da

niéi megmarada Dariusnac or3agaiglan 2 Persiay Cirusnac or3agaiglan | 

1) Alta3arnac Babillon Kiralanac élp é3téndéiebén Lata Daniéi almát 

1 3 Q féienéc latasat 2 p almait p hailakaban megirua rúuid bé-

3edbé foglala x mendenikét egémbé 3oreitua monda Latom vala én látá

somban eyél 1 ime meiinéc neg 3eléy viunac vala a* nag tengerben 2 neg 

ige nag vadac felmennécvala a' téngerbpl külpmbp3étesec pnp kp3pttpc A3 

élp mönal Leena x valuala 3arnakat mönal késélpet x ne3em vala míglen 
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él sakadnanac p 3arnay i éluetéttétet fpldrpl 2 p lábaira álla monnal em

ber p 3Únp meg adattatec pnéki Es ime mas vad egénlp médiuméi fél féle 

álla. 2 p 3aiaba harom3er fogac valanac 2 p fogaiban három fédélméc z 

igmödnacvala neki Kelfel egei soc húsokat E3ec uta ne3ecvala 1 ime mas 

inönal pardic 2 neg jarnakat valuala p raita mönal madaraknac 3arnait 2 

neg fekec valanac a* vadon 1 hátaim adattatec pneki E3 uta ne3ecvala 

eynéc látásában 2 ime neg- ¥a4 negéd vad 3prnp 2 uidalatus 2 igen érps 

neg vas fogakat valuala eué" 2 megtprue 1 a' maradékokat labaiual no-

moggaualameg A3 egéb vadackal kédeg mellékét ele3teb láttam vaia né 

egénlp vala. i ti3 3aruakat valuala Ne3euala a'3aruakat 2 ime p kp3épekbpl 

75-dik icve'i. tamada mas kÍLenéd 3aru || x p orcaia élpl a3 éle3tebéli 3aruacba harmac él 

ésenéc 2 ime 3émec valanac & e' 3aruban. mönal émbernéc 3éméy 2 nagokat 

30I0 3aNe3em vala miglén 3ékec véttétenéc. 2 napoknac venele űlpQruhaia 

féier monnal ho. 1 p féienéc fürtp mönal ti3ta gapiuQ3éke turnéé langap 

kéréke meg gerié3tet tútf. tÚ3és folo 2 gors 3arma3icvala p saiaboi orcaiabol 

E3er3er é3erec 3olgalnacvala néki 2 ti33er é3erec 3a33er é3erec iélen valanac 

pnéki Itelétré vlp 2 kpnuéc megnittatanac Ne3e vala a* nag bé3ednéc 3auaert 

kikét a* 3aru bé3eluala Es latam mert megpléttétet uolna a* uad *2 élué3et-

uolna étéste. 1 adattatotvolna tÚ3néc meg cgéteseré 1 a3 egéb vadaknac élue-

tétetvolna hatalma. 2 udpnce élétnéc vdpy 3er3éttétténécvolna pnékic idé-

iglén 2 idéiglén Ne3em vala a3ert eynéc látásában 1 ime mennéc kpdiuél 

ipuala mönal émbern? fia. (x iuta a' napoknak aia istennec egenlpsegere isten-
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sege $eréf) vétteiglén 2 p 3emele eleibe viuec ptét Es ada neki hatalmat 2 ti3-

tesseget. 2 o^agot. 1 médé nepéc * néluéc 2 * némec 3olgaInac pnéki Q ha

talma prpc hátaim ki élne vetéthétic 2 p orjaga ki inegne tpréttétic Meg

yédé én 3ellétem En Daniéi megyé4 yédec e3ecbén. 2 én fémn? latasi még

ha | boreitanac engemet Vepem eghe3 a3 alloc kp33pl. 2 igassagot kérésec vala 

ptpllp méd a3okrol . ki megmoda'ennék é a* bé3edeknéc magara3attat. 2 meg-

taneita engemet A* neg nag vadac neg or3agoc kic felkélnéc fpldbpl Ve3ic 

kédeg a' felséges isten scéntinéc or3agat. z megtartac a3 or3agot méd prpcke 

1 méd prpckpl prpcke E3 uta akarec 3érélmést tudako3nom a* negéd vadról 

ki igé kiilpmbp3etes vala mendenektpl. 2 médeniktpl igen 3prnpuala Q fogay 

i kprmi vasac e3ecvala i tpruala. 1 a* maradékokat labaiual nomoggauala 

meg. 2 p ti3 párnáiból mellékét valuala p féien i a* masrol mel tamadotnala aj 

élpt hog barom 3aruay le éstéc vala a- 3arurol. mel 3émekét valuala. 2 a* nag 

30I0 3a. i nagobuala egébitpl Ne3em vala 2 ime a" 3aru hadat te3éuala a* scén-

tec éllén 2 hatalma3ic vala p raitoc miglén élip napoknac véne 2 íteletet 

ad a* felséges scéntinéc. 2 a3 vdp élipup i a3 or3agot megveuec a* scéntec 

2 ig monda A- negéd vad negéd or3ag le3é fpldp ki nagob le3en leji men-

dé or3agoknal. 2 megmaria méd a" fpldét x megnomogga 1 mendenestpl él-

tpri ptét ValobÍ3Ö a3 or3agnac tÍ3 3aruay ti3 kiraloc le3néc x mas támad 0 

utanoc 2 p hatalmasb lc3é a3 élpbéliéknél Es a* harö kiralokat megala3ia 

1 be3edekét 30I a* felséges éllé Es a1 felsegesn9 |[ scéntit megtpri x alaita76-J^ '«>a 

hog idékét x tpruenekét megva!t03tathasson x adattatnac p ké3ebé ideig-
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lén x idékiglén i fél vdpiglén x itelétré vl hog éluetéttéssec p hatalma i 

megípfe tpréttéssec x éluesion méd vegiglén A3 orsag kédeg 1 hátaim 1 

a3 orjagnac nagsaga ki vagon menden menn9 alatta a* felséges scét nepe-

néc adattassec kinéc or3aga prpc or3ag x menden kiraloc 3olgalnac a* fel-

segesnéc x éngédnéc pnéki E3 éddeglén igenéc vege Én Daniéi én gon

dolatimban igen megháborodom vala 2 én orcám megvalto3tatot én ben

nem A3 igét kédeg én 3Űuémbén megtartam 

m 
C a p 11 o l c a d 

b Alta3ar kiral or3aglattanac harmad e3téndéicbén látat iélcnec én-

-D nékem En Daniéi a3iita mellét ] élp3er lattáuala latec én lata

tomban Mikoron volnec Snsisnac varasában ki vagon elamnac vidékében 

Latam kédeg á* latatban Vlaynac kapuian 1 fel emelem én gémeimét 2 

lata .1 ime eg kos aluala a3 ingouan élpt válna ti3 magas 3aruakat i eggic 

magasb vala a" masnal x néuékedp E3 utá latam a* kost 3aruaiual teko3lot 

napkelet ellen x napnugat ellen e3féc éllén 2 del ellen x menden vadac 

ne alhatanac p ellene | sem 3abadolhatanac meg p késebpl 2 tpn p aka

rattá 3erét x felmaga3tatec x én ertem vala Mert ime kéukéknéc baka ip 

uala napnugatrol menden fpldnéc 3émelen x fpldét ne illétuala VaIobi3oh 
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a* bak valuala igen fenes 3aruat p 3aruay kp3pt 2 ipup a* jaruas kosiglan 

kit lattavala állatta a* kapu élpt Es p li03ia futamec p érpssegenéc hirté-

lénkedétebén Es mikor kp3eleitetuolna a* kosho3 kp3el fénelkedec p raita 

reiaia 1 megvére a" k-est kost 2 meg toré p két 3aruait. 1 a' kos né alhata 

o élléne Es mikor ére3tetteuolna ptét a* fpldré megnomoda ptét i senki 

megné 3abadeithata a* kost pkÖ3ebpl A* kéi-kéknéc kédeg baka lpn igen nagga 

2 mikor néuékedetuolna meg5egec a* nag 3aru 1 nag 3aruac tamadanac a3 alat 

inennéc neg 3eléiuél Annac kédeg eggikbpl ki ipup eg kos 3aru 1 lpn igen 

nagga del ellen 1 napkelet ellen 2 a3 érpsseg ellen Es felmaga3tatec mennéc 

érpssegeiglén 2 leuéte a3 érpssegbpl 1 a" uillagocbol 1 megnomoda a3okat 1 

felmaga3tatec a3 érpssegnc fédélmciglén Es élueue ptpllp a3 albatatns aldo3a-

tot. 1 leuéte p scéntelétenc bélét érp kédeg adattatec pnéki a3 alhatatus aldo-

3at éllén búnpkert 2 igassag fpldré térie3tetic le 2 te3i 2 bodoglatic 

| Es ballec cggét a" scéntecbpl bésellpt 2 monda eg scent a* masiknac. fe 77»dik i«r<i. 

nem tudom kinéc 3oIonac Miglén nomottatic meg a* latas 1 a3 albatatus 

aldo3at 2 a- pu3to!atnac búnp mel lpt. 1 a* sanctuariuin a aj orpooog z a$ 

érpsseg Es möda énnékem éstuéleiglén 2 holualiglan két é3er barom3a3 na-

piglan 2 meg ti3teitatic a" sanctuarium Lpn kédeg midpn én Daniéi lat

nam é" latatot 2 keresném értelmét íme allapec én 3émelem é-lpt mönal 

leríiunac sémele Es báliam ferfiunac 3auat Vlay kp3pt 1 vupltp 1 monda 

Gabiiéi értésscdmeg é* latatot. i ipup 2 allapec Vlay mellét bol én alloc 

vala Es mikor éliptuolna yédué le éscm én orcámra Es möda énnékem 
BÉCSI COŰEX. 1 6 
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En megmutatom teneked mellec ipuédpc legenec a3 atkojotnac vtollaban 

mert vdp válla pxieget Es a* kos kit lattal sáruakat vallani Medosoknac 

2 Persayaknac kirala Valobi3on a* keLkeknec baka gprpgpknéc kirala Es 

a* nag 3aru meluala p 3emey elpt p elp kiral Hog kedegl a* meg 3eguen 

tamattanac negec p érte. neg kiralok tamadnac p nem3etebpl de né p 

erpssegeben x p or3agoc vtan mikor neuékedendnec a' bamissagoc Támad 

3emermetlen orcaio kiral 2 sebeseket megertp x meg érpseitetic p erpssege 

dénem p ereiében | 2 mendeneket megpu3teit inkab bognem bitetbetnec 

x bodoglatic 2 te3en x meg pl erpsseket x scenteknec népet p akarattá 3e-

rent. x alsag vitcttctio viseltetic p k^ebén. x p 3Űnp felmaga3tatic x médé 

vagnac bpsegeben. sokakat plmeg x fedelmeknec fedelme ellen támad 2 

ke3nelkül tprettetic meg 2 a* látat mel éstue 2 bolual mondatec iga3 Ajert 

iege3ied meg e- latatot mert soc napoc uta le3e e3 Es en Dániel meg le

letesem 2 meg betegplec soc napocban Es mikor felkpltem volna te3euala 

kiralnac miiuelkedetit x uudalkodom vala e* lataton 2 nő vala ki íneg-

magara3ia 

C a p i t u l u m k i l e n c e d . 

A a Suerus Dárius kiralnac elp e3tendeieben Medosoknac nem3etebpl 

t i l ki paranLola Caldeosoknac o^agan p or3aganac elp e3tendeieben 
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én Dániel meg értem a3 éíténdpc 3amanac kpnuebén kirpl Ipt vrnac be

jedé Jeremiás ,rplietaho3 hog bétéllésednenéc 111 rím pu3tolattanac hétuén 

e3téndéie Es vétem én orcámat én vram isténemhe3 kérne 2 on3ol!anö 

bpitpkbén sakban 2 hamuban 2 imadám én vramat istenemét i vallec 2 

mondec On3olIac nag vr isten x félelmes 2 uidalatus te pri3ue a* fogadást 

1 irgalmasságot \\ tégedet 3érétpkbén x te paramolatidat pri3pkbén Bún- 78-dik uvfl. 

bpttpnc hamissan tpttpnc kégetlénpl müuélkettpnc. 2 élmentpnc 2 él hai-

lottonc te paranuolatidtol 2 itelétidtpl Nem éngéttpnc te 3olgaidnac flphe-

taknac kic bé3ellétténéc tenéuédbé mv kiralinknac mv fédélminknéc 2 mv 

atainknac 1 fpldnéc menden nepenéc Tenéked vram igassag. nékpnc ké-

deg oréanac galo3atta miként vagon é* nap Juda ferfianac 1 Ihrlm lako-

30inac 1 mend Isrlnéc a3oknac kic kp3él vadnac 2 a3oknac kic mé33e vad-

nac menden fpldéken kikre ki uéttél műnkét phamissagokert kickél bún-

hpttéc te benned vram Nékpnc kédeg orcanac gala3atta 2 mv kiralinknac 

1 mv íédélmiknéc 2 mv atainknac kic bvnhptténéc Tenéked kédeg mv 

vrunk isténpnknéc irgalmasság 2 kphprplét. mert élmentpnc te tplléd 1 

ne halgattuc mv vrunk isténpnknéc 3auat hog iarnanc p tpruenebén mel

lét vétet mvnékpnc p 3olgay miat .jphetac miat mv vrunk isténpnc 2 mend 

Isrl tpruét tprt te tprucnedbén 2 élhailottanac bog ne halgatnac te 3odat 

Es Lépeget mv reianc átok 2 vtalat mel irua vagon Moysesnéc isten 30I-

gaianac kpnuebén mert búnhpttpnc pnéki Es allaptatta p bé3edit kiket 

bésellet műreiank, 2- mv fédélminkré kic | itelténéc műnkét hog mv re-
16 * 
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ianc ho3nac e* nag gono3t mel sonha néuolt menden men alat mi 3erét 

lpt Ihrlmbén mi 3erent irua vagon irua vagon Moysesnéc tpruenebén Mend 

e* gono3 ípt mv reianc 2 nem kertúc te orcádat mv vrunk istenpnc hog 

el fordolnanc mv hamissagoncbol x gondolnoc te igassagodat Es \iga30t vr 

a' gonossagra x el bo3ta ptét mvreianc Iga3 mv vrunk isten p menden 

múuélkedétebén melleket tpt Mert né halgattuc p 3auat Es ma mv vrunk 

isten ki ki holtad te népedét egiptomnac fpldebpl érps ke3bén x tpttél 

temagadnac néuét é' nap 3erét Bűnbpttpc hamisságot tpttpnc vram te men

den igassagodban On3ollac fordollon él te haragod 1 te hirtélénkedéted te 

varosodról Ihrlinrpl 1 te scét hegedrpl Mert mv búninkert 1 mv ataink-

nac hamissagiert Ihrlm. 2 te nepéd bo33osagba vadnac mendeneknéc kpr-

nplualoknac A3ert ma mv vrunk halgassad meg te 3olgadnac imádságát. 1 

p on3ollattat. 1 mutassad te orcádat te sactuariomodra mel meg pu3tolta-

tot En istené tenen erted haiuad te füledét 2 halgasmeg Nissadmeg te 

3eméidét 2 lássad meg mv pu3tolatonkat 1 a* varust kin hiuattatot tcné-

uéd Mert né mv iga3olatinkban térié3tpnc le onjollatokat te orcád élpt 

79-,iik íovii. de te || soc irgalma3atidban Halgas meg vra énge3teltéssélmeg vram fügél-

me3iéd vra 2 tegéd Ne késsel tené erted mv istenpnc Mert te néuéd hi

uattatot é" varoson 1 tenepéden Mikor meg3olnec 2 imadko3na 1 vallanam 

én biiniinét x én nepémnéc Isrlnéc búnit hol le térié3téné én on3ollatimat 

én istenénec sémele élpt én isténénéc scet hegeiért Meg én bé3ellettém 

é3 imádságban íme gabriél ferfiu kit ké3détbén láttam vala R' latatban 

file:///iga30t
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hamar répplué" illéte engemet esti aldojatnac ideien i taneita engemet i 

bejelle énnekem Es möda Dániel ma a3ert ipttém ki hog taneitanalac té

gedet hog értened, te onsollatidnac ké3détitplfogua ment ki e* be3ed En 

kédeg ipttém hog meg iélenténem teneked mert aieitatoknac vag ferfia Te 

kédeg fügeJme3Íed e- be3et 2 eri-éd meg é* latatot a* hetuén hétéc meg 

rimidpltéc te népeden i te scét varosodon hog meg vege3tetnec a' tpruen 

tpres i veget vegén a* bün 2 éltprléttéssec a" hamisság i élho3attassec a3 

j)rpc igassag hog bétélléscggec a* látat 2 a* .rphecia z â  latas meg kénéttés-

sec scenteknec scente Tuggad a3ert 2 elmeddél fúgélméjiéd a* be3ednéc 

ki menétitpl fogua hog ésmeg megrakattatic Ihrlm xpc vésériglén hét hé

téc 2 ptuén két hétéc lc3néc i ésmeg megrakattatic | Ihrlm véak 2 kp-

faloc idéknéc néhéssegibén Es hatuan két hét hétéc ntan meg pléttétic 

xpc 2 ne le3e pnepe ki ptét meg tagatta x a' varust 2 a* sanctuariumot 

él teko3la a* nep p ipuéndp ve3ereuél 2 p negé3éte pu3tolat Es a' hadnac 

vege után allaptatic a* pu3tolat Meg érpseiti kedeg a" fogadást soc hetek

ben eg a' hétéknéc kp3epibén megfogatko3Íc hosta 2 aldo3at 2. a' tplom-

ban le le3e a* pti3tolatnac vndoklatta Es méd a* megtpkellétiglén i vc-

giglén megmarad a* pu3tolat 



126 D A N I U L 

C a p i t u l n t i 3 e d 

c Irusnac persayac kirala orjaglattanac harmad é3téndéiebén Ige 

VJ iélentétet Daniélnéc ki néue3tetetvala Balta3arnac nag ige 2 nag 

érpsseg Es megértem a" be3et mert értelem kellemetesség a* latatban A3 

napocban én "Daniéi ga3olkodom vala három hétéknéc napiban keuanatus 

kenérét nem pttém 2 hus 2 bor én 3amon bénem ment dé ingén kénéttél 

sem kenettettem meg mignem bétéllésednenéc három hétéknéc napi A* 

luisadnapon ké? k-oncttcl 1 a3 élp honac xiiij napia valec a* nag folo 

mellét k i mondatic tigrisnéc 2 felémélem én 3eméimét 2 latec Es ime eg-

ferlíu ruha3tatot lén ruhackal x p faruoki meg3oreitattac fenes arannal 1 

p teste monnal Crisolitus 2 p orcaia monnal villamatnac orcaia 3emele 

x p 3éméy ment || egp lampas. 1 p kariay 1 melle alab labaiglan monnal 

fenlp ércnéc 3émele Es p be3edenéc 303atta met sokassagnac 303atta En 

kédeg Daniéi énen magam latam é- latatot Valobi3on a- ferfiac kic én vé

lem valanac nem latac dé ige nag felélem eset vala p reiaioc 1 él futanac 

réitekbé Én kédeg énen magam meghagattatuam latam é" nag latatot. x 

ne marad a meg én bennem érpsseg de elemeiéin i- megvalto3tatec én 

bénném 2 megérptlénplec dé sem marada én bénném valami érp Es hal

iam p bé3edenéc 3auat 1 haluan fek3ecvala 3omorodua én orcámon 1 én 
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3emelem vaia eggéspltvala fpldhp3 Es ime kej illete engemet. 2 fel éméle 

engemet én térdeimre 2 en ke3emnec vyaira. 1 monda énnékem Daniéi 

aieitatossagoknac ferfia éruéd a3 igekét mellékét én bé3ellec tenéked. 1 al 

fel igasolua Es ma éréjtettém té ho3iad Es mikor mondottauolna énnékem 

e* bejedet fel allec rokogtue re3kétuen 2 möda énnékem Daniéi Ne akarih 

félned mert a3 élp naptol fogua kiben véted te jimédét értélemre bog 

te magadat getréned te isténednc 3éinele élpt megballattattanac te igeid 

1 én ipttém te be3edidert Persaj?ac or3aganac kédeg fédélme éllént allot 

énnékem I1113Ö eg napocban Es ime Michal eg a3 élp | fédélméc kp33pl ioup 

én segedelmemre 2 én ottan maradec Persayac kirala mellét Jpxiec kédeg 

bog taneitanalac tégedet melléc ipnéndpc legénéc te nepédnéc a3 utolsó 

napocban. mert meg é* latas élbo3Íabeitatic napokra Es mikor bé3ellén«í 

énnékem illén némp igekét le érésiem énsémelemét a* fpldré 2 vé3téglec 

Es ime monnal ember íianac 3émele illete én aiakimat. 1 meg nitua én 

3amat 3oIec. 2 mödec pnéki ki aluala én éllénem En vram te látásodba 

megféslétenéc én i*3im 2 én bénném sem eg érp ne marada Es miképpen 

3olbat én vranac 3olgaia én vramal Sem eg érp né maradót én bénném 

dé én leleklétem i ' béréké3tétic Asert ésmeg illete engemet mönal émber-

néc latasa 2 megbatoreita engemet 1 monda Ne akarih félned aieitatoknac 

ferfia Bekeseg tenéked Batoroggal meg 2 leg érps Es mikor bé3elléne én 

vélem megclémcdem. 1 mondec 3ol én vram mert mcgbatoreital engemet 

Es möda Nemde tudod é mire ipttém te bo3Íad Es ma megfordulóé hog 
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vyuyac a* persayac fedelme ellen Mert i mikor ki mennec iélenec a* gprp-

gpc fedelme e ipuen Valóbbon meghirdetem teneked mel ki ielentetet igas-

sagnac irasaban. 2 senki ninuén en || segedelmem mend fékben hanem uac 

Michal tú fédélmtec 

C a p i t u l u m X ] " 

N kédeg Medosi Dárius kiralnac elp e3tendeieben aWte allocvala 

JLJ hog megbatorodnec 2 meg erpseitetnec Es ma igassagot hirdetec 

teneked Es ime meglen három kiraloc allapnac Persidyaban 2 a* neged 

ka3dagsagockal mendenec felet igen megka3dagoltatic Es mikor meghatal-

ma3andic p ka3dagsagiban re33e3ti p ellene gprpgpkn9 or3agat Felkel ke-

deg erps kiral 2 vralkodic soc hatalmackal 2 te3i mel kelletendic p olpttp 

neki Es mikor allapandic megtprettetic p or3aga 1 03tatic mennec neg 

3elebé de né p maradekiban sem vralkodot annac hatalma 3crét ki vral-

kodando Mert meg3aggattatic p or3aga kúnpl valókra i' a3oktol megvalua 

Es megbatorodic del3egi kiral x p fedelmibpl hatalma3ic p ellene i vral-

kodic hatalömal Mert soc p vralkodatta Es a3 e3tendpknc vege uta meg-

eggespltetnec Es del3egi kiralnenac leana ip e3feknec kiralaho3 baratsa-

got tenni z né valhata p kariainac erpsseget sem allapicmeg p magsatta 
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Es p él adattatic 2 kic él liostac ptét Q ifíay 2 k>c megbatoreitacvala ptét 

idécbén &s | Es megallapic p gúkérenéc ném3esebpl ualo plantalas. 2 ip 

hadból, x be megen e3fék kiralanac vidékébe 2 vi3ba eltéttétic a3ockal 2 

megnéri A* felet p istenekét x baluanokat 2 arannac x é3üstnéc dragalatus 

édenit fogua VÍ3Í egiptomba 9 batalma3ic e3fék kirala ellen, x e3féknéc 

kirala bémege a3 or3agba. 2 megfordol pfpldebé Q íiay ké<? meg re33e3tét-

néc. 2 nag serégéknéc sokassagat gúitic egbé x ip siétélme3uen 2 arraduan. 

2 megfordol. 2 megre33e3tétic 2 viu p éréieuél Es megre33e3tétuen e3féknc 

a' megmondot kirala ki megen 2 viu e3fék kirala éllén 2 ke3eit igen nag 

sokassagot x a- sokassag adattatic p ké3ebé. 2 megfogta a* sokassagot. 2 

felmaga3tatic p sarua 2 soc é3erekét éitle de né hatalma3hatic Mert meg

fordol e3féknéc kirala 2 sokassagot ke3eit naggal nagobbakat bog ne a3 

elpt 2 idéknéc x é3téndpknéc vegebén ip siétélmé3ué nag seréggel x ige 

nagka3dagsagockal Es 33 idékbén sokan tamadnac de^ég kirala éllén 2 

te tpruen tprp nepédnéc fiay felmaga3tatnac bog betph.ec é" latatot x le 

ésnec. 2 ip e3féknéc kirala x egbé giiiti a" rakást x megve3en érps kp-

falos varosokat 2 del3égnéc kariay ncm3énuédic 2 fel tamadnac p valo3-

totti ellent állani 2 ne le3en érpsseg Es ipnen tc3cn p raita p akarattá || &-HÍ úréi 

3erent 2 ne le3en ki állon p orcaia éllén Es allapic a' fenes fpldpn 2 

megeme3tétic p ke3ebén 2 véti p orcaiat hog ipip p méden or3agat meg

tartani 2 iga3akat te3en puéle 2 némberiéknéc leanat aggá pnéki bog él 

fordeba a3t. 2 ne allapic még sem le3en a3e E Es fordeita p orcaiat 3igé-
BÉC5I CODEX. 1 7 
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tekré Es sokakat ve3en meg. 2 megjpnteti a* fédélmét p bo^osagibol. 1 p 

bírósaga pbéleic fordol Es fordeita porcaiat p fpldenéc hatalmába 2 le 

ésic x megtpri ptet x né leléttétic meg. 2 al p hélen a3 igen gono3 2 mél

tatlan kirali ékességgel x kéués napokba megtprettetic Es né haragban 

sem hadban, x p helen allapic a3 ig i vtalatus 1 né adatic pnéki kirali 

ti3tesseg. x ip titkon x megue3i a3 or3agot ualardsaggal. x a" viuonac kar-

iay ki niutatnac p orcaiatol x megtprettetnec A* felet 2 a- bekesegnec 

hercege a* baratsagoc vta álságot te3é puele 2 felmegé x meggp3i keues 

néppel 2 bemcgen a* bpnplkpdp x a3 ka3dag varosokba Es te3i melleket 

p attay nem tpttenec. 2 p 3Űleinec attay Ragadósatokat x fo3latot 2 p 

ka3dagsagit elteko3la 2 p érpssegp gondolati ellen tart tanalLOt. 2 e3 ideig-

len. 2 fel re33e3tetic p felelme x p 3Úup del3eg kirala ellen nag seregben 

Es del3eg kirala hadba re33e3tetic soc segedelmeckel 2 igen erpsseckel. 2 

né alhatnac. mert tanaluokat | tartnac p ellene 2 keneret e3nec p uele 2 

meg tpric ptet 2 p hada megnomoreitatic x le esnc p soc gondolati 2 a* 

két kiraloknac 3mipc eg le3en hog gono3ol tegénéc 2 eg a3talnal be3elnec 

ha3\igsagot x né h ha3nalnac mert meg a- végesét egéb űdpré Es megfor-

dol p fpldebé soc kasdagsagockal. 2 psüup a* scét testamentom éllén x te3e 

2 megfordol p fpldebé 3er3et vdpbén x megfordol x ip delségré. 2 a3 utolsó 

nem nem lesé egénlp a3 élplspuél Es ipnéc preiaia haroin3er éue3ps haioc 

2 a- romayac x meguéréttétic 2 megfordol 2 meltatlankodic a* sanctuariü-

nac testamétoma ellen x te3é 2 megfordol x gondol a3oc éllén kic meghat-
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tac a* sanctuariumnac testamétomat 1 karoc p bélpllp allapnac 2 megfer-

tejtetic p bélpllp érpssegnc sactuarioma 2 a* tpkellétes aldo3at éluetettetic. 

2 adattatnac a3 vndoklatoc pu3tolatba 2 a* hamissac testamétomot hasonlnac 

ualardsagost Q istenét tudó nep kédeg nér 2 te3en 2 a* népekben tanoltac 

sokakat taneitnac z tprbén esnék le z lángba z fogságba 2 napoknac ra-

gado3attaban Es mikor le éséndnéc. feléméltétnéc kii-enéd segedelmei z so

kan eggésplnéc puéle Lalardsagost Es a* tanoltacbol le ésnéc hog meg ol-

ua3taffanac 2 megkptp3tétnc 2 megféierpltétnéc a* 3er3et idéiglén • mert 

meg egébnémp vdp vagoa le3en z a* kiral p akarattá || 3ercnt te3en 2 fel83-d!kl««' 

éméltétic z felmaga3tatic menden isten éllén 2 isténec istene ellen nago-

kat 30I z viséltétic miglén bétélléseggec a- harag Megtetéttétet kédeg a-

végesét 2 p attainac istenét ne viuya ki Es le3e némberiéknéc keuasagiba 

2 sem eg isténeckél nem gondol 2 mert mendenec éllén támad Moabnac 

kédeg istene p bélen ti3teltétic 2 a3 et istent ti3teli kit p attay ne tutta-

nac araiínal 2 e^ústel 2 dragalatus kpuél 2 dragalatus vagockal 2 te3i hog-

meg érpsphp Moa3imot idegen istennél kit esmért 2 megsokaseita a* diup-

seget z ad néki hatalmat sokakban z a* fpldét mego3ta halalatost Es a" 

meg3er3et vdpkbén viu pélléne Del3egnéc kirala 2 ip pélléne mönal vé3 e* 

esféknéc kirala 3ekéréckél z louagockal z nag haiockal 2 bémegé" a* fpl-

dékbé z megtpri pkét hog által menne z meghal a' dÍLpseges fpldpn z so-

kac esnék le Lac é3ec 3abadolnac meg ké^ p ké3ebpl Edom 2 Moab z 

Amon fiainac fédélmi 2 ére3ti p ke3et fpldékré z egiptomnac fpldp élnem fut 
17 * 
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2 vralkodic p kenuin arannac 2 e3Ústnéc 2 egiptönac mendé* dragalatosin 2 

Libian 2 Ethiopian megé által 1 p híre meghaboreita pkét napkélétrpl 1 

napnúgatrol 2 jp nag sokassaggal x megtpr 2 meg pl sokakat 2 teái p sá

torát Aphedomon. j téngeréc kp3pt a* fenes 2 scét hegé 2 ip mend tétéieig* 

len. x senki nem segél pnékij xij 

Ca p x i j 

a 5 vdpben kédeg feltámad Mi eh a 1 nag fédélm ki al te nepédnéc 

l \ . fiaiért Es ip vdp mel sonha nem volt attolfogua kiben nemjetec 

kesdettec vala lenni mend a3 idéiglén Es a3 vdpben meg3abadol teneped men-

den ki leléttéténdic e3 elét kpnuebén megirattatotnac Es sokac a30C kp33pl 

kic él aluttac fpldnéc porában, fel ebrédnéc nemeTléc prpc clétré nemeiléc 

bo33osagra bog lassanac mendenba Kic kédeg tanoltac léndnéc fenlnéc mö-

nal firmamentomnac fenessege Es kic igassagra sokakat taneitandnac mönal 

Lillagoc prpckpl való prpksegbén Te ke? Daniéi réké3dbé é" bé3edekét 2 

3ege3iéd he meg a'kpnuét a* 3er3et idéiglén sokac élmennéc x soc keppén 

való le3e a* tudoman Es én Daniéi latec. 2 ime mönal egébkéttpc alnac-

vala eggic é* félpl a* folonac p martan 2 masic mas félpl a* folonac mas mar

tan Es möda a* ferfiunac ki lén * ruhákba pltp3pt ki aluala a* folonac 

vicéin Miglén le3e é' uudaknac vege. <t haliam a* ferfiat ki pltp3ptuala lén 
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ruhackal ki aluala a* folonac vivőin Mikor felémélteuolna p iogiat x p 

balJat menbé x éskptuolna a3 prpckpl elpré. mert vdp 2 idec x vdpnéc fele 

l| Es midpn bétéllésedéndic 2 scent nep keáenec élhimlese bétéllésednéc 

mend e3ec Es én hallani x né értem, mondec En vra mi leje é$ után Es 

monda Mennél Daniéi mert béréke3tettec 2 megiég3ettec é* bé3edec a* 3cr-

jet idéiglén Megvala3tatnac 2 megféierpltétnéc x sokac megbi3onoltatnac 

monnal tű3. x kégetlénec kégetlénpl mvuélkednéc, a nem érthétic menden 

kégetlénec ValobÍ3on tanoltac meg értic Es a3 vdpbén mikor éluetéttétén-

dic a* tpkellétcs aldo3at 2 véttéténdic 33 vndoksag a* pu3tolatban é3cr két> 

3a3 kilénc3a3 napoc Bódog ki meg varia X iutand é3er harom3a3 xxxij na

pokra Te kédeg mennél a* vegéjétes 3er3esré. x megnugo3ol. 2 állapul te 

hugolmadba napoknac vegebén E3 éddeglén Daniélt a3 Heberec kpnuebén 

oluastue ' a3 egébéc melléc mondandoc é' kpnpnéc vegeiglén Theodocius 

3er3esebpl vététténéc ki 

C a p i t u l ü x i Í J 

v Ala ferfiu babilloniaba lakosú Joachim néup 2 upn féleséget Su- n 

V sana néupt Elchienac leanat igen 3epet x iftént felpt Q saley 

kédeg mert iga3ac valanac taneitac p leanokat Moysesnéc tpruene 3erét 

Joachim ké$ igen ka3dagvala. 2 vala néki gimpk kérte rokon p hajaho;. 
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i p li03iaia gúléke3néc vala a* sidoc a3ert mert medeneknel ti3teléndpb 

uala | Es jerjettetenec két ven birac a3 e3téndpbe kikrpl be3ellet vr. 

raeit babilloniabol hamiflag ki met a* vén biraktol kic lattatnacvala a* 

népet birnioc E3ec gakorlacvala Joachimnac ha3at 2 ipnec vala p bo3iaia 

mendenec kic íteletet valnac vala Mikor kédeg a* nep megfordoltuolna del 

uta Snsana bemegéuala 2 iaruala p ferienéc gimplu kértebén Es lattac vala 

ptét a* uenec egmenden napon bemenetté 2 testoua iaratta 2 geriédenéc p 

keuansagara Es él fordeitac p értelmekét 2 lehaitac p 3émckét hogne lat-

nac mennét se émléke3nenécmeg iga3 itelétekrpl. mert monnon megséphet-

téttéc vala p3érélmeuél 1 ne iélentettec vala megegmasnac psérélmckét Mert 

altalkodnac vala megiélenténi egmasnac p keuansagokat akarua puéle ser

kenni 1 alnalkodnacvala egmendenapon 3orgalma3atost ptét latnioc Es möda 

eggic a* masiknac Mennpnc ha3a mert ébednéc idéie vagon Es ki menue 

élualanac egmastol Es mikor élmétécvolna meg egbé ipuen? 2 egmastol 

33011 okon kérde3kednéc vala megvallac p keuansagokat Es tahat kp3pn-

seges vdpt 3cr3enéc midpn ptét pnpn maganac lelhétnec Lpn kédeg mikor 

alkolmas napot alnalkodua iég3énenéc bemerne nemei vdp miként tegnap 

2 harmadnap uac két 3olgalo ^leanocka) 1 akara megmosdani a" gimplu 

85-ük icvii. kértbe || mert heu vala. $. né vala ot valaki a* két él réite3et ventpl meg-

valua 2 ne3ic vala ptét Monda asert a* leanoknac Ho3Íatoc énnékem ólait 

2 3appanban gartot késséget 2 a1 gimplu kértnéc aitoit tegetecbé bog mos-

gam meg 1 ugan tpnéc miként paranuoltuala J ^ a 1 gimplu kértnéc aitoit • 
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béteuec Es ki menenéc a* titk aiton hog ho3nac mellet parauoltuala. 1 né 

tuggac vala ben lenni a3 élréite3et véneket Mikor kédeg a* leanoc ki men-

técvolna felkelenec a* két vencc 2 p hojiaia futamanac z mondanac íme 

e" gimplL kertnéc aitoy bereke3tettec 2 senki műnket né lat 2 te keuan-

sagodban vagonc A3ert éngég mvnékpnc. 1 3erkeggel mvuélpnc kit hané 

akaranda3 tanosagot mondonc te ellened • hog teuéléd eg ifiu volt 2 a3 

okért ere3tetted te ki a* lcanokat te tplled Es Susanna ohaito3ec 2 möda 

Mendé felpi getrélem énnekem Mert ha <?3t tendem halai le3en énnekem 

ha kedeg nem tende nem tauo3tatom el tú ke3eteket De iob énnekem 

múuélkedétnélkúl ésné tú keséitekbe * hogné búnhpnnpm vrnac 3emele 

élpt Es Susanna vupltp nag303attal Vnpltenéc kedeg a' venec i ' pélléne Es 

oda futamec eg 1 megnita a- gimplL kértnéc aitoit Es mikor midpn a* hasnac 

3olgay hallottac volna j a* gimplu kértbén a3 vupltest omlanac a3 aitora 

hog meglatnac mi asuolna Mi uta a3ert a* uenec 3olanac a* 3olgal igé al-

talkodanac mert illén be3ed sonha Susanarol né mondatotuolt 2 lpn má

sod nap Es mikor a' nep iptuolna Joachimho3 p feriehe3 ipuenc a* két 

papoc 1 téllésec alnalkodattal Susanna éllén hog megplnec ptét Es monda

nac a* nep élpt Éré3iétec Susannaho3 Elchienéc leanaho3 Joachim félése-

gehe3 2 légottan bé éré3tec i ipup 3Úléiuél 1 fiainál i rokoniual Susanna 

valobi3on vala igé dragalatus 2 3ep 3émellél Es a* hamissac parauolanac 

hog fel fede3tétnec mert béfede3tétetvala hog auag ig elegednenéc meg p 

ékességébe, Sirnacvala a3ert p3olgay 1 mendenec kic ésmérteevala ptét Es 
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felkélenéc a* két papoc a* nepnc kp3epette vétec pke3eket orcaiara féieré Ki 

sirua ménbe tékente mert p 3Úup vala bijodalmat valló vrbanEs mödanac 

a* papoc Midpn a1 gimpk kértbén múnpn magonc iaroncvala béipup és 

két jolgalo leanockal x a" gimplu kértnéc aitoit béteue x a* kanokat ki 

éré3te Es ipup eg iíiu ki él réitejet volt x véle eggésplp Valobi'3on mikor 

mv volnac a* gimplu kértnéc 3egélétebén latnán é* hamisságot futac p I103-

86-<i* i««. iaioc x latoc pkét egbé 3érkenny || Es valobi3on a3t nem foghatoc meg 

mert érpsb vala nálunknál, x a3 aitoc megnituan ki salada est kédeg mi

kor megragattuc volna kérdpc ptét ki uolna 33 iíiu. x né akara nékpnc 

incgiélenténi é3 űgnéc vagonc tanoy Es a* sokassag hun nékic monnal 

nepéknée veninéc. x birainac. x halaira karho3tatac ptét Susanna kédeg 

vupltp nag3oual x monda Qrpc isten ki réitekeknéc vag ésmérpip ki men-

denekét ésinér3 mi élpt legénéc te tudod mert hamis tanosagot mondanac 

én éllénem x ime meghaloc ' te tudod mert éseknéc sem eggikét né tpt-

tém mellékét é3ec alnakol 3er3etténéc én ellené Vr kédeg meghalgata p3a-

uat Es micor halaira vitétnec feltamasta vr a3 iliudad gérmeknéc sellétet 

kinéc néue Daniéi Es vupltp nag 3oual én ti3ta vágok énnéc veretpl. 5 

méd a* nep phosia fordoluan möda Ki é* bé3ed kit bé3ellettél Ki mikorö 

p kpsépettec állana möda Isrln? balgatag fiay né itelitec sem ésméritec a" 

mel iga3 ig karho3tattatoc meg Isrlnc leanat Fordollatoc itelétré ' mert 

hamis tanosagot béjellettéc p élléne A3ert megfordola a* nep siétélmél Es 

mondanac néki a venec Jpy x vlle mv kp3épéttpnc * mutassadmeg mvné* 
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kpnc met isten teneked atta venscgnc ti'3tesscget Es möda Dániel asoknac 

¥a J Valaíiatoc él pkét egmastol mé33e 2 meg itelein a3okat Mikor a^ert meg-

ojtattanac volna eggic á* másiktól hiua eggét a30cboI 2 möda néki Gono3 

napoknac agia Ma te biinid éliptténéc mellékét élp3er imVuélkedeluala ítél

né" hamis Íteletekét ártatlanokat megnomoreitua .2 ártalmasokat él éré3tue 

Vr mondua Ártatlant z igásat megne 3omoreh A3ert lia ma láttad ptét 

mongad a3ert minémp fa alat láttad pkét egbé bé3elléttec Ki monda kp-

ken fa alat Möda kédeg Daniéi Iga3an te fédré Iia3udal mert ime istén-

néc angala tpruét véne ptpllp kpsépet mego3t tégedet Es a3t él tauo3tatua 

paranuola a- mást ipni. j monda néki Canaannac ném3éte 2 nem Judae 

a' 3emel Lalt meg tégedet. 1 a* kcuansag fordeitotta él te 3Úuédét Igén 

te3tec vala Isrl fiainac. 1 a3oc felue 3olnacvala tvnéktcc Dé Jndanac leaíia 

nem 3énuéde tú bamissagtokat A3ert ma mongad meg énnékem. mel & 

fa alat fogad meg pkét egbé bé3elléttec Ki monda 3ilua fa alat Möda ké<? 

Daniéi pnéki Iga3a te 2- te fédré ba3udal mert im marat isténnéc angala 

valuá tprt bog tégedet kp3épet kétte vagion .1 megpTIpn tútpkét Es ng 

vupltp med a* gúléke3ét nag3onal 1 megaldac istent ki pbéle rémékedpkét 
r 

meg 3abadeit Es egembe tamadanac a' két papoc ellen met meg gp3tpuala 

pket Daniéi pnpn 3aiocbol bog || hamis tanosagot mondotta dottanae vetfta sr-dit I««I. 

Es ogémbo tamadanac ft» k-«t tpnéc nckic ment gono3ol műnélkettécvala 

p felec ellen bog tennenéc Moysesnéc tpruene 3eret 2 megplec pkét 1 

meg3ábadola a3 artatla ver annapon Elchias kédeg .2 p félesége Joachim-
BÉCSI COUEX. 1 8 
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mai p ferieuél 1 pm* menden rokoniual dii.erec istent Susanaert p lea-

nokert mert né lelettetet pb enne il ektélén dolog Dániel kédeg a* nap

ságtól foguan 2 touabba nagga Ipn a* nep 3emele elpt *[ Astrages kiral ké

deg véttétec p attaihoj Vala kédeg Dániel kiralnac általáról 2 ti3teltétet 

pmenden baráti felet, 

Capitulü xiiij Capitulum xiiij 

e S vala f a* babilloniaknal * baluan Beel néup 2 kpltéticvala 

JLW preia eg menden napokban xij artbabe semlé 2 néguén iuhocj 

2 hat korsó bor A Kiral kedeg beuőliuala ptet 1 megen vala eg menden 

napon imádni ptet Yalobijon Dániel imagga vala p istenét Es monda neki 

kiral Mire nem imádod Beelt Ki felelué monda annac Mert né imadoc 

késsel alkotót bal uanokat . de eléuén istent ki teremtette mennet 1 fpl-

dét 2 válla menden téstnéc hatalmat Es monda neki kiral Nemde latta-

tic é tenéked Beel éléuén istennéc Auag nem latod meneiékét | e3ec 1 

Í3ÍC egmenden napon Es möda Dániel meuetué Ne teuelgy kiral mert e3 

belpl sar x kiupl ere sem esic valaha Es megharagttua kiral hiua p pa

pit 2 möda a3oknae Hanéha megmondangatoc énnekem ki a3 ki megége 

é* kpltsegekét Ha ké? megmutatangatoc hog Beel e3i m« meg eseket Da

niéi hal meg mert megkaromlotta beelt Es möda Daniéi kiralnac legén 
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te igéd serét Valanac kédeg Beelnéc papi hétuénen félésegektpl i gér-

mekdédektpl i fiaiktól megvalua Es ipup kiral Daniéllel Beelnéc tploma-

ba Es mondanac Beelnéc papi íme mv ki megpnc x te kiral véssed a3 

étkekét x a" bort élégeliéd 2 tegéd be a3 aitokat x iége3iédmeg te gúrpddél 

Es mikor béipuéndéj liolual hanéha megetétué mendenekét leléndé3 Beel-

tpl halállal hallonc auag Daniéi ki ha3udot mii éllénpnc Megutallac vala 

kédeg mert alkottac vala a3 a3tal alat réitec bemenetet x a3on mennék-

vala bé mendenkor 2 meg e3ic vala a3okat Lpt kédeg miuta a3oc ki men-

técvolna 2 kiral a3 étkekét véte Beel éléibe Mert paraLoltvala Daniéi p 

gérmekinéc hog hamut hosnanac x élrostala mend a" tplom 3erét kiral élpt 

Es kimenué béteuec a3 aitot x kiralnac gűrpieuél megiége3ué élmenen9 

A* papoc kédeg bémenenéc eyél p 3okasoc 3erét x p félésegec x p fioc x 

men- |[ 2 mendenekét megpnéc 2 megiunac Felkéle kédeg kiral igen hol- 88-dik I«V<I. 

ual 2 Daniéi puéle (i monda kiral Nemde ége3ec é a* iégec ki féléle ége-

3ec kiral Es légottan mikor meg nittauolna a3 aitot x ne3teuolna kiral 

a3 astalt. $ vupltp nagsonal mondua Nag vag Beel x ninL tenálad valami 

alsag Es méuéte Daniéi x megtart03tata kiralt hog bé ne menne Es monda 

Fűgélme3iéd a* pagimentomot ki nomi e3ec Tahat kiral monda Latom fer-

fiaknac 2 némberieknéc x gérmekdédeknéc nomokat Es inegharaguec ki

ral Tahat megfoga kiral a' papokat x p féleségekét 2 fiokat 2 megmutatac 

néki a3 réitec aitotkakat melléken bé mennécvala 2 meg e3ic vala mel

léé a3 a3talon valanac Megple a3ert kiral a3okat x beelt ada Daniélnéc ha-
18 * 
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talmaba ki el dpitc ptét 2 p tplomat ^ Es vala nag sarkán a' Bnbilto-

ftiftk-ftalielen 2 a* Babilloniaiac ti3telicvala ptet Es möda kiral Danielnéc 

Immár nem mondhad mert e3 ne éléuén isten a3ert imaggad ptet Es monda 

Dániel Én vramat istenemet imádom mert p eleuen isten e3 né éléue isten 

Te kédeg kiral ag énnekem hatalmat 2 én megplpm é* sarkant tprnélkúl 

2 rudnalkül Es monda kiral. adom tenéked Vpn a3ert Daniéi 3urkot 2 adép-

set 2 3prt 2 egbéfp3e 2 alkota falatocba 2 ada a' sarkannac | 3aiaba x meg* 

3akado3a a' sarkán Es möda Daniéi íme kit beLpltpc vala Kit mikor lat-

tacvolna a' Babilloniaiac ige meltatlakodanac 2 egbé gúléke3enéc kiral ellen. 

5 mondanac Kiral sidoua Ipt Beelt megtpre a* sarkant megple p papit x* meg-

ple Es mödanac mikor ipttécvolna kiralho3 Aggad nékpnc Daniélt ki Beelt 

élue3te 2 a* sarkant megple. egébkent inegpipnc tégedet 2 te ha3adat Lata 

a3ert a* kiral bog hirtélénpl reia omlananac 2 3Úkseggél ken3éreitétue 

nékic ada Daniélt Kic ére3tec ptét a3 oro3lanoknac vérmebé x vala ot hét 

napokban ValobÍ3on a* vérembe valanac hét oro$l oro3lanoc 2 adatnacvala 

pnékic egmenden napon két téstec 2 két iuhoc x démaga tahat né adat-

tattanac pnékic hqg megmarnac Daniélt Vala kédeg Abakuc ^pheta Júdeá

ban x p fp3pt vala étkét 2 apreitotvala kenérét a3 édenbe 2 megen vala 

a* iné3pbé hog vinne aratoinac Es monda vrnac angala Abakuknac Vid 

e3 éfeébédet kit valla3 Blbilloniaba Danielnéc ki vagon a3 oro3lanoknac 

vermébe Es möda Ababuc Vram babilloniat né láttam 2 á* vermet nem 

tudom Es ragada ptét vrnac angala p tétéien x viue ptét p féienc fúrtin 
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i véte ptét Babilloniaba a* véremre p 3ellétenéc hirtélénkedétebe || Es W-aa I«ÍI. 

vupltp Abakuc mödua Daniéi isténnc 3<dgaia veged é3 ebedet mellét isten 

éré3tet tenéked Es monda Daniéi Vra isten megémléke3tél én rollam 1 

né hattad meg tégedet 3érétpkét Es felkéluen Daniéi euec ValobÍ3on is-

ténnéc angala Abakukot ige bamar megp bélen teue. Jpup a3ert kiral a* 

bétédnapö" bog siratna Daniélt Es ipup a* véremhej i bétékente Es ime 

Daniéi vluala a3 oro3lanoc kp3épet Es kiral nag3oual vupltp monduan Nag 

vag Daniélnéc vra istene 2 ki noná ptét a* vérembpl VaIobÍ3Ö a3okat kic 

pué3edelmenéc okay valanac bé éré3te a' vérembe 2 egpillantatba pnp 

élpttp megmarattatanac Tahat kiral monda Menden fpldpn lako3oc fellec 

Daniélnéc istenét, mert p 3abadeito i vdup3eitp teue iélensegekét 2 Lu

dakat mennen 2 fpldpn Ki meg3abadeitotta Daniélt a3 oro3lanoknac vér-

mebpl uupa pnp maga diuertéssec, 

P r o l ó g u s 

It Kezdette 0$yas qphet anac kphup. 

n Ein a3on 3ere a' xij ^phetaknac a3 hébereknél ki 2* mv nalonc 

1 1 Mert a" 3erét mi 3erét ot oluastatic it z* 3er3éttétténéc *f 03yas 

megrxiuideitétet 2 mönal mél értélméckél 30I | Jochel kpnp éléiben vegebén 

nébéséb 2 mend Malachiasiglan egmendenik vállac ptulaidonsagit. Kit a3 
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Heberec E3dras irastndonac i tprué *p doctoranac alaitnac £ s mert ma 

mendenikrpl * ho3Íu * mödani 2ac ajt akarom tvnektec tat imtetteknéc 

O Paula i Eustochiom tudnotoc, e xij .jphetac egkpnp. j 03ias egenlp vdp-

ben volt Isayassal Malachias kedeg Aggeusnac 2 3acbariasnac * volt * 

ideieben Kikben kedeg vdp elipup né vettetic a' cimerletben a3on .mhetac 

afet a ttsee kiraloc jpbetaltanac pk kic alat 2 a3oc .jphetaltanac kic p elpt-

tpc valnac cimerléteket 

P r o l ó g u s 

0 3yasnac i Jonatasnac Achasnac i E3echiasnac Juda kiralinac 2 

y_f f Jeroboamnac Joas fianac Isrl kiralanac ideieben kedeg ()3eas 

Berinec fia p ^pheciaianac mondatára betplt scét leleckel Es ug e* mcg-

mondot kiraloknac 3amabol Acbas Judanac kirala i Jeroboam Isrlnc kirala 

vrat meghattac mikét a- kiraloknac 2 paralipomenönac kpnuéy bi'áoneitac 

a Isiit 2* p vralkodattockal 2 hatalmockal ken3ereitettec búnhpnni baluan 

imadasnac búneuel Kiért isten 03easnac be3ellette e3eket mondua Veg te 

magadnac para3na feleséged aiiag para3nasaget x alkossad para3nalkodatnac 

90-dik uvii. fiait Es ng para3nat né belbplualo || testnec kuruaiat néue3i. de pogant 

istent nem tudót, ki p teremtpienec 3erelmet megvtalua baluanoknac ke-

uiisagi ala enge3telte vala p magát De miuta .jpbeta é* dologba isten pa-

ranuolatinac engedet volna ptpllp júlétet fiat parauda Je3raélnec neue3ni 
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istentől igerué rúuid vdp uta Jejraelnec veret meg dyadalma3ni He Hyen-

néc hajában Ki igeretnec oka e3 Hyen Elijcustol kiralla kénéttétec Nabot 

verenec meg dyadal májasára Jejrael polgáráét ki tahat való vdpbén fp va

ros vala. kit Jejabel Achabnac Isrl kiralanac felesege pltuala meg. miként 

a* kiraloc kpnup iélenti Mikor e3isténi paranLolat 3erét a* vér okanac diadal-

majasaert a* mcgémleitet Achabnac medé hajára fcnclkcdoo ige nehejen fé-

nelkedetvala x el tprlpttpuolna E meg leué lelettetic hog vrat meghatta Ki-

néc vnokaia ki e$ kpnpuél megfogattatot Jeroboamnac p kéjdetenec tetélet 

kpuétuen. x isten paraLolati ellen 2 jerjete ellen Isrl nepeuel múuélkedue 

Nabothnac vére ki Je3raél fpldp helen pttetet vala el Hyénnéc a* meg ém-

leitet attanac hajara Jeroboamnac búniert iegjettetic atoknac Ejert Ipt hog 

islenn0 haragia Isrl nepere ^phetanac hirdetése miat mödatnec jarmajando-

nac | Juda hajanac kédeg ej oluasassal /oglaltatua ajert igertétet irgalmasság 

Mert Ejechias Judanac kirala Achajnae fia a' baluáiiokat elueue med ajo-

kat melleket p aiia x mend egeb kiraloc scéntelténécvala. istennec tplo-

mat ielentétic hog meg tijteitotta 2 meg ekeseitette 

P r o l ó g u s 

3ec a* regulac mel néueknéc iegjesi alat vadnac mel nemje-

J L tekhej ^phctac miat vrnac bejedé éréjtétic Valamenejer a* tij 

némjétekhej fiigelméjtetic .rohccia e* néuéc alat iég3ettétnéc tudniamert 
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EiTraim Samaria : Isrl : Joseph : Je3raél : Bethel : i Betauen : z a3on kp3bé 

Jacob Midpn kédeg a* két néni3etekhe3 be3el : tahat e3 néuéc alat monda-

tic Juda Ihrlm Beniamin Dauidnac ha3a . 2 a3on kp3bé Jacob Néha kedeg 

Isrl méd a* xij nén^étré mödatic 

It he^detic o$yas qpltetanac é/p capitubna 

10 Rnac igeié mel Ipt 03easbo3 béri liaho3 Josienac Joatamiac Achas-

V nac E3ecbiasnac Juda kiralanak napiban 1 Jeroboamnac Joatamiac 

Joas fianac Isrl kiralinac napiban 3oIasnac kadé té vrnac 03easban Es mö-

da vr Oseasnac Men él 2 veg temagadnac para3na féleséget .1 alkos tema-

-<iik inti, gadnac ]| parasna fiakat . mert para3nalkoduá él para3nalkodic fpld vrtol 

Es élmene 2 veue Gomert Debalaimnac leanat .2 foga 2 súlp néki fiat . f 

möda vr pnéki Hyad p néuet Je3raélnéc . mert meglén kéuésénne 2 meg

látom Je3raélnéc veret Jesraélnéc ba3aban 2 megnugotom Isrl ba3anac or3agat 

Es annapon megtprpm Isrlnéc yet Je3raélnéc vplgebén Meges foga 1 3Úlp le-

ant x möda néki Hyad p néuet Irgalmassagnalkúl mert nem toldoc touabba 

irgalma3nom Isrl ba3anac dé élfélédke3uen elfeledem pkét Es Juda ba3anac 

irgalma3oc 2 meg 3abadeitom ptét p vraban istenében . 1 ne 3abadeitom 

meg ptét ybén 2 tprbe 2 hadiján 2 louacban 1 louagokban Es clémtéte ki 

vala irgalmassagnalkúl ^ Es foga 2 3Úlp néki fiat 2. monda Hyad pnéuet 
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nem én népem . mert tú nem én nepém . x én nem le3ec tv isténtec Es 

Ie3en Isii íiainac 5ama monnal téngernéc fpuéne ki mertekl nélkül vagon 

2 ne 3amlaltatic meg. g. Ie3e a" hélcn hol mödatic nékic tv ne én nepém 1 

mödatic nékic élp isténnc fiay x egbé gúitétnéc Jndanac fiay 2 Isrlnc fiay' 

egémbé 2 vétnéc 0 magoknac egfot 2 felmennéc a' fpldrpl mert nag Jej-

raélnéc napia | 

Capitulxx i j 

m Ongatoc tv atatoc fiainac Tú én nepém. x tú hvgtoknac irgalmas-

iYJL sagot kpuéttétet ^ Itelletec tv anatokat. itelletcc. mert p nem 

én féleségem. 2 én né p ferie Vege él p para3nasagit p orcaia élpl. 2 p tpr-

uen tpresit p émléinéc kp3épibpl. Netalátal megfo3Íam pkét mé3eitéléne. x 

allaptassam ötét me3eitéléne p 3ixlététenéc napia 3erét. 1 véssem ptét monnal 

kietlent .2 allaptassam ptét mönal vtnalkúl való fpldét. z megpllém ptét 30111-

iusaggal. 1 p fiainac nem irgalma3oc. inert para3nasagnac fiay. mert p an-

hoc para3naIkodot Élmegec én 3érétpiin vta. kic meg aggac énnékem én k-e 

kenérimét. x én vi3éimét 2 én gapiumat x én lenemét 2 én olaiomat .x én 

vénérekemétA3ert imc én megspuenc3cm te vtaidat túnisséckél .x béréké3té 

ptét maceriaual 2 p psuénit né leli meg x kpuéti pséretpit x né foglal-

lamg pket Es möd Elmegec 2 megfordoloc én élebéli fericmbe3. mert én-

néké tabat iobba vala hogné ma Es é3 né tutta mert én attam pnéki ga-
B1XSI CODEX. 19 
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bonat bort x ólait, x e3Űstpt x arannat mcgsokaseitottam neki melleket 

tptténec Baalnac A3ert megfordoloc x eluejem én gabonámat p ideieben. I 

92-.i;i ícvci. megmerem en gapiamat x en lenemet melléckel || béfcdiuala p ektelense-

get x ma megielcntem p cktclénscgct beitsagat p seretpinec 3emey elpt. 2 

férfin né" 3abadeita meg ptet en kejembpl 2 meg3pntétem p menden viga-

sagat a p mondón innépet p neomeniaiat p sombattat x p méden inne-

penec idpit 2 megtprpm p 3plpiet 2 p fige fúgeiet kikrpl mondót En iu-

talmiin e3ec melleket énnekem attanac en 3eretpim. x vetem ptet ligetbe, 

x mege3i ptet me3pnec vada. * 2 meglatö preiaia Baalimnac napiat kic-

bén gerie3tvala gerie3tetet 2 ekeseiticvala p bigiuel 2 p kpspntpieuel. 2 

megé vala p 3ereloy nta x en rollam el feledke3icvala vgmond vr A3ert 

ime én émtétem ptet 2 vi3e ptet a* kietlenbe 2 be3ellec p 3imebé Es meg

adom pnéki p3plp prÍ3pit a3on bélen 2 Acbornac vplget réméscgnéc megni-

tasara Es énekel ot p ifiusaganac nap napi 3erét x p felmenesenc napi 3erét 

Egiptomnac fpldebpl 2 le3e annapö vgmöd vr Hiu engemet énferiém x 

né hiu engemet touabba Baalim 2 él ue3ec néuékét p p 3aiaboI x né em

lékesé meg touabba pnéuekrpl x a' napö te3ec puélec fogadást me3pnec 

barmaual 2 mennéc répespiuél x fpldnéc ma3oiual x yet x tort x hadat 

éltprlpc fpldrpl x | z alotom pkét bÍ3odalmal Es mene3léc tégedet én ma-

gamnac prpcke x mene3léc tégedet én magamnac igassagban Ítéletben 2 

irgalmasságban x irgalinasatokban 2 néue3léc t«§ tégedet én magamnac lnit-

bén x megtudod mert x* le3é annapon x ineghalgatlac tégedet vgmöd vr 
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x meghalgatom mennékét 2 3300 meghalgattac földét 2 fpld megbalgatta 

a" bu^at 1 a* bort 2 aj ólait Es e$ec meghalgattac Jejraelt x beuele ptét 

én magamnac a* io fpldbé 1 irgalma30c neki ki irgalmassagnalkúluala Es 

mödom a* nem en neme nepémnc En népem vagte. x p möd En istene vagte 

m 
C a p 3 9 5 

e S monda v* vr énnekem Men élmeges 2 3eres némberiét barátod-

JLu nac jérétpiet x para3nat . mikét vr 3eréti Isrlnc fiait Es pk nej-

nec idegen istenekre. 2 3erétic 3plpknéc mu3tit Es asam ptét én magam-

nac xv. é3Ústpckél x cg gerla arpan Es mőda pnéki Soc napokban vary 

engemet Ne para3nalkoggal 2 leg ferfiuual de én x* megvarlac tégedet 

Mert Isrlnc fiay soc napokba vlnéc kiralnalkúl x fédélmnélkúl 2 aldo3at-

nalkúl x oltarnalkúl x ephotnalkúl x Teraphimnalkúl Es e3ec uta megfor-

doJnac Isrlnc fiay 2 megkérésié p vroc istent x || Dauidot pkiralat 2 fel-
95"<lik levél 

néc vrh.03 x p io3agaho3 napoknac vtollaban 

M 
C a p n e g 6 d 

I 
Srlnec fiay halgassatoc vrnac igeiét. mert vrnac iteléte vagö fpldnc 

Iak050iu.1l *f Mert nini. igassag . x nini. irgalmasság .2 nini. istén-
19 * 
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néc tudomana fpldpn Atoc x hazugság. 2 gilkossag x vrsag x tprnen tpres 

bpuplkptténéc. 2 ver vert illetet A^ert ga3olkodic fpld. 1 megbétégpl men-

den ki pbénne lakosic mé3pnéc vadában 2 mcnnéc répespibén. de téngernc 

hali V égbe gúléke3néc ValobÍ3on egmenden ne itellen. 1 ferfhi ne fegét-

téssecmeg Mert a* tenepéd mikét a30c kic ellene mondnac papnac Es ma 

le esel a* .jpheta x- le ésic teueled Eyél ve3tegtettem te anadat Ve3teglet 

én nepém a3 a3ert hogné vallót tudomant. mert te elülted a* tudomant én 

x* élŰ3lec tégedet bog papsággal ne eltéttéssél énnékem Es mert elfeled— 

ke3tél te vrad isténednc tpruencrpl. élfélédke3e te fiaidról én 2. Q sokas-

sagoc íerét igbúnbptténéc énnékem p diupsegekét vtalatussagba valto3ta-

tom énnepémnéc búnit. é3ec x p kégetlénsegekré émélic fel p lelkeket Es 

le3e mikét a* nep. uga a* pap .x meglátom p reiaia p utait 2 p gondolatit 

megadö pnéki. | x e3néc 2 né elegednéc meg. para3nalkottac 2 né 3pnte-

néc meg . mert vr istent megbattac p paraÍLolatit né pri3étbén Para3nasag 2 

bor 2 re3egseg élue3nc 3iiuét En nepém p faiaba kérde3et .x p cstapia hirdé-

tet pnéki Mert para3nasagnac 3ellete Lalta meg ptét. x él para3nalkottanac 

p isténektpl Hegeknéc tétéiebén aldo3nacvala 2 halmokon gerié3tnéc vala 

timeamakat. uérfa alat 2 fiar fa alat x terebintns alat. mert iouala p ar-

iieka, A3ert para3na!kodnac tv lcantoc x tv vplégentec tprué tprpcke lesnc 

Né latoc meg tv leantokra mikor para3nalkodadnac x tv vplégentekré. 

mikor tpruét tpréndnéc mert pk a" para3nackal naiaskodnac vala x a3 hé-

reltcckél aldo3nac vala x a* né értő nep meg véréttétic ba te Isrl bé bé-
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lende3kcdendel, auag te Juda ne vetke3iél 2 ne akariatoc ménetec galga-

laba 1 ne meünetec fel Bethancnbé se éskeggétec, él vr mert él hailot 

Isrl miként a* folato vnp Ma vr élteti pkét 3elessegbén mönal barant, Ef-

fraim baluanoknac re3ese baggatoc él ptét élualastatot p uéndegsegec Pa-

ra3nasaggal para3nalkottac 3éréttec p oltalina3oioc bo3nioc a3 vndoksagot 

megkptp3tp a* 3ellét ptét párnáiba 1 meg gala3tatnac p áldomásoktól i° |]94.**i«< 

Vgélme3ietec é3ekét papoc 2 fúgélmé3ietec Isrlnc ha3a 2 kiralnac •£. 

X ba3a balgassatoc. mert itelét vagon tv uélétec mert prisétnéc 

toreie lpttétec \ mikét táborra ki téreitet balo. 2 a3 aldosatokat haitotta-

toc melsegecbé. 2 én méd a3oknac megésmérpip En tudom Effraimot 2 Isrl 

ne réitétet él én tpllém. mert ma Eífraiin para3nalkodot. Isrl mcgferte3-

tétet í Ne aggac p gondolattokat bog megne fordollanac p vroc i s ten ig , 

mert para3iia!kodatnac séllete p kp3épettéc. 1 vrat né ésmértecmeg Es 

Isrlnc kéuelscgc felél p orcaiaban. 1 Isrl 1 Effraim le ésnéc p hamissagok-

ban. Mert Juda 2- le ésic puélcc p apró barom Lordaiual mcnnéc vrat 

megkérésniec. 2 né Iclic meg Elvetétet ptpllpc. vrba tpruét tprténéc mert 

isténnéc idegé fiakat 31'ilténéc Ma a3ert meg maria pkét hónap p ideinél, 

Eneklétec trombitaual Gabbaba Kürtéi Rámában. ordebatoc Betharenbén 

Te hátad megc Bcniamin. Effraim pxi3tolatba le3cn tprététnéc napia 1 

Isrlnéc némjétibén megmutatta pnékic a* hútpt Lptténéc Judanac fédélmi 
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mönal határt veupc Qreaioc ki pttp én haragomat mönal vi'sét | Effraim 

patuart 3énuédp ítélettel meg 3egettetet. mert keádet meni fertejétesseg 

vtan .1 en monnal mol Effraimnac. 2 monnal rothíulagossag Juda haganac 

Es lattá EÍTraim p lelete3etet, i Judas p kptelet 2 elment Effraim Assur-

I103. 2 ére3tet a* gp3p kiralho3. 2 p ne sabadeithat meg t i tpké t . sem od-

hatta meg a' kptelet tv rollatoc Mert en mönal Leena Effraimnac. 1 mö

nal oro3lannac kplkp Juda hajanac En megfogom 2 élmegec. 2 éluc3Ö 2 

niuen ki meg3abadeha Elmeue megfordulóé én hélemré iniglén megfogat-

kosiatoc 2 megkéréssetec én orcámat 

m 
C a f v j j 

$• p Tprpdélmékbén holual felkélnc én li03iam Jpuétcc 1 fordollonc 

V_/ vrho3 mert p megfogot 2 meg3abadeit miinkét. 1 megver 1 mcg-

viga3t miikét Meg éléuéneit múkét két napoc vtií * harmadnapö felkplt 

inukét 1 élpnc p gémeiében Megtugguc 2 kpuéttuc bog meg ésmériuc vrat 

p vepese mönal megke3eitétet holual. 1 ip mvnékpnc mönal megélégeité-

tet és. 2 éstuéli fpldnéc Mit tegéc tenéked Effraim. mit tegéc tenéked Juda. 

Tű irgalmassagtoc mönal veternéy kpdpc. 2 mönal holualélmulo harmat 

A3ert vértem a* .jphetakba. 2 megpltém pkét én 3amnac igeibén 2 te ite-

95-ük i.rji. letid ki 3arma3nac mönal fenesseg | mert irgalmasságot akarta 2 né ál

domást. 2 isténnéc tudomanat inkab bőgne aldo3atokat Qk kédeg mcg3eg-
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<ec a* fogadást mikét Adam ot tpruét tprténéc én bennem ^ Galaad bal-

uaíi alkotoknac varosa vérrel megtalpaltatot .1 mönal toluay ferfiaknac 

réitec hélec papoknac re3ese aj utbá iarokat Sycbénbpl megpldpklpc . 

mert fertejetesscget múuélkctténéc IrJnc basába latec vtalatussagot . ot 

effraimnac para3nalkodatta. megfertejtetet IsrI Dé te V Juda vés te ma-

gadnac aratást . midpn meg fordcitandom én nepémnéc fogságát 

Capitulvi heted 

m Ikor meg akarnám vigajtanom Isrlt. megiélentétet Effraimnac ba-

J-TJL missaga t Samarianac gonossaga. mert ba3Ugsagot mfmélkette-

néc Es vr bemét, fostua kúnpl a* tolnaiua. Es netalantal mongac p 311-

npkbén p mcnden gonossagokrol mcgémlékc3temét Ma megkprnekc3tec eft-

gcmét pkét p lelémesec. én orca élpt lptténéc Q gonossagokba megvigaj-

taltac kiralt .2 p basugsagokba a* fédélmékét *[ Mend para3nalkodua mö

nal meg goitot kemence a* sútptpl Kéuésénne meg nugot a* varos a' ko-

na3nac élégeitesetpl miglé médenestpl mcgkoua30solna . tú kiraltoknac napi 

ke3dcnéc a* fédélméc balgatagoslani a" bortol f Ki térie3tette p késet a' 
r 

méuetke3pckél met mcgkéntec monnal miként kemencét p 3Úupkét mikor 

lésélkednéc pnékic Méd etaltal altit megfp3ué pkét. Q meg gerié3tétet 

bolual mönal tÚ3néc langa Méd meg béuplténéc mönal kemence. 2 meg-

martac p biraiokat Q mcnden kiraloc le ésténéc. 1 ninuén p kp33plpc ki 
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vuplténe én li03ia Effraira a* nep kp3pt p megélégeitétic vala. eífraim 

Ipt hamu alat sii.lt kerier ki megné fordeitatic Idégcnec pttcc meg p ere

iét i p né tutta • dé 2* pssegec ki pttétténéc p benne. 2 p ne tutta Es 

meg ala3tatic vala Isrlnc kéuelsege p orcaiaban . sem fordoltanac meg pfee 

vroc istenbe3 .2 méd e3ekbe ne kéréstecmeg ptet Es Ipt Effraim. mönal 

élhitétet gajainb 3Úuet ne valló egiptomot hyac vala, 33 assiriusokho3 men-

tenec el Es mikor el el érédéndnéc. Td terie3té * en balomat * p reia-

ioc Leuon3Ö pkét mönal mennc repespit Megverem pkét p seregeknec hal

lása 3erét Jay nékic mert élmétén0 en tpllem Megpii3toltanac. mert tpr-

uét tprtenec en bennem Es en mcg3abadeitotta pkét. 2 pk ba3iigsagokat 

be3ellettenc én ellene. 1 né vupltptténéc én ho3Ía p3Úupckél. dé ordeit-

nac vala p hailakocba B113ÍÍ 2 boron |) kerpdp3uéc vala. 1 éltauo3tanac én 

tpllém Es én oktatta pkét. 2 megérpseitettém p kariokat. 2 én bénném 

gondolnac vala gonossagot Megfordoltanac bog iganalkúl lennenéc. Iptté-

néc mönal alnalkodo y. Le ésnéc p fédélmec tprbén. píiélueknéc hirtélén-

kedétetpl. é3 p karomlatoc egiptönac fpldebén 

M 

C a p n 0 l c a d 

1 Egén trombita te torkodban mönal késélp vrnac ba3ara. asert 

JU mert mcgtprtec én fogadásomat. 1 én toruenemét megtprtec Én-

http://sii.lt
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gémet kaialtnac én istené, megésmértpnc tégedet Isrlnc istene Isrl elué-

tet iot. ellenség vldp3Í ptét Qk orsaglottanac 2 né en tpllém. fédélméc 

Iptténéc 2 nem esmértem () e3Ústpkét 2 p arannokat tpttec pmagoknac 

baluanocka. hog meg pléttétnenéc Te boriud éluéttétet Samaria. megharagut 

én hirtélénkedété preiaioc miglén né ti3tolhat meg mert p x- Isrlbpl vagon 

Múués alkotta njt x né isten. mert pokoknac haloiaba lesé Samarianac 

boriuia. mert 3elét vétnéc x vesét aratnac Al a* gabona fp. 2 ninu p bén-

nec ném3es. né te3é liftet ki t ha x* ténd idégenec e3ic meg ptét Megma-

rattatot Isrl ma lpt ném3etecbé monnal ferte3etes éden mert pk felméténéc 

assurho3, Eífraim egédplualo vad 3amar pmaganac aiádokokat | attanac p3e-

rétpipknéc. de x- berrél él ho3tanac némsétekét Ma egbé gúitpm pkét 2 

megnugosnac kéuésc kiralnac x fédélméknéc térhetpl. mert Eífraim megso-

kaseitotta a3 oltárokat biinhptétré. Lptténéc p nékic a3 oltaroc vetke3étbé 

Meg irom p nékic én soc keppén való tpruenemét kic alaitattanac mikét 

idégenec Ostakat aianlnac . húsokat aldosnac x e3néc 2 vr nem fogagga 

a3okat Ma meg émléke3tétic p hamissagoc. 2 meglátta p búnpkét. x pk 

Egiptomba fordeitatnac ^ Es él félette Isrl pteupiet. 2 rákot tplomokat Es 

Juda rákot érps varosokat. 2 éré3tec tÚ3et p városiba. 2 megmaria annac 

hasakat 

BÉCSI CODEX. 20 



154 O 3 E A S 

1 X d. 

n E akarih prplnpd Isrl ne akarih vigadnod miként nepéc. mert 

1 1 él para^nalkottal te isténedtpl 3érédtéd a' iutalmat bujanac men-

den serpy felet 3erp z saito né eltéti pkét. * a* fee bor hajúd pnékic Ne 

lakojnac vrnac fpldebén EUraim egiptomba fordolt. i a3 assiriosoc kp3pt 

ferte3etest pt Nem aianlnac vrnac bort. x né kellétnéc pnéki. p aldoma-

soc mönal siroknac kenérec Mendenec kic ejic ptét meg fertejtétnéc. mert 

p kenérec p lelkec Né megen bé vrnac ha3aba Mit te3tcc a* iéles innépen 

vr innéplétenéc napia Mert ime él érétténéc a* pu3tolattol Egiptus \\ egbé 

gűiti pkét Mephis eltemeti pkét Q keuanatns e3Ústpkét Lalán prpkli boi-

torian p hailakocban Eliptténéc a* latatnac napi. éliptténc a* megforbatlat> 

nac napi Tuggad temagadat Isrl: heitnac. ferte3etesnéc. balgatagnac 3elleti 

ferfiunac. te bamissagodnac sokassagaert. 2 te soc balgatagsagodert Effraim 

pri3p. én istenemmel .jpheta. romlatnac tprp Ipt p menden vtain balgatag

ság p isténenéc ha3aba Néhe3én búnhpttén? mikét Gabbaanac napiba Meg 

émléke3ic phamissagokrol. í meglátta p búnpkét Isrlt a* kietlenben mönal 

3plpkét. monnal fúgénéc élp almaiat p tétéiebe lattá p attokat Qk kédeg 

béméténéc bélfegorbo5. 2 él idégenplténéc ga ra tba , i lptténéc vtalatusoc 

mikét a3oc mellékét 3eréttén9 ^ Effraim élrépplt mönal madár p diupsege 

3Úlététtpl. z mehtpl a fogadattol Hog ha *' pfiokat néuéléndic fiaknalkúlpn 
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te3e pkét émberec kp3pt De *• iay nékic mikor élmenéndéc ptpllpc ^ Ef-

fraim mét lata Tirus uala p 3epsegen9 fondalasaban 2 Effraim ki 11Í3Í p 

fiait a- meg pldpklpchp3 Aggad nekic vram. mit ac nekic Ag nekic méhét 

fiaknalkúl 1 meg ajo emlőket p módén alsagoc galgalaba. mert ottogol 

gúlpsegbén vallottam pkét p lélémesekn? gonossagaert En basámból ki ué-

tem pkét. nem toldom keg hog 3éréssém pkét O mendé fédélmec élmété-

néc Meg véréttétet E Araim p" gukérec meg a3ot sémiképpen gimpli.pt né 

te3n9 Hogba V 3Úléndn9 megplpm p mehekn9 metpl 3erélmésbet Eluéti 

pkét én vra isten mert ne halgattac ptét. 2 le3néc budosoc ném3étecbén. 

m 
C a p í' z 3 (' d 

t Ermp 3plptp Isrl gimplu eggésplt puéle. p gimplLenéc sokassaga 

X 3erent. oltárokat sokaseitot p fpldenéc bpsege bpuplkpdpt baluahok-

nac. Mego3latot p 3Űupc ma élué3néc Q megségdéli p* baluanokat. megtpri p 

ekatak-st oltárokat, mert tubát mödnac. ni HL nékpnc kiralonc sem felluc vrat. 

2 kiral mit te3e mvnékpnc Béselletec ektélén oslasnac igeit. 2 tartatoc foga

dást a' ba3iigsaggal. 1 ném3 mönal késérp íteletet a* mé3pknc bara3dain Be-

tbauenn0 vnpit ti3teltec Samarianac lako3oy. mert sirt p raita pnepe 1 p 

ha3anac pri3py vigattanac praita p diupsegebén. mert elmét ptpllp Yalo| |bi- 9& 

3on p i* Assurba ffiét vitéttétet. aiandoc a* gp3p kiralnac Effraimot gala3at 
20 * 

http://gimpli.pt


156 O 3 E A S 

foglalta meg. 2 Isrl meg gala3tatic p akaratban Samaria el mentette p kiralat 

mönal taitekot vijnec 3emelen. 2 élue3tétnéc a* baluannac magassági Isrln9 

búnpert boitorian 2 koro néuékedic p oltárokon. 2 mödnac hegeknéc. fe-

dejietecbe inukét . 2 halmoknac éssétec mvreianc Gabbaa napitol foguá 

búnhpt Isrl . ot allottanac A* had né foglalla meg pkét Gabbaabá hamissag-

nac fiay En keuasagom 3erent megfegem pket Gúitétnéc orciaioc nepéc 

mikor megfégéttétnéc p két hamisságokért Effraim a' boriutol taneitatot 

3erétni. a* nomast x én mentem pnakanac 3epsegen Felmegec Effraimra ^ 

3ant Judas 1 seg pmaganac b a n d á k a t Jacob Véssétec tv magatoknac igas-

sagot iga3olatban. 2 arassatoc irgalmassagnac 3aiaban Vyehatoc tv magatok

nac irotuanokat ¥ Vdp kédeg vrat megkeresni midpn ipuénd ki tanéit 

tűtökét igassagban Kégetlénseget 3antottatoc. x hamisságot arattatoc. ptte-

tec ha3ugsagnac gabonaiat. mert meg gala3tattal te utaidban 2 te érpssid-

néc sokassagaba 3ay támad te népedben, x te mendé érpsseged meg | pu3-

teitatnac miként Samaria megpirjteiteitatot p ha3atol ki meg dj;adalma3ta 

Baalt a' viadalnac napi a annoc fiaira ésué lg tpt tvnéktec Bethel tv alsag-

toc gonossaganac orcaiatol x 

m 
C a p t t ^ e d 

m Ikent holual élmulic élmnlt Isrlnc kirala. mert Isrl gérmec 2 

Jj.1 jéréttém ptét, 2 Egiptombol hiutta én fiamat Hiuttac pkét/déig 
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élméténéc p orcaioktol ^ Baalimnac aldo^nacvala. 2 a' baluanoknac aianl-

nacvala. (i én Effraimnac daykaia viselem vala pkét én karimon 2 nem 

tuttac hog megviga3tanam pkét Adamnac kptélibén. von3om pkét 3érélemnc 

kptélibén. 1 le$ec pnékic mönal fclmaga3tato iga p túgpkpn. x hailotta pbo3-

iaia hog eltéttétnec Nem fordeitatic egiptom fpldebé Assur p kirala. mert 

ne akartanac meg fordolni Tpr ké3détet p varosában. 2 meg éme3ti vala3-

tottit. 2 mege3i p féiekét. 2 én nepém uig én fordolatomra Iga kédeg vétté-

tic pnékic egémbé mel élne vetéttétic ^ Miképpen adlac tégedet Effraim 2 

megoltalmaílac tégedet Isrl Mikeppe adlac tégedet miket Adamat. vétléc té

gedet ment Seboimot Megfordult én belem én 3Úném. egémbé meghaborei-

tatot én bankodasom Né te3em én haragomnac birtélénkedétet. x ne for-

doloc || meg hog elűzessem Effraimot. mert én isten, x nem ember, x sc§í 99̂ '̂«»«•• 

te kp3épettéd. x nem megecbé a' varosba Vr vta iamac Reio mönal oro3-

lan. mert p reio x felnc téngernéc fíay. x él répplnéc mönal madár Egip-

tombol. 2 mönal galamb Assiriosoknac fpldebpl. 2 hélheté pkét p ha30cba 

vgmöd vr Megkprhek«3et engemet Effraim p conplarsagaba x Isrl ha3anac 

alsagaban Judas kédeg tano lesal istennél 2 hú scénteckél 

m 
C a p x j ? 

e Fraim 3elét pri3 x héuseget kpuét mend napot ésteg ba3ugsagot 

Jl< 2 pii3tolatot sokaséit Es a3 Assiriosockal fogadást tpt. x Egip-
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tómba ólait vi3euala A3ert vrnac ítelete Judaual x meglátása JacobbaJra. 

p vtay 3eret 2 p lelemesi 3erét forbatl pnéki ^ Mehbén megtalpalta patta-

fiat x p érpssegebé kŰ3pdpt a3 angallal x hatalmasot a3 angalon 1 megba-

torodot. sirt x kerté ptét. 2 Bethélbén meglelte ptét. 2 ottogol be3ellet 

mvuélpnc 2 sérégekn0 vra istene vr p émleke3ete x te te vrad istenedhez 

fordol3 Irgalmasságot 2 íteletet pri3hy. x médenkor te istenedbe rémenkeg-

gel Canaan pke3eben hamis mertec patuart 3erétet x mondót Effraim valo-

bi'3on ka3dagga lpttém. | Baluant leltem én magamnac. Mend én munkáim 

né lelténéc énnékem hamisságot mellé) búnhpttém Es én te vrad istened 

Egiptom fpldebpl vltétléc * tégedet * megle hailakokban. miként innép-

néc napiban, x bé3ellettém a* .rphetakra. 2 én latatot megsokaseitottam 2 

iphetaknac késecbé hasonlattattam Ha galaadban a' baluan. a3ert heiaba 

teuelget galgalaban. téhéneckél aldo3üa. mert *' p oltárokat gúitpttéin mö-

nal mé3pnéc b a n d á i t Elfutot Jacob Syrianac vidékébe. 2 3olgalt Isrl fé

leségért. 2 3olgalt féleségért .rphetaba kédeg I103U1 ki vr píeí Isrlt Egip-

töbol x jphetaban tartatot meg ísri Effraim p késérpsegibe haragra re33é3-

tet engemet x p vére p reiaia ip. x p bo33osagat megagga pnéki p vra 

istene xij 



P P H E T A 159 

m m 
C a p x 1 j 

e FFraim be3elué feleié háta meg ísrit Isrlt x vetke3ec Baalban 2 

l_j meghala. x ma toldattanac búnhptétré 2 tptténéc p magoknac pt-

téuét p e3Ústpcbpl mönal baluanoknac hasonlattat. médenestpl fogul mú-

uéseknéc múuy Mödnac pk agoknac. aldosiatoc émberec. boriukat imadua 

Ajert lejnec mönal veternéy élmulo harmat, miket forgó 3eltpl 3erpbén el 

ragattatot por. x mikét kémébpl || ki 3arma3ot füst En kédeg te vrad is*i00-dik ,w<1' 

tened Egiptomnac fpldebpl. x istent én tpllémtpl megvalua ne tng. 2 3a-

badeito én tpllémtpl megualua nini. En tégedet meg ésmértéléc a* kietlen

ben a* pu3ta kiétlénnéc fpldebén p eledele 3erét. x bétplténéc 2 megele-

getténéc. 2 felemeltéé p3Úupkét. x él félétténéc engemet Es én le3ec pné-

kic monnal Leena. mikét pardic 33 Assiriosoknac vtaban Eléicbé kélec 

pnékic mönal kplkéy élragadot npsten sama? médue x meg3aggatom p 3U3-

ioknac bélplualoit 2 megéme3tem pkét ot monnal oro3lan» mé3pnéc vada 

meginécci pkét Te éluésesed Isrl tenétplléd én bénném te segedelmed Lac 

én tpllém Hol uagon te kiralod. igé felette ma 3abadehon mcgtegedét te 

médé varosodba x te bíráid kikrpl mödottal Ag énnékem kiralt x fédél-

mékét Adoc tenéked kiralt én hirtélénkedétembén 2 élue3é én meltatlan-

kodatomba Egbé kptéle3téttec Eífraimnac hamissagi élréitétet p búnp. 3ú-

Ipnéc sérelmi ipnéc pnéki p a' nem bplu fiu Mert ma megné al fiaknac 
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megtp rétététebén ^ Halalnac ke3ebpl meg3abadeitom pkét. halaiból meg3a-

badeitom pkét , 0 halai le3ec te halálod halai, te megmarasod le3ec pokol 

| Viga3talat élréitétet én 3eméimtpl. mert p atafiac kp5pt 03t H03 vr a3alo 

3elet a* kiétlénbpl felmenpt. 1 megajalla perit. 2 megpu3teita p forrasit. 2 

p élragagga menden keuanatus édenckn? kenuét « 

m 
C a p x 1 1 j 

e L ve3ié Samaria mert p vra istenét keserpsegre re33<j3te Tprben 

X-j ve3iénéc e l . p approdi le éssénéc. 1 p néhe3kesi megmetéltesse-

nec Isrl fordol te vrad istenedhe3. mert le estei te hamisságodba Vegetec 

fel tvvéletec igéket. 2 fordollatoc vrho3 Mongatoc neki . menden hamissá

got elueg. 2 veg iot . 2 megagguc mv aiakinknac boriuit Assur nem 3aba-

deitmeg miiket. lóra nem ellpnc fel. sem monguc touabba. mv istenink-

mv ke3einknec múuelkedeti. Mert a3 aruanac ki te benned vagon irgalm»3 

Meguiga3tom p tprpdélmekét 2 akaratömal 3ereté pket . mert én hirtélén-

kedéte élfordolt p tpllpc Es le3ec mönal harmat Q: Isrl virag03 monnal li

liom. 2 ki fakado3nac p gúkéri ment libanosnac Mennéc p agay 2 p le3e 

mönal olayfa. i p ilatta mét libanose Megfordeitatnac p arnekan vlpc. 2 

élnéc bikánál. 1 téremnéc monnal 3plpc Q émlékc3ete miként Libanosnac 

bora Eüraim mi énnekem touabba a* baluanoc En meghalgatom 1 vi3cin 

-dik l,víI-ptét. JJ én miként 3pldélp fénp fat. én bélpllém leiéttétet te gimplupd Ki 
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bph v megérti éjekét, értp 2 tugga éjekét, mert vrnac vtay iga3ac. 2 

igajac iarnac pbénnec Tpruentprpc kédeg le ésnéc pbénnec 

It ke$detic s. Jochel jiphetanac jplogasa 

s Scent Jochel a3 Hébereknél 03eas vtan véttétic. i miként ot 

i 5 Eifraimnac néue alat a' £ nén^étré mondatic a' jphetalas ki ém-

lékejtétic gakorta auag Samarianac. anag Isrlnc Vga é' .jphetaba menden 

mel mondatic hiéndpnéc mödatni 2 illeni Juda ném3etenéc 2 Ihrlmn? 2 

semmiképpen sem eg émléke3étet tenny ébbén Isrlnéc A: a- ti3 ném3étnéc 

2 a3 idékét kikben .jphetalt a3onokat véhéttuc mellékét Ojcasban oluas-

tonc 03yasnac Joathannac 1 Achasnac 1 E3cchiasnac Juda kiralinac napi

ban, x Jerobouanac Joas fianac Isrl kiralanac napiba ValobÍ3on vr bésede-

néc letéle p erdemére vallatic kinéc lpt, ne annac tulaidösagara. ki mon

datic lenni, mét néhol oluassuc Vr Ipt énnékem vdvpssegbé. Hallás ké<? 

scent irasocban. nem é3 auag a3Ö ki fúlbé 303atlic dé mel 3Úbén értétté-

tic a* mödec 3erent hog vr bejei ewageliöba Kinéc vagon halló fúlp hal-

gassa Hog ké<? mödatic J Enotisetay auag Enoys gprpgpl Deiakol 303atlic 

fúléiteckél é3tecbé vegetec. mel tulaidon ne fúllél dé 3Úuél értéttétic Kic 

venec i mehnéyéc lelec 3erent halnac Kic kédeg fpldbén lako3nac fpldnéc 

lako3oy 2 fpldiéknc néué3tétnéc kic p fúlpckél fpldiékét értnéc Valahol 

kédeg é* két igec egbé eggésplue" véttéténdnéc. nöi.ac a3 egúgp igeknéc 
BÉCSI CODEX. 2 1 
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303attara I1Í3ÍUC illéniec. de a3 él réitet mondekoknac auag igeknéc értel

mére Genesisbé Lameth be3el féléseginéc 2 vnokaynac Adanac 2 Sellanac 

Halgassatoc én 3omat Lamelhnéc feleségi 2 fúléiteckél fülélletec én bése-

dimétMert megpltém ferfiat én sebemben i hpst én sérelmemben, (ilsayas 

Halgassatoc mennéc. 2 füleiddel fúlélléd fpld 

Ma so d jplogy 

Ochel, ki magara3tatic én istene ag auag isténnéc ke3dp auag is-

O téne volt Mert e3 p némuésétebpl 303atlic E3 ipuéndp mondekot 

uac Judara 2 Ihrlmré monga, 2 p konucnéc ké3détcbén a' géncrkedétes 

vendégség a után Ihrlinet siralomra hya. 2 pnékic ki méttétesekét meg^ 

hirdeti. 2 pdikalla ném3eteknéc hiuatalat. 1 a3 egbé gúléke3et húupkré 

'•reiaioc ipuédp scct lelket Pphetalt kédeg Joathan || Juda kirala alat mi' 

dpn 2- Micheas Jocbel Rubénnéc néinjétebpl biuattatot Bethoronnac mesé

ién Hol 2* bekeseggél megholt 2 éltéméttétet 

It imar kezdette scent Jochel qphetanac A-pn«p p totum 

Rnac igeié mel Ipt Jocbelbe3 Fatuél fiaho3 *[ Halgassatoc e3t ve-

V nec 2 fúléiteckél fülélletec fpldnéc meuden lako3oy Ha lpt é3 

tv napitokban, auag tv ataitoknac napiban érrpl tv fiaitoknac hirdéssétec. 
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2 tv fiaitoc p fioknac. 2 p fiók egeb nemsetn0 A* hernonac maradékát mcg-

pttp a* Layua sáska. 2 a* saskanac maradékát megpttp a* uayua Es a* uay-

uanac maradékát a* roga pttp meg Ebreggétec fel re3egec. 2 siriatoc. 2 or-

dehatoc mend kic bort édességben j'3toc, mert elue3 tű 3atocbol Mert nem

zet ip fel en fpldem&re. erps 2 3amtalan. p fogoc met oro3lannac fogay. 2 

p 3apioc met oro3lan kplkeie Vette e en 3plpmet a' kietlenbe. 1 en fügé

met megbam3otta Mcgme3citeleneitue megfo3totta ptet. x eluette meg feie-

rpltenec p agoc Syry monal sackal meg3oreitatot 3113 p ifiusaganac ferien 

Elue3et a3 aldo3at 2 a3 aldosat vr istennec ba3abol. 1 sirtanac papoc vr-

nac 3olgay. | megpu3teitatot a* videc. sirt a' fpld. mert megpu3teitatot a* 

bu3a, i meg gala3tatot a* bor. 2 megbetegplt a3 olay. 1 meg gala3tattanac 

a' 3antoc. ordeitottanac a* 3plp prÍ3pc a* gabonán: boron 2. arpan. mert el-

ue3et a' me3pnec aratása A* 3plp megala3tatot 2 a* füge meg lclete3et, a* 

malogranatom 2 a' pálma. 2 a. malus. i me3pnec menden fay meg a3tanac 

mert meg galajtatot a* vigasag. embereknec fiaitól Papoc puéde3ietec meg 

magatokat i siriatoc. ordehatoc oltarnac 3olgay. meníietecbé fegiétec sakba 

en istenemnec 3oIgay . mert e lüket en vram istenenec ba3abol a3 aldo3at 

2 aianlat ^ Scentellctec a' bpitpt. hyatoc a' sereget, egbegúbetec a* véne

ket. 2 fpldnec mede lako3oit. mv vrunk istenpnknec ha3aba ^ Es vupl-

uetec \Tb03 Ab. ab. ah. a* napnac mert kpsel uagon vrnac napia. i mon-

nal pu3tolat ipt a* hatalmastól Midéne tv 3emeitec elpt elue3tenec é aj elc-

délec mv vrunk istenpnknec h^abol prpm ^ vigasag A' barmoc meg bús
a i * 

file:///Tb03
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hptténéc p ganeiocban. mcgtpréttétténéc a* LÚrpc. eltekojlattattac a* pati

káé, mert meg gala3tatot a' bu3a Mit néget a* lelkes, reiottanac aj apró 

103-a* i»v<si. barmoknac Lorday. mert nini. pnekic p eledélec. De X' nagbarmok- || nac 

uorday el himlétténéc Vram te ho3iad vupltpc. mert a* tÚ3 meg pttp a* 

kiétlénnec dragalatosit, i a* láng meg gerie3tette a* videkeknéc meden 

fait Dé i' me3pnec vádi ne3ténéc te reiad monal éssét 3011111111030 3erp. 

mert mega3tanac vi3eknec forrasi. 2 tŰ3 megmarta, a* kiétlénnec dragala-

tptosit, 

• 
C a p másod 

t Rombitaual eneklétec syonban. ordehatoc én scét hegemen Meg-

J . haborogganac fpldnéc meden lako3oy. mert io vrnac napia. mert 

kp3el vagon setetsegeknéc z homalnac napia. kpdnéc i vé3néc napia. ki tér-

ie3tetet a* hegekre monnal holual soc nep 2 érps Egénlp puéle nem uolt 

ke3déttplfogua 2 p vtanna nem le3en. mend ném3eteknéc 2 ném3éteknéc 

este e3téndéiekiglén Q orcaia élpt maró tÚ3. 2 p utána kiétlénnec pÚ3ta-

saga. 5 ninuén ki éltauo3tassa ptét Qne3esec monnal louaknac ne3ese. 2 

vga futosnac monnal louagoc. Hegeknéc tétéin 3pknéc miként 3ékéréknéc 

303atta. mi miket po3doriat megmaró tÜ3 langanac 303atta, miként viadalra 

ke3plt érps nep. p orcaiatol getréttétnéc nepéc f Menden 3émelec fa3ekba 

fordeitatnac ^ Futnac mikét érpsséc. miként hadako3o ferliac. felmenéc 
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a* kpfalra. ferfiac iarnac p vtokban. 2 nem haiolnac el p psuénecbpl eg-

men- | denic p attafiat né 3orongatta egmédenic p psuenekben iarnac De 

v ablakokon béésnéc. 2 nem sére3néc meg A* varosba bémennec a* kp-

falon futosnac hajakat meghagnac ablakokon bémennec monnal or 0 orcaia 

elpt megremplt fpld. megindoltac mennéc. nap 2 hod megsetetespltéc. 2 

uillagoc meguontac p világosságokat Es vr atta pjauat p sérégenéc orca-

iatei élpt. mert ige soc pvara. mert érpsséc x teupc p érpit Mert nag vr-

nac napia 2 igen félelmes. x ki tiírhéti ptét Ma a3ert ugmöd vr isten 

Fordollatoc én hojiam mend tú 3Úuéteckél. bpitbén x siralomban 2 ga3o-

latban. 2 métélletec meg tv 3uuétekét. 2 ne tú ruháitokat. 1 fordollatoc 

tv vratoc isténhe3. mert kéges 1 irgalmas, engedelmes 2 soc irgalmassago. 

^ felséges irgalmas gonossagokon Ki tugga ha meg fordollon 2 bouasson 

isten. 2 aggon p ntanna áldomást Aldo3at x aianlat mv vrunk isténnéc Enek-

létec trombitaual syonban. scéntellétec bpitpt. hyatoc serégét, egbé gű-

hétec népét, scéntellétec egha3at. egbé hyatoc vénekét, egbé gúhétec apró

kat. 2 émlpkét 3opokat. Ki menne a* up légen p hailakabol. 2 meri a3-

30Í1 p térémebpl a3 oltár 2 a" gádor kp3pt sirnác papoc vrnac 3olgay | 5 loi-m r«wi. 

mondnac Engég vram éngég te nepédnéc. j ne aggad te prpklétedet bo3-

30sagba. i ne vralkogganac ném3étec praitoc Mert mire mongac a* népek

ben Hol vagö p isténec Vr 3érétte pfpldet 2 meg engedet pnepenéc. 5 

félélt vr 1 mondót pnepenéc íme én ére3tec tvnéktec gabonát bort. 1 ólait, 

x bétéllésettéc pbénnec. x né adlac tvtpkét touabba ném3étecbé bo330sagba. 
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i ptét ki ejfekrpl vagon. mé33e te3e tvtplletec. 2 ki Ú3p ptét a* földbe 

a3 útba. 2 pi^taba. i orcaiat nap keleti tenger ellen. 2 p utollat a3 vtol-

so tengerre Es felmegé p bÚ3p 2 felmegé" p rotbadagossaga. mert kéuelpl 

múuélkedet Ne akarib félned fpld de vigag te 2 prpl. mert felmaga3tatta 

Vr bog tege Ne akariatoc felnetec a* videknéc lelkesít, mert a' kiétlén-

nec dragalotosi néni3etténec. mert a* fa bo3ta p gimpluit. a- fúgé 2 a. 

3plp attac p efreiekét Es syonnac fiay vigaggatoc 2 prplletec tv vratoc is

tenben, mert atta tvnektec igassagnac taneitoiat. 2 lesalloiía tv reatoc 

veternéy harmatot 2 estiét miként ke3déttpl fogua Es a* 3erpc bétéllésed-

néc gabonaual. 2 a* saitoc | bpuplkpdnéc borral 1 olayal. 1 meg adom tv

nektec a3 e3tendpket. kikét meg pt a' sáska a" Layua a* roga 2 a* herno 

Nag én érpssegem kit éréstettéin tv hosiatoc. 2 e3tec eltéttétue. 1 meg-

elegettec. 2 diueritec tv vratoc isténteknéc néuét ki tpt Ludakat tv ué-

létec . 2 ne gala3tatic meg én nepém prpeke. 2 tuggatoc mert én Isrl kp-

3epet vagoc. 1 én tv vratoc isténtec. 1 ninu nagob. 2 én népe nem ga-

la3tatic meg prpeke 

C a p h a r V 

e S le3en é3ec uta Qttpm én 3éllétemét menden testre. 2 tú fiai-

JLu toc 1 tv leantoc .jpbetalnac. Tű ventec almákat almado3nac. z 

tv ifiaitoc latatokat latnac Dé 2* annapocban pttpm én 3éllétemét 2 én 
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3olgalo leanimra Es adoc Ludakat mcníien 2 fpldpn. vert x tÚ3et x fúst-

nec paraiat Nap setctsegccbé fordul. x hod verbé mi élpt él ipypn vrnac 

nagnapia. 2 félelmes Es lc3e Menden valaki kaialtanga vrnac néuet vdup-

3pl. Mert syonnac hegé 2 Ihrlmbé le3e a3 vdup3ples. mikét mödot vr . 2 

a* maradekocba kiket vr biuand Mert ime annapokbá x a3 vdpbén micor 

megfordeitandom Judanac x Ihrlmnc fogságát || égbe gúitpc menden néin-105"aiU,ví1, 

3eteket. 2 vi3é pkét Josaphatnac vplgebe. x ottogol vetekedem puelec 

Isrlen én népemen x én prpklétemen kikét él himtetténéc néni3étecbé. x 

én fpldémét inego3tottac x én népemen nilat éré3tetténéc Es a* gérmcket 

véttec a' bordelba. x a* leant él attac boron bog innanac ValobÍ3on mi 

énnékem x tvnéktec Tirus 2 Sydon. x Palestinayaknac mendé batári Midé-

nem gp3pdélmét forbatlotoc meg énnéké é Es ha tű én ellené gp3pdélmé3-

tec hamar 2 gorsan meg adom tv néktec a* megforbatlast tv fétekré Mert 

én é3Űstpmét 2 én arannamat élupttetec. x én keuanatosimat x én 3epimet 

attátoc tv baluatoknac egha3aba 2 Juda fiait 2 Ihrlm fiait él attatoc a' gprp-

gpc fiainac bog mé53e tennetec pkét p határoktól íme én feltama3tom pkét 

a'hélen kibe él attatoc pkét. 2 fordeitom a* tú megforbatlastokat tun fétekré. 

2 él arolom tv fiaitokat x tv leantokat Juda fiainac ké3ekbé x él arollac 

pkét Assabeosoknac igé mé33eualo ném3étnéc. mert vr vr bé3ellette Vupl-

uetec e3t ném3etbe Scéntellétec hadat. tama3Íatoc fel a3 érpssékét | Felmen-

nénéc menden hadako3o férfiak Tprietec meg tv 3anto vasaitokat tprpcbé. 2 

tv kapáitokat lanLacba. A* bétég mongö mert én érps vagoc Fakado3iatoc 2 
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ipuétec menden nem3etec kprnpl 2 egbé gúleke3ietec ot. 2 le éyti vr te 

érpsseidet ^ Kellenéc fel ném^étec 2 mennénéc fel Josaphatnac vplgebé 

mert ottogol úlpc hog kprnpl menden ném3etekét megitellec É r z e t é é tv 

sarlótokat mert meg ert a3 aratás Jpuétec i 3allatoc lé rae't télies a' saito. 

2 bpuplkpdnec a* saitoc mert meg sokasolt p gonossagoc annepéc pldpk-

letinec vplgeben. mert kp3el vrnac napia a* vala3nac vplgeben Nap 2 hod 

megsetetpltéc 2 üllagoc megnontac p fenessegekét (i vr syonbol reio 2 Ihrlm-

bpl aggá p 3auat. 2 mennec meg indoltaténac 2 fpld. 1 vr le3e p nepenéc 

fpldcncc rémensege. 1 Isrl fiainac romösogo erpssege Es tuggatoc mert en va-

goc tv vratoc isténtec. Syonban en scét hegemen lako3o Es le3en Ikrlm scét 

1 idégenec touabba ne mennéc p altalla Es le3e annapon. liegec édességet 

hullatnac. 2 vplgéc teyel folnac. 2 Judanac menden uergetegiben vi3ec folnac 

ioö-dii Mi. 2 forrás ki mege p vrnac ha3abol 1 meg ptp3i a3 arradat- || nac tnuissit Egip-

tus pu3tolatba le3e 1 Idomea ve3edelemnec pu3tasagaba a3ert hog hamissan 

múuelkettenéc Juda fiaiban x a3 artatlannac veret élpttpttec pfpldpkbén Es 

Júdea lako3tatic méd prpcke j Ihrlm nem3etecbpl 2 nem3etecbé 2 megti3tei-

tom p véreket kit megne tÍ3teitottam vala. 2 vr lako3Íc Syonban P r o l ó g u s 

It kezdette scet Amos qphetanac kphup jplogv 

0 3yas kiral mikor istennec 3er3etet 3orgalmast 3eretneie a' 3er-

KJ 3etnec igen nag 3erelmeiert re33e3tetec Moyses tpruenenec pa-
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ranuolotta ellen. 2 ragaduan a* témiéne3pt. mét iélenti paralipomenon má

sod kpnuenéc historiaia papi ti3tet mére3kedet venny E3 állatért iélenic. 

bog isténnec tplomabá fold indolas támadót Kirpl 3acharias jpheta X' meg 

emlekc3ic Es ug é* fpld indolasnac élpttp Amos .rpheta é" megmondot ki-

ralnac ideiebén. 1 Jeroboamnac Joas fianac Isrl kiralanac ideiében é' ném-

3etekié kic e$ oluasassal megfoglaltattac isténnec haragiat ipuéndppl meg

hirdette ason okokért mellékét megémleitetvala Es mert ajon jpheta e3 

utá valocba mond a* barom hamisságokon. 1 a" negéden | nem fordeitom 

meg pkét Ifarniadjer iég3i bog búnpknéc boLanatta adattatbatic isténtpl 

kit negéd3er hirdet a3Ö bűnt teupknéc sem pnia sem boLanat ne adatta-

tic Mert tÚ3néc hasonlattá 3erét kit a' megmondot ném3étecbé éléue meg-

mondottauala ére3téndpnéc akara meg mutatni 3arma3andonac isténnec né-

be3 2 meg hihatatlan haragiat a3on varosnac él homlolasara 

Másod ,-p l o g u s 

a Mos .jpheta pa3tor 2 para3t. i 3edery faknac agait valogatua ke

l l , ués igeckél ki né iélentéthétic Mert ki iélenthéti ki meltan 

barom búnit damascosnac Ga3enac. Tirusnac. Idumeanac Amon fiainac x 

Moabnac. 2. bétéd 2 nolcad bélen Judanac 1 Isrlnc ^ E3 bé3el a" kpuér 

vnpknéc kic vadnac Samarianac begibén. 1 válla a. nagob 2 kűsséb ha3-

nac romlását 9 meglátta a' saskanac teupiet* 2 vrat állatta a' mé33él meg 
BÉCSI CODEX. 2 2 
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egéneseitet kőfalon auag Adamantinoson. 2 almaknac horgán v vonná get-

rélméknét bűnpspknéc. 1 éhséget fpldré. nem kenernéc éhséget sem VÍ3-

néc 3omiusagat. dé isten igeié halgatasanac Nem mondotta igeinéc de vr-

107-dtkJewi. nac igeit Amos kédeg magarajta-|| tic megtérheltétetnéc E3 Amos l e l k i 

malastal téllés .rphetalt egéb .jphetac kp3pt. mert nŐLac pn maga uala .jphe-

ta dé egébék es. Valobi3on fljheta nem léhétetuolna bánéba ele3teb pa3-

tor nem uoltuolna ki es. ptrombitaiaual eg menden napon énekel oktatua 

1 taneituan egha3ba Mert bijonsaggal mende .jphctaknac 3auoc mondatic 

monnal lelki trombita eghajban pdikalua Mert irna vagon Men fel a* 

magas hegre te ki euageli3al3 syonnac. maga3tassad fel te 3odat 

^p l o g ') s H \) Amos 

3 Amos jpheta né uolt Isayasnac atta iolléhét a3 es. .jpheta volt Mert 

JLá a3 es egéb betpckél é3 i* egéb betpckél irattatic meg a3 Hébereknél 

Bptpknéc ki * deyakol * valaha ninLén Es ama3 érpsnéc é' kédeg élualtnac 

vag éltauo3otnac magara3tatic. mert a* Ü3 némsétec ellen bé3ellet. másként 

ki a- ti3 ném3étec ellen. bé3ellet. Kic balnan imadas miat isténnéc 3olgalat-

tatol 2 Dauidnac or3agatol élualtanacvala Volt kédeg prokonsaga Tekuenac 

varosából ki hat mei fpldpn vagon Bethléhémhe3 Barmoknac 3orgahna3attat 

visélué a- méspknéc 3elessegebén kic kp3él vadnac Tekuenac varosaho3 kicben 

a- fpldnéc a3iusagaert | 2 fpuétnes uoltaert sem eg gabona nem térem dé é3ec 
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bp barmi eledéleckél bpuplkpdnéc A3ert mendenec tellesec valanac pa3toroc-

kal. 2 a. fpldnéc méddpsege merteclétic auag forbatlatic me barmoknac so-

kassagaual ^JE' pa3toroknac jamabol volt Amos. tudatlan bejeddel dé téllés 

tudomannal A3011 idécbén .rphetalt kédeg kicbén Jochél Naum. Jonas. 0$ee. 

Isayas Dé kéuése éleb ke3det .jphetalni hogne Isayas Inkab kédeg a' U3 

némsétec ellen be3ellet kéuésékét kp3bé vétue a" kéttprpl E3t a* pa3toroc 

samabol élueué ére3te vr bog Samariaban jphetalna Kit Amasias kiral 

auag pap gakorta getrette Lapasockal E3 után p fia 03yas vas 3eggél vstp-

kenél által úte É3ec utá" fél éléuénen ki véttétec p fpldebé Kéués napoc 

vtan a* sébnéc sérélmeuél megbala. 2 éltéméttétec p attaj'ual 

It imar keidetic scent Amos föhetanac hpnup 

Mosnac igey ki ki volt Tekuenac pa3toribol mellékét latot Isrl-

J\ ré 03yasnac Juda Isrl kiralanac napiba x Jeroboamnac Joas fia-

nac Isrl || Kiralanac napiban két é3téndpuél élpttp a* fpld indolasnac. ^i08-ditI 

monda Vr Syonbol reyo. 1 Ibrlmbpl aggá p3auat 2 sirtanac pa3toroknac 

dragalatosi. 2 mega3ot Carmelosnac tétéie E3t möga vr Damascosnac három 

búnin. 1 a* negédiken nem fordeitom meg pkét. a3ert hog Galaadot vas 

nomtato késséggel tprtp legén meg. 1 éré3tec tÚ3et A3aélnéc ha3aba. 2 meg

marja Benadabnac basát, x megtprpm Damascosnac 3auarit. x élue3té a' 

balnan meséiében lakosokat, x estapot tartót génerkedétnéc 2 béléndes-
22 * 
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segnec ha3abol Es el vitettetic Syrianac népe Cyrenenbé vgmond vr ^ 

Ejt monga vr Ga3enac három ferte3etessegin. x a* negédiken né fordeitom 

meg ptét. ajert hog eluitte legén a* tpkelletes fogságot hog be rekejtene 

ptet Ydumeaba. j eréjtec tÚ3et Ga3eenac kpfalab*ra. 2 megmaria p ha3ait 

2 élue3tec Á3otomban lakosokat. 2 estapot tartót Askalonbol Es fordeitom 

en ke3emét Acharomra. x elue3nec a* ia3oknac maradeki vgmond vr E3t 

monga vr isten Tirusnac három búnin. 1 a* negédiken né fordeitom meg 

pket a3ert hog a* tpkelletes fogságot | be rekéjtettec Idumeaba. 2 né em-

leke3ténec meg atafiaknac fogadásáról. 2 ére3tec tÚ3et Tirusnac kpfalaba. 

2 megmaria p ha3okat, e3t monga vr Edomnac harö búnin. x a" negédi

ken nem fordeitom meg ptet. a3ert hog tprrel vd vldp3tp legén p attafiat. 

x megtprtp p irgalmasságát, x touabba megtartotta legén p hirtelenkedetet. 

2 p haragiat megtartotta mend vegiglen Ere3tec tÚ3et Témámba. X meg 

maria Bo3renac ha3at E3t monga vr Amöfiainac három ferte3etessegin. 2 

a* negédiken né fordeitom meg ptet A3crt hog Galaadnac nehe3kesit meg

metélte p hataranac meg3eleseitesere. 2 tÚ3et gerie3tec, Rabaathnac M másként 

Rabeenac kpfalaba. 2 megmaria p hajat ordeitasban hadnac x homalnac 

napian. 2 a3 indolasnac napian Es megé Melchon fogságba p T.' p fedelmi 

egembe vgmond vr f E3t möga vr isten Moabnac barom ferte3etessegin. 

x a* negédiken né fordeitom meg ptet. a3ert hog Idumea kiralanac tetemit 

meg égette mend hamuiglan Es ere3tec tÚ3et Moabba. x meg maria Ca-

riothnac ha3at. x meghal Moab a' 303atban. x trombitanac vuplteseben. 
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2 élue3tec birat p kp3epibpl. x p mondén fedelinit megplpm puele vg-

mond vr 

M 

C a p Q, " !<)<J-'lil> levil. 

é 3t monga vr isten Judanac három fertejetessegin. 1 a* ncgedi- 2 

J L ken nem fordeitom meg ptet. a3ert hog eluettec vrnac tprue-

net. x p paraLoIatit né pri*3tec Mert meg ualtac pket p baluani kic után 

iartanac p attoc. 5 erejtec tű.3et Judaba. 2 megmaria Ihrlnéc hajat, E3t 

monga vr Isrlnc három ferte3etesscgin 1 a' negediken ne fordeitom meg 

ptet. a3ert hog a3 iga3at e3üstpn élatta. x a* 3egent lab pltp3pn., Kic meg-

tpric 3egeneknec feieket fpldnec pora felet- x a!a3atosoknac vtat el ta-

U03tattac. 2 liu 1 o atta bemeténc a' leanho3. hog megtprnec en scét né-

uémet. 2 a* 3alagba vetet ruhakon fekpttenéc méden oltár 3erét. 2 kar-

ho3attaknac borát íjiac vala p isteneknec hasában En kedeg ki irtottam 

Amorreust p orcaioc elpl. kinéc cedrosoknac magassága p magassága. 2 p 

erps mönal ueré fa. x megtprtém fellpl p gimpluet. x alat p gúkerit En 

vagoc ki felmentet telec tútpket Egiptombol. 2 vittélec tútpkét a* k4e4 

kietlenbe néguén estendeiglen. hog birnatoc Amorreusnac fpldet Es feltá

madt ottani tv fiaitocbol ^phetacba. x tv ifiaitocbol na3ereosokat Midene vg-

vagö é Isrlnéc fiay vgmöd vr Es a* na3areosoknac attoc vala bort. 2 a* 

.fphetaknac paranuoltoc vala mondua Ne .jphetallatoc íme en uikorgatoc 
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tv reiatoc. miként uikorg a* 3enaual megtérhéltétet 3ekér. i futás élue3 

a" gorstol. i érps nem biria p tehetseget. 2 érps né 3abadeita meg p lel

ket. 2 yet tartó né alhat. 1 p lábaiban gors né 3abadolhatmeg. 2 lóra éllp 

né 3abadeithatta meg p lelket. 2 annapon 3Úuél érps. a3 érpsséc kp3pt mé-

3eitelén fut él 

m 7\ 
C a p 1 1 j v 

? Algassatoc c3ckét a3 igét mellét vr bé3ellet tv reatoc Isrlnéc íiay 

H menden rokonságira, mellet ki hostam Egiptomnac fpldebpl mond-

uan lac tvtpkét ésmértéléc fpldnéc menden ném3étibpl A3ert meglátom 

tv reiatoc tv menden hamissagtokat Midéné egembe iarnac é ketten hané-

ha illéndic pnékic Midéné reio é oroslan a* ligetben hanéha ragado3atot 

valland Midéné oro3lanac kplkp aggá p 3auat é p barlangiabol hanemha 

ragadand valamit Midéné ésic madár é fpldnéc tprebé madara3nalkúl Mi-

dénem éluetéttéttétic é a* tpr a' fpldrpl mi élpt valamit fogion Es ha 

eneklénd a* trombita a* varosba. 2 a. nep nep megné yed Ha nem le3e 

gono3 a* varosban kit vr né ténd mert nem te3Í vr isten a3 igét hanéha 

iiO-dik invét. megiéléténdi p titkiat p 3olgainac jphetaknac || Reio a3 oro3lan ki nem 

fel Yr isten bésellet ki nem .gphetal Hallandoua tegetec A3otomnac váro

siban (j. Egiptom fpldenéc városiban. 1 mongatoc Egbé gúitp3iétec Sama-

rianac hegibé. x lassatoc a* soc balgatagsagokat p kp3épette. 1 patuart 
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3enuédpket p réitekibén. x né tuttanac igazat tenni vgmond vr Hamisságot 

i ragadojatot kenue3nec p hasor.ban A3ert e$t monga vr iste Megtprpdél mű

tétié 2 megkprneke3tetic a* fpld. i Ieuontatic te bélplléd te érpsseged. 2 el 

ragattatnac te basáid e3t monga vr Miként ba a* pa3tor élragadand oro3lanac 

3aiabol két 3arakat auag fúlnéc veget, igén ragattatnac él Isrlnc fiay Kic 

lako3nac Samariabau én agaukaninac Lapasaban. x Damascosnac agában 

Halgassatoc 2 vallatoc Jacob ba3aban vgmond sérégeknéc vra istene Mert 

a- napon mellen ké3déndem meglátnom lsrln c tprue tpreset oreiaia latom 

meg. í Betbelnéc oltarira. x éluagattatic a3 oltarnac jarvay. 2 ésnéc a* 

fpldré. x megvéré a* téli ba3at a* nari ba33al. 2 élné3néc a3 elefánt t é -

témbpl alkotót ba3ac 2 soc ba3ac teko3latnac él ngmond vr 

C a p <f* s 

h Algassatoc e3 igét kpuér vnpc kic vattoc Samarianac hegebén 

JLI kic patuart te3tec nauolasoknac. x megtprtpc 3egenekét Kic 

mongatoc tv vraitoknac bo3Íatoc x Í3onc Eskpt vr isten p scéntebén inert 

ime napoc ipnéc tv reiatoc 2 felémélnéc tvtpkét. x tv megmaradektokat 

forró fa3okakban. 2 a3 resseken kiment ec eggitec inastoc ellen x véttét-

tec Armöba vgmöd vr *[ Jpuétec Betbélbé. x bamissan múuélkeggétec Cal-

galaba. x sokascbatoc meg a* tpruéfc tprest x aianlatoc holnal tv aldomas-

tokat 2 aldo3Íatoc a* koua3bol diuerétet. x hyatoc akaratus aldo3atoknac • 
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2 hirdéssetec meg me't ig akartatoc Isrl fiay vgmöd vr isten: Ajert én it

attam tvnéktec fogaknac feléimet tv mendé varostocba i kenéréknéc 3Úk-

seget tv mendé héltecbén. x né fordoltatoc én ho3iam vgmond vr Es én 

megtiltottam tvtpllétec aj éssét mikor megharom honapoc volnanac arata-

siglan. i ésec egvarosra. 2 másikra nem ésec Eg rej meg ptp3tetet. i a" 

re3 melré nem estém megasot Es ipuenéc két 2 három varosoc a3 egva* 

rosba bog innanac vÍ3ét. 1 né elegetténécténéc meg. 1 ne fordolatoc en 

I103ÍS vgmöd vr Megvértéléc tvtpkét a3alo 3ellél 2 rogaual. tv kérteteknéc 

sokassagat. 2 tv 3plpiteket. 2 tv olay kérteteket 2 tv fúgé kérteteket her-

no pttp meg x né" fordolatoc én ho3ia vgmöd vr Eré3tec tv béletec balalt 

lii-ai I«VÜ.J| Egiptomnac vtaban. tprrél mcgvéré tv illáitokat, mend tv louaitoknac 

fogságáig. 2 felmentété tv 3allastoknac bÚ3et tv orrotocba. 2 né fordolatoc 

en bo3iam vgmond vr El fordeitalac tútpket miként vr el fordeitotta So-

domat 1 gomorrat. 1 lpttétec mikét a* tÚ3bpl el ki ragattatot V3pg. 2 ne 

fordolatoc én li03iam vgmöd vr A3ert ösoket te3é tenéked Isrl ugmöd vr 

Miuta kédeg e3ekét téndem tenéked ke3ehéd te magadat Isrl te isténed-

néc éléibe, mert ime én te3ec hegekét. 2 téremtec 3elet. 2 hirdetem ém-

bernéc p bé3edet. te3e a* veterhéy kpdpt. 2 iaroc fpldnéc magasságán . sé-

régeknéc vra istené p néue, 
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m 

C a p p t p d 

h Algassatoc ej igct kiuel emelec tv reiatoc siralmat Isrlnc haja 

H le eset. x nem toldatic hog felkellen Isrlnec 3Ú3p leuettetet p 

fpldebe. ninLen ki felkplup ptet Mert e3t möga vr isten A* varos kibpl 

e3erec kimennecvala. meg hagattatnac p benne 3a3an. i kibpl ki mennec-

vala 3a3an hagattatnac p benne tijen Isrlnc hajában ^ Mert e3t möga vr 

isten Isrl ha3anac Keressétec engemet | x eltec. 2 ne akariatoc keresnetec 

Bethelt. x galgalaba ne akariatoc ménetec (t Ber3abeeba bénemennétec. 

mert Galgala fogságban vitettetic el . 5 Bethel kelletlen le3e Keressétec 

vrat 2 elletec Netalantal meg egettéssec Josephnc haja met tÚ3. x megmaria 

x né le3e ki megolua Bethelt, Ki vrpmbe fordeita a3 íteletet 2 vrnac igas-

sagat meghaggatoc a* fpldpn Acturust teupt 2 oriunth. 2 setetsegeket hol-

ualba fordeitot. 1 napot eybe valto3tatot Ki hya tengernec vi3eit. 2 ki 

ptti a3okat fpldnéc 3ineré Vr pnéne Meg méuéti a" pu3tolatot a3 erpsspn. 

2 a1 fo3tast a* hatalmasra ho3Ía f Gúlpsegben vallottac a" kapuban meg-

feddpt. 1 a* tpkelletesen be3ellpt megutaltac A3ert hog meghomoreitatoc-

vala a* 3egét. x a- vala3tot fo3latot elue3itecvala ptpllp Ha3akat neg3egp 

kpuel raktoc. x né lako3toc p bennec Igen 3erélmes 3plpkét plantaltoc. 2 

né Í3Íatoc p borát, mert én esmértem tv soc ferte3etessegteket. x tv erps 

búntpkét Iga3 ellénsegec aiandokokat ve3tec. x jegeneket a" kapuba, meg 
BÉCSI CODEX. 2 3 
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iiomorgattoc Ajert ildomos a3 vdpbén ve3tegl. mert a3 ¥dp vdp gono3. Ké-

112-dik iw<i. ressétec iot x ne gono3t hog ellétec. 2 séré- || gcknéc vra istene tv uele-

tec le3é mikét mondotta ^ Gúlpllétec gono3t i 3eressétec iot. x 3ere3ietec 

a' kapuban 33 íteletet, ha talantal Joseph maradekinac irgalmasion séré-

geknéc vra istene A3ert e^t monga sérégeknéc vralkodo vr istene Menden 

vcakban siralm 2 médenecbén kic kúupl vadnac mödatic: Yai Yav Es a* 

3antokat hyac ga3olatra 2 a3okat siralomra kic tudnac siratni Es menden 

vtacban le3e siralom mert által megec te kp3epettéd vgmöd vr Jav vmac 

napiat keuanoknac Mire akariatoc ptet Vmac e$ napia setetseg 2 né vilá

gosság Miképpen ha ember élfutand oro3lannac orcaiatol. x éleibe kéllen 

pnéki médue. x bémennen a* ha3ba. 2 megtama3koggec p ke3euél a* fal-

ho3 x meg maria ptét 3omak Midéné nem setetsegé vrnac napia x né vi

lág. 2 hornal 2 nem fenesseg p benne Gúlpltém 2 éluéttém tv innépnapto-

kat . x né ve3em tv sérégteknéc illattat Hogha aianlandotoc énnékem ál

domásokat. 2 tv aiandoktokat nem ve3em. x tv kpuérteknéc fogadását né 

ve3em Veged él én tpllém te enekidnéc 3aigasat. 2 te igrec kessegidnéc 

enekit né halgatom meg. 2 meg | iélentétic 33 itelét monnal érps arradat 

Midénem ostakat x aldo3atokat aianlottatoc énnékem a* kietlenben & nég-

né" e3tendeiglen é Isrln? ha3a. x viseltetec Moiotbnac hailakat tv istentck-

néc x baluantoknac kepét Tú isténteknéc uillagat. mellékét tpttétec tv 

magatoknac Es élmentétléc tútpkét Damascos élue vgmond, sérégekn? vra 

pnéue 
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Capitulum hatod 

i Ay nektec kic génerkettétec Syonban. 2 bi3toc Samarianac he-

ü gebe Fédélmék nepéknéc féy iarua kéuelseggél Isrln9 lumpban 

Mennetcc él Calameba x lassatoc meg. -z onnat mennétec nag Emathba. 1 

3allatoc le a' ia3oknac Gethebé. 2 p or3agoknac métpl iobbaiba. ha 3elesb 

p hataroc tv bataritoknal | Kic el vala3tattatoc gono3 napba. 1 kp3elgét-

tec bamissagnac 3ekihe3 Kic alo3toc elefánt tetemmel alkotót agacban. x 

buialkottoc tú agatocban. kic mege3itec a* barant a3 apró barom Lordaia-

bol. 2 a* boriukat a3 prég barom uordaia kpsepibpl. kic enekletec soltar-

nac 3anaban miként Danid Alaitottac pmagoknac vallanioc enekn9 edenit 

yuuan a" ííalakban bort 1 me- || tpl iob kenettel kénéttettenec meg. 1 sem-113"' 

mit sem 3enuednecvala Josephnéc Josephnéc tprpdelmen A3ert ma elmen-

nec a3 el menpknéc féieken. x éluététtetic a* buialkodoknac teupip Eskpt 

vr isten p lelkére vgmöd seregeknec vra istene Én megutalom Jacobnac 

keuelseget. 1 p ha3ait gúlpltém. x el adom a' varost p lako3oiual p3up 

Hogha egba3ban ti3 ferfiac lendnec maradandnac pk X' meg halnac. 2 vési 

ptet p rokona. 2 meg egéti pket hog tétémit a* ha3bol ki uige. 1 mond 

annac ki a* ha3nac réitekebén vagö Midénem vagon é te melletted. 2 fé

léi . Vege vagon 2 möd néki Vé3tégy 1 ne émlékesiél vrnac néuerpl. mert 

ime vr paranLolt. 1 meguéri a* nagob ha3at romlással. 2 a* kússéb hasat 
23 * 
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météleseckél Midéné futhatnac é louac a* kp3Írton. auag janthatnac a* bia-

lokon, Mert 33 Íteletet késérpsegbé fordeitottatoc. 2 igassagnac gimpket 

vrpmbé kic vigattoc a* semmiben kic mondotoc Miné mv érpssegpncbé 

vpttpc é mú magonknac jaruakat Vgmöd sérégeknc vra istene íme én ta-

niastoc tv reiatoc Isrlnéc haja nem3etet 1 megtpr tutpkét | Emachnac bé-

menétitpl fogua. a- kiétlénn9 arradattaiglan vij 

C apitulum heted 

3ekét mntata vr isten énnekem Es ime saskaknac teupip esti 

JLJ és térmesinéc ke3détebén Es ime esti a' uordanac nirpip 

se után u t a n j£s j o n mikor megtpkelletteuolna a' fpldnéc fúuet enny , mondec 

On3oIlac vram isten leg kégélmés Ki tanulta fel Jacobot. mert apród 

Kégélme3e vr isten e3en Nem le3en Monda vr isten E3ekét mutata vr 

isten énnékem Es ime vr isten hya a3 íteletet túsbé. * megmar soc 

melseget. j mege3i egémbé a" rc3ét. j mondec Vram isten on3oIlac nu-

goggal meg Ki tama3ta fel Jacobot mert apród Kégélmé3e vr é3en Dé é3 

f né le3e monda vr isten Es ime vr alvala a* meg egéneseitétet kpfa-

lon 2 p ké3cbe mé3 kalan Es möda vr énnékem Mit lac te Amos Es mö-

dec Mésélpnc kalanat Es möda vr Ime én vété a* mé3 kalant Isiin? én 

nepémnéc kp3epibé. 2 né toldom touabba ptét ekeseiténem Es mcgtprét-

tétnéc a- baluannac magassági 2 Isrln9 scénteléti megp«3toltatnac. 1 tprrél 

maskeiit ki-

ralnac nire-
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kelec fel Jerobouanac ha3ara ^ Es ere3te Amasyas Bethelnéc papa Jcrobo-

uamlio3 Isrlnc kiralah.03 mödua || Amos te ellened viut Isrl ha3anac kp- íu-a:* >«<»• 

3epette Nem 3enuedheti é* fpld p meden be3edit Mert e3t möga Amos 

Tprben hal meg Jerobouá 2 Isrl fogságba megen el p fpldebpl ^ Es mon

da Amasias Amosnac Ki lac Men fús Judanac fpldebé 1 egei ottogol másként oh-

keneret. 2 ottogol .jplicíal Es ne tolgad touabba hog Bethelbén .rohetal. 

mert kiralnac scentelete 2 p or3aganac ha3a Es felele Amos * monda 

Amasiasnac Nem vagoc .roheta Né vagoc .rohetanac fia. de pa3tor vagoc 

én 3égdéluö 3edery fákat. 1 vpn engemet vr mikor kpuetéuala a* Lor-

dat Es möda vr énnékem Mennél 1 .jphetal * Isrln? = énnepémnéc Es 

ma halgassad vrnac igeit Te mondod Ne .jphetal Isrlré. 2 ne hirdés a-

balua. ha3ara A3ert éjt inonga vr Te félésegéd é- varosba para3naIkodic. 

2 te fiaid 1 te Ieanid tprbén ésnéc le. 2 te fpldéd kptéllél mertétic meg. 

r te a* ferte3étes fpldbén hal3meg. 2 Isrl fogságba megen él p fpldebpl 

e 3ekét mutat a vr isten énnékem Es ime almaknac borgia. 

-ü< 1 möda vr Mit lac te Amos . Es modec Almaknac horgát 

Es möda énnéké vr | Végesét ipt én nepémré Isrlré Nem toldom touab

ba hog által mennem ptét 2 a* napon uikorgnac a' tplomnac sarkay.v „3 hébe

reknél palo-

Vgmond vr isten Sokan balnac meg menden belén. 2 vettetic Lennesseg kiralenac 

Ualgassatoc é3ekét kic megtpritec a* 3egent. 2 megfogatko3tattatoc fpld-
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néc nauolasyt monduatoc Midpn megenél a3 aratás, x el agguc mv aro-

inkat 2 a" gombát. x megnittuc a* gabonát bog megkússébébúc a* mer

teket. 2 megbpuphúc a' siklust. x vésspnc álnak inertekeket, bog a1 

nauolasokat biriuc esústben. 2 a* 3egenekét sarukert. x a- gabonanac 

nem ouoit el agguc Eskpt vr Jacobnac kéuelsegeré Ha el félédéndem mend 

bánit vegiglen p menden múuélkedétet Midene éjen ne indoltatic meg fpld 

é. x ga3olkodic pmenden lako3oia Es felmegen monnal menden folo. x 

ki uettétic 2 el fol monnal Egiptomnac uergétege Es lejé annapon vg-

mond vr Nap élnugojec delbé. 1 vilagossagnac napia megseteteité a' fpl-

dét. 1 fordeitom tv innépnaptokat siralomba, x tv menden enekteket 

ga3olatba. 1 vÍ3ec tv menden hátatokra sakot. x tvmenden fétekré ko-

aik ícvii. pa3latot Es vető ptét mönal eggetlen eg 3Úlétetnéc siralmat || x p vto-

lit monnal késérpsegnéc napiat íme ipnec napoc vgmöd v r . x ere3tec eh-

cn.éd seget fpldre nem kenernec éhséget sem vijnéc 3omiusagat dé isten igeié 
hseget 

halgatasanac Es megindoltatnac téngertpl fogua téngeriglén. 2 e3féktpl 

foguan napkélétiglén kérengnéc kérésuen vrnac igeiét. 2 nem lelic Anna

pon megfogatko3nac 3ep 3Ú3ec. 2 ifiac 3omiusaggal kic éske3néc Samaria-

nac videkobo vetke3etebén x mondnac, El te istened Dan 2 el Ber3abeenac 

vta 2 le ésnéc 2 touabba né kélnc fel 
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M 

C a p S 

1 Atam vrat állatta a3 oltáron 2 monda lapiad a* sarkakat, i meg-

\A indoltatnac a' félsp kÚ3pbpc Mert fpsuenseg mendeneknc feiebén 

x p utollokat tprbén plpm meg Es ne le3en pnekic elfutás, 2 ki élfutand 

né 3abadol meg Es ha le3allandnac pokliglan. onnat én kéjöni ki hojia 

pket Es ha felmenéndnéc menniglen onnat leuon3o pket. (i ha elreite3end-

nec Carmelosnac léteiében onnat megtudako3iia élue3é pket onnan. $ ha él 

réiténdic p magokat én réitekimtpl téngernéc meiebé ot paraLoloc a* ke-

gonac 1 megmaria pket | Es ha p éllénsegec élpt fogságba menédnéc p el

lenségéé élpt. ot parauoloc tprnéc 1 megpli pket Es uété én 3éméimét go-

no3ban 2 né ioban Es ugmond sérégeknéc vra istene Ki illeti a' fpldét 2 

megfogatko3Íc 1 ga3olkodnac pbénne menden Jako3oc Es felmegé pmegve-

ge3ete miként méden uergétég 1 él foi miként Egiptomnac foloia Ki p 

felmeneset rakia ménben. 2 p nalabLaiat fondalta fpldpn Ki hya ténger

néc vi3eit i ki ptti a3okat fpldnéc 3ineré vr annac néue Midéné tú Isrl-

néc fiay né vattoc énnékem é mét 3éréLeneknéc fiay Vgmöd vr isten Mi-

déné Isrlt né mentettem é fel Egiptönac fpldebpl. (i a* palestinayakat Ca-

padociabol $ a* Cyrosiakat Cyreneabol íme vr isténnéc 3eméy a* búnhptp 

or3agon. 2 megtprpm a3t fpldnéc orcaiatol ValobÍ3on megtpruen nem tprpm 

meg fari no c Jacobnac hasat vgmond vr Mert ime én paranuoloc hog meg. 
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tpriém Isrlnec hajat menden nérctfétekbén Miket a* bu3a meg tprétic a* 

rostában. 2 kpuéuké né ésic el p belpllp fpldré. 2 én nepemnéc médé bú-

npsi megbalnac tprbén kic modnac Né kp3eleit el 2 nem ip inv reianc 

gono3 || Annapon feltamastom Dauidnac hailakat mel le eset. 2 megrakom 

pkpfalinac ressit. 1 azokat mellec le omlottanac megvyeitom. 2 ésmeg 

megrakom ptet miként a* regi napocban hog biriac Ydumeanac maradekit 

x inendé nemlétekét a3ert hog p reiaioc hiuattatot legén vrnac néue Yg-

mond vr e3eket teup: te3é e3eket íme ipnéc napoc vgmöd vr 2 a* 3»nto 

aratót foglal. 2 3plpnéc nomoia magot ere3tpt Es hegec édességet uepegnec. 

2 menden halmoc megmúuéltéc le3nec Es megfordeitom * én nepémnc * 

Isrlnéc fogságát 2 megrakiac a* pu3ta varosokat. 2 lako3nac pbénnec 3. 3p-

lpkét p+*l plantalnac. x p borokat Í3iac x kértekét alkotnac. 2 p gimpl-

upkét e3ec Es plántálom pkét p fpldpkpn. 2 touabba nem irtom ki pkét 

p fpldpkpwbpl mellét attam pnékic Ygmond vr isten P r o l ó g u s 

It kezdette Abdias jpphetanac ^logusa 

Acob ^pheta vallót atafiat Esawot ki ptéstenéc véréssegeiert He

t i ber néluén néue3tétet Edomnac ki Deiakol pirosnac mondatic né-

hé3 gúlpseggél gúlpltétué. érpkpdpt megplni p meg émleitet attafiat ki Isrl 

néuét upt | Ki okért mendenec kic Esaunac gúlpseget kpuéttec Isrlnc né

pet vldp3tec x a* megmondot Jacob patriarchanac fiait Esaunac x edomnac 

• 
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neue3tettec Es mert Isrlnec népe a' caldeosoknac fogságából isténnéc aka-

rattabol meghiuattattac Ihrlmbé x Cirus Persayac kiral a miat egéb óság

tól nehe3en getréttétet 1 megnomoreitatot A3ert e3 or3ag ki Esau 3okasa-

ual a- megmödot megfegettétic Abdyas .jphetanac hirdetése miat ki ne is-

ténnc haragiabol dé diLekedicvala pnpn éréiebpl hog â  a* népét meg 

gp3tp Ki or3agroI regentén Dauid miat a* soltarba mondatot 3a3 I1U3Ö ha-

tod re3ebé £mleke3iel meg vra Edomnac fiairól Ihrlmnec napiat mert a3 

egébi e3 oluasassal mcgfoglaltatua ipuéndp itclétet nén^étekré. 2 isténnéc 

or3agat Isrl nepebe iég3ic é3 oluasattal megfoglaltatot okoker 

a 3 Heberec e3t mongac lenni ki Samariay Achab kiral alat 1 

J \ a3 ige kégetlénsegp Je3abel alat eltétet 3a3 jphetakat a3 barlan-

gocban auag fpld alat való vermekben. || Kic ne haitottac térdekét Baal ii7-d*lcvc''-

élpt. 2 a* hét é3erecbpl valanac kikét mert ne tudót Illés megfegettétic 

$ p koporsoia mend maiglan Eli3eus jpheta koporsoiaual 2 János baptis

táiénál ti3tessegbén vallat ic Sebasteban ki regentén Samarianac mondatic-

vala E3t Heródes kiral Antipaternéc fia Augustus Lajarnac ti3tessegeré Gp-

rpg néwél néué3te i hiutta Augustannac ^ A3ert mert 3a3 .jphetakat elté-

tetvala ^phetalasnac mal.isíat veue. 1 a' sérégnéc vésérebpl Ipn egha3nac 

vesére Tahat Sainariaban kúsdéd uordat éltétetuala Ma méd é3 világba él

teti xpcnac egha3ait Es miként Estna getrélmnéc koronaiat ve«erdemle 
BÉCSI CODEX. 2 4 
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vgan ej isténnéc jolgalattabol ditékedic néueuél pal apastallal Mert Ab-

dyas mú nélupnkpn 303atlic vrnac 3olgaia 

Saw Isaaknac fia Jacobnac attafia Edönac 2 hiuattatot :v verés, 5 

J L seyrnéc A: 3prpsnéc Ej biria a* vidéket ki ma mondatic Gabbale-

nanac hol élp3er lako3tanac a3 orreosoc kic magara3tatnac 3abadoknac A* 

varos kédeg mel Heberpl Edomnac 2 Gprpgpl Idumeanac biuattatic 3er3p-

ienéc néuebpl | Palestinay falunac mondatic Kinéc mondatic Amos miat 

a* barom ferte3etessegen. 1 a* negédiken nem fordeitom meg pkét ^ A3ert 

mert e3en ember három néuéckél néue3tétic Vga 1 p fpldp mondatic 

Soyrnoo Edomnac 5 Idumeanac v Seyrnéc 2* E3 videc nem 3amlaltatot 

a" kúupl való vidokbo nén^étee kp3ibé. mert birattatot Isaac fiatol Jacob 

attafiatol. sem adattatot Isrl fiainac birodalmba. Dé Isrl fiay megtiltattac 

féguért indeitanioc p attoc fia éllén Miként kédeg Esau gúlpsegbpl vldp3tp 

p attafiat Jacobot vga a3 Idumeosoc. mendenba fénegétesec voltac a3 Isrli-

taknac A5ert é* jpheta a3 Idumeosoc éllén bé3el 

It iínar kezdette scent Abdyas qphetanac kynup 

Abdyasnac 

B d y a s n a c latasa e3t monga vr isten Edomnac Hallást hallot-

J\. tonc vrtol. 1 kpuétet éré3tet ném3étekhe3 Kéllétec fel * felké-

\ 
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Ipnc p ellene hadban íme apróddá attalac tégedet nemietekben igen vta-

latus vag te |j Te 3Úuédnéc kéuelsege maga3tatot fel tégedet Kp3Írtoknac H8-" 

hasadékiban lako3ot p 3eki felmaga3tatot Ki monda3 te 3Úuédbén Ki uon-

5on le engemet földre \ Ha felmaga3tatandol miként késélp. i ha ülla-

goc kp3ibe vetended te fe3kédét onnat le uon3lac tégedet vgmond vr Ha 

vrroc bémenténéc volna te ho3iad. í toluaioc eyél midéné ve3tegtélvolnaé 

Nemde elegét vro3tanac volnaé magoknac Ha 3plp 3edpc bémenténécvolna 

te ho3Íad. Midéné fúrtpukékét né hattanac volna é tenéked Miképpen tu-

dako3tacmeg Esawot. megtuttac p réitekit méd hatariglan Ki ére3tetténéc 

tégedet, i te bekesegednéc menden ferfiay megkaromlottanac tégedet Te 

bekesegednc mende ferfiay hatalma3tanac te ellened Kic te véled e3néc 

val.a. vétnéc lésélkedétekét te alád Ninu ildomossag pbénne Midené anna-

pon né vé3tem é él a" bpluékét Idumeabol. (i a3 ildomosokat Esaunac he-

gebpl vgmond Es felnéc te érpssid deltpl hog megpléttéssec ferfiu Esaw-

nac hegebpl A' meg pldpklesert. x a* hamisságért te atadfiara Jacobra Be

fedés tégedet gala3at z élué3 prpcke | Annapon midpn allanal p ellene, mi-

dp idégenec vejicvala p serégét, i kúupl valoc bémennécvala pkapuin 2 

Ihrlmen éré3tnécvala nilat Te t* valal mönal eg a3oc kp33pl- 2 né vtal3 

te atadfianac napian. 2 p 3arandoklattanac napian $ nem prpl3 Juda fiain 

pvé3edélmeknéc napian. 2 né maga3tatod fel te 3adat a* tprpdélemnec 

napian Sem megbé én nepémnéc kapuin p romlasoknac napian sem vtal3 

te i' p gonossagin p pu3tolattanac napian. 2 né ére3tétel ki p hada ellen 
24 * 
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p pujtasaganac napian. sem alla3 vtaknac kimenetűi hog meg plléd pket 

kic élfuttanac. 2 né rékestedbe p maradekit tprpdélmnéc napian mert kp3el 

vrnac napia menden nemietekre. Miként tpttél. lejen teneked. te megfor-

batlasodat fordeha te fédré Mert mikét ittál én scét hegemé. igen Í3nac %' 

menden némjétec te belplléd 3pnétlén x ijnac 1 élnelnéc. 2 le3tiéc mÖnal 

ne legénéc Es Syonnac hegen le3en sabiidolas. x le3en scét. 1 Jacobnac 

ha3a biriac kic ptet birtacvala. (t le3§ Jacobnac ha3a txi3. x Josephnec ha3a 

1 ig-ük íovíi.láng. (L Esaunac ha3a Po3doria Es meg gerie3tetnec pbennec. x meg || mariac 

pket. (i né le3nec touabba Esauha3anac maradeki. mert vr be3ellette Es a30c 

prpklic Esaunac heget kic vadnac délre. 2 kic a* ia3oknac me3psin. 2 biriac 

Eífraimnac vidékit, (i Samarianac vidéket x beniamin biria Galaadot. 2 

Isrl fiay séregenec el ui tele te Cananeosoknac mendé helit Sydoniay Sarep-

taiglan. 2 Ihrlmnéc élűit élete ki vagon Beforoba biriac del3egnec városit 

Es felmennec a* 3abadeitoc Syonnac hegére, mcgitelni Esawnac heget Es 

le3é or3ag Vrnac Ámen. A3 Hébereknél ninuén Ámen. 

It ke$detic eleue s. Jónáson ualo ^log^ P r o l ó g u s 

s Cent Jonast a3 heberec vallac Sydoniay Sareptabélj némberi lianac 

^ 3 lenni Kit Illés jpha meg holtat felkplte kit anna mondua pnéki 

a3uta Ma meg esmértem mert isténnéc ferfia vagte. x isténnéc igeié te 

jadba igassag E3 okért é- gérmeket x- ig hiua Amathi. mert Amathi mv 
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nelupnkpn igassagot 303atl A3ert x* hog Illés igajat bejellet A3 ki felkpl-

tetet igassag fianac mondatic lenni A-3 | A3ert a3 igassagbol galamb 31'ile-

tic Mert Jonas galambnac 303atlic Isrlnc kedeg karho3attara Jonas ere3té-

tic a poganokho3 bog niniuen pniat múuelkeduen a30c gonossagocban ma-

radnanac meg ValobÍ3on Jeroboamnac Isrl kiralanac ideieben ki istent 

meghaguan pncpeuél Samariaban baluanac aldo3Ícvala Jonas .jphetat a* ki-

raloc negéd kpnup ielenti uoltnac E3 mikor jpheciaual megvilagosoltuolna 

latnán Niniuen varosanac búnpsit istennec irgalmasságát kpueténdpknéc 

hog ne lattatncc hamissal pdikalni a3on varosnac ve3edelmet meghirdetet-

re . né akarvala menny Mert miként isten be3ellet Abrachamnac Sodomay-

aknac 1 gomorrayaknac kegetlensegekrpl Sodomayaknac 1 Comorrayaknac 

vupltesec iutot en Ii03iam Vgan x mödatic Niniuenrpl A3ert hog felment 

lege»"\ p gonossagoknac vupltese istenhe3 Es miként istennec Ipt iteleteuel 

A* Sodomayakrol isten Niniuen meghiuattatot Vgan 2 Jonas Niniuen ellen 

mödot toruent né akariauala meghiuni isten 3er3eset né tudó ki embereknec 

vdupssegct p ho3Ía fordoloknac inkab akaria hogné ve3edelmet A3on tprtent 

| vala annac mel x* scent Eli3eusnac ki a* sunamitis nemberinec = H*«g- i20-ail «•»*• 

feeit * nemberinec megholt fiat nem tuda A3ert Jonas alaitauala pmagat 

elfutni istennec 3emele elpl valamit emberségest 3enueduen mondua Dauid 

Houa megcc te 3elletedtpl. x houa fussac te orcádtól P r o l ó g u s 
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Onas galambnac magaraátatic x banatosnac Amathinéc fia ki uolt 

1 gethbpl ki vagon Ophirbén poganoc pdikalasara ere3tetic Ere3tet-

uen megutalta mcgutaluan elfut élfutul elalojon. ki miat a* haio \e3edel-

me3tetic dé a* nil a3 eltitkoltat megleli A* ceth a3 éluétettét bénéli. x 

imadko3ot ki okagga meguéttétue pdikalta a3 él fordolast dé meg3omoro-

dic a* varosnac pniaiaban. 2 a' poganoc vdúpssegenéc irelkedic Qrpl 1 a" 

3pld borostannac arnekan. 2 bankodic hirtelen mega3asan Kinéc koporsoia 

Gethnéc neminémp varosába vcai-kaba mutattatic ki vagon két mel fpl-

dpn Sephorimtol a3 útba kin mennéc Thiberiadenbé 

S ty» VH»AC igcic 

Onas 3epsegp galambnac magara3tatic p haio vé3edélmeuél vrnac 

ü getrélmet pelda3ia e3 világot pniara hya 2 niniuenc néue alat 

poganoknac vdupsseget hirdet | 

It ke^detic scent Jonas qphetanac ípn«p 

S lpn vrnac igeié Jonasho3 Amathi fiaho3 moduan Kélfel 1 men

nél Niniuénbé a* nag varosba x pdikal p benne mert felipt p 

gonossaga én élpmbé Es felkéle Jonas hog elfutna Tarsisba vrnac orcaia-

tol Es Ie3alla Joppénbé. 2 lele haiot Tarsisba menpt. 1 megada nékic a* 

file:///e3edel-
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haio bért . i bele 3alla hog elmenne puélec Tarsisba vrnac orcaia élpl Vr 

kédeg ére3te nag3elet a' tengerbe Es lpn ige nag ve3 a* tengere, i a* haio 

véjedélmésic vala megtpréttétni. 2 a* haiosoc felen0. 1 a* feríiac vuplténéc 

p isténekhe3. 2 ére3tec a3 édenekét melléc a* haioban valanac hog meg-

kpnuébedncn0 a3octol ^ Es Jonas le3alla a' haionac alsó felebé. 1 alo3on 

vala néhe3 alommal, j vepec p ho3Ía a' haionac biroia. g moda néki Mit 

nomoreitatol meg alomul Kélfel hyad te istenedét, ha talatal isten gon

dol Ion mv rollonc. 2 ne vé3ipnc él Es möda ferfiu p tarsanac Jpuétec 2 

éré3ipnc nilakat 2 tugguc || meg mire é* gono3 ipt lege múnékpc. 2 éré3- J2I-<IÍH«V,:I 

tenéc nilakat. 2 a* nil ésec Jónásra. $ mondanac pnéki Mögadmeg mv-

nékpnc ki okaert lege * é' * gono3 ~ mvnékpnc. Mel te múuélkedéted. 

mel te fpldéd. 1 houa meg. auag mel nepbpl vagte Es möda nekic Hé

ber vagoc én. 1 én mennéc vrat istenét felem ki tpttp tengert 1 fpldét 

Es felenéc a' feríiac nag félelemmel 1 mödanac néki Mit tpttél Mert meg 

ésmértecvala a* feríiac. hog vrnac orcaia élpt futna, mert Jonas megiélen-

tette vala nékic Es mödanac pnéki Mit tegpiic tenéked. 2 meg3pnnec é* 

tenger mútpllpnc Mert a' tenger megenv* vala 1 preiaioc dagadvala Es 

möda nékic Vegétec fel engemet 1 éré3iétec a* tengerbe. 1 a' tenger meg-

3pnic tv tpllétec Mert tudom én hog én ertem vagon tv raitatoc é* nag 

vé3 Es a' feríiac éué3enéc hog meg a" fpldré fordolnanac 1 ne téhétec. 

mert a' tenger foluala 2 p reiaioc dagadvala. jj vuplten0 vrho3 2 mondanac 

Kerpnc vr ne vé3iőc él é" ferfiunac lelkébe i ne aggad mvreiac é3 artatla 
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vert . mert te vra mikét akartad ngtpttel Es ueuec Jonast 2 a* tengerbe 

ere^tec. 1 a' tenger megalla p haragiatol | Es a' ferfiac felec vrat nagfelé-

lémél. x ostakat aianlanac Trnac. 1 fogadásokat tpnéc 

m 
C a p másod 

S alkota w vr ige nag halat hog elnelne Jonast Es uala Jonas 

JLL a* lialnac hasában barom napokban 2 barö eyekbén Es imadko-

3ec Jonas p vraho3 istenébe; a* balnac basából 2 möda En tprpdélmémbp»I 

kaialtottii vrho3 2 megbalgatot engemet Pokolnac hasából vupltptte 1 meg-

halgattad en sómat Vettél engemet melsegbe téngern9 3Úuebén. 2 a" folo 

megkprneke3et engemet Mend te melsegid 2 te habid en reia menténéc. 

1 en mondec Eluetétte te 3eméidn9 3emeletpl ValobÍ3on ésmeg meglatö te 

scent tplomodat Megkprneke3ten? engeí vi3ec méd en lelkemiglén. Melseg 

megkprneke3et engemet, tenger béfette en fémét, Hegeknéc vtolli tpueig-

lén Jesallottam. Fpldnéc 3auari béréke3tettén9 engemet. 1 megkprneke3téc 

engemet prpcke. Es fel emeled a* tpretetbpl en eletemet en vra isten ki-

korö getréttétnec én benne énlelkem. vra megémléke3te hog te lukiad 

iusson én imadsagö. 2 te s. tplomodho3 Kic hinsagokat pri3n9 heiaba hag-

gaciiíg p irgalmasságát En ké<? diuerétn9 303attaban aldosö tenéked Vala-

i2ij-<üu«vii. mellékét || fogatta megadom vrnac én meg3abadolasomert ^ Es möda vr a' 

halnac. x ki okada Jonast a* 3arra3ra 



9 P H E T A 193 

Capitulutn harmad 

S Ion vrnac bégedé másodper Jonasho3 mödua Kelfel. 2 men el 

xLi niniuebé a* nagvarosba. 1 pdikallat ot pbene a* pdikaciot ki t 

én béjellec tehojiad Es felkéle Jonas 2 élmene Niniuén varosába vrnac 

igeié 3erét. £ vala Niniue nag varos barom napocba menp Es kéjde Jo

nas béméni a* varosba egnapi utat. 2 vuplto ^ moda. Megnéguén napoc 

vadnac 2 Niniuén élsűlléd Es a" niniuénbéli ferfiac húnéc vrba. 2 bpitpt 

hirdétenéc. x sakockal ruba3tatanac a* nagtol fogua méd a* kúsdédiglén. 

i e3 ige iuta Niniuén kiralaboj Es felkéle p3ékibpl. 1 p ruhaiat rolla le-

uéte. 1 sacba pltp3ec 2 a* bamuba vlp Es iiupltp x möda Niniuebén ki-

ral 3aiabol 1 pfédélmiebpl mödua Emberec 2 barmoc. i téhénec. 2 apro-

barmoc sémit ne egénéc se pri3téssénéc 1 vÍ3ét ne iganac. 1 émberec 2 

barmoc sakockal fede3téssénéc bé. 1 kaialuanac vrlu>3 érpssegbén. 1 feríiu 

megfordollon p gono3 utabol. 1 hamisságából melléc vadnac p ké3ekbén Ki 

tugga ha megfordollon 2 megbouasson isten. 2 megfordollon p haragianac 

hirtélénkedétebpl 1 nem vé3pnc él Es lata isten p múuél- | kedétekét. 

mert megfordoltanac p gono3 vtocbol. 2 kégélmé3et isten a" gonossagon 

mellét bé3elletvala hog tenne pnékic 1 né teue 

BÉCSI CODEX. 25 
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Capitttlum n e g e d 

S getréttétec Jonas ige nag getrélemmél 2 megharaguec 2 imad-

Xli ko3ec vrho3 2 möda On3ollac vra Midéne ne e$%G é én igeim, 

micor megvolnec én fpldémbén. a3ert foglala hog élfutnec Tarsisba Mert 

én tudom rae't te kégélmés 1 kpnprplétes isten vag engedelmes 2 sok ir-

galmassago. 2 megboLato gonossagokat Es ma vra kerléc veged él én lel

kemet én tpllém. mert iob énnékem halai hogne élét Es monda vr Alai-

tod é hog okán harago3ol te Es kimene Jonas a- varosból. 1 vlp a- varos-

nac napkeleté félpl. 2 alkota maganac arnekot. 2 vluala a3 alat a3 arne-

kon. miglén latna mi tprtennec a* varosnac Es alkota vr isten borostant 

1 felnéue Jonasnac féieré hog volna arnec p féien. 1 megoltalma3na ptét. 

mert munkalkodotuala. 2 prplp Jonas a* borostanon nag prpmél Es alkota 

isten férgét feg- rcggélnéc felmenétebén holnapra, i megraga a* borostant 

ju itvii x mega3ot — — | nopoc a fugolmosio Spkt a p tolléseego fis Es 

micor nap fel kpltnolna paranuola vr a3 mélég X a3 a3alo 3élnéc 2 uapa a* 

nap Jonasnac fcicré 1 héueite3ec 2 kére plelken0 hog meghalna. 5 monda 

Job énnékem meg halnom hog né élnem Es möda vr Jonasnac Alaitod é 

hog te iol harago3ol é borostanra 5 monda En mend halalomiglan iol ha

ragosom Es monda vr Te bankodol é. barostanon kiben nem műnk alkot

tál sem tpttéd hog néuékednec ki eg ey alat lpt. 2 eg ey alat élué3ct 2 
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megajot Es ne éngéggéc é Niniuennec é* nag varosnac kiben tpbbén vad-

nac 333 hu3 e^er embereknél kic nem tuggac mi lege p iogioc 2 balloc 

kp5pt x soc barmoc P r o l ó g u s 

Jt eleue uettetic Michiasoti ualo jplogus 

Oatannac 2 achasnac 2 E3echiasnac Judakiralinac napiban Michias 

ü .jphetat mutatta é- kpnp scent leleckél bétpltnéc é* .fpheciftiara 

De a* féllpl mondót kiraloc 3amabol Joatant 1 Ejechiast a* kiraloc negéd 

kpnuenéc x másod paralipomenonnac Ilystoriaya iélenti hog p igag 3er3e-

tekert isténnéc kellétténéc Acha3 kédeg istent mcghagua Samarianac x Si-

rianac baluanit iélentétic hog beupltp legén x p fiait tÚ33el meg egéttét-

uen áldomásba aianlotta Miért Samarianac istene ki Isrlnéc 2 Judanac ki-

ralit a* megmondot baluanoknac bamis 3er3eteuél megualtauala megporeitua 

p haragiat 3arma3andonac p béleie féhegétte a* tpruőtprp Isrlnc népet x p 

fédélmit kic hajug kÍ3léléteckél a* népét ken3ereitettec vala baluah ima-

dasra menny | a- kpueténdp igékben fogságot 2 halalt birdét ipuéndpupl 

Sténnéc bé3ede mel lpt ki mendenkor ^phetacho3 le3al le3en Mi-

JL chiasbo3 2* ki ala3atossagnac magarajtatic Demorastenbéli Miche-

asnac ki mend e3 napiglan Obenthopolim Palestinay varos mellét vagon ne 
25 * 
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nag falu Es magara^tatic 3ep prpklétnéc auag alajatossagnac mel iojagoc 

kp3pt iélesbnéc mondatic. isten prpclétcnéc rémensegcbpl juletJc E3 ala$r-

tossag nem ertetic mel búnpknéc consciénciaiabol ip de mel a* io3agoc 

kp3Íbé véttétic honnan mondatic Alajkoggatoc a* hatalmas istennec ke3e 

ala. (i ki magát ala3anga felmaga3tatic 5 ug. tanollatoc én tpllém mert ké-

ges vagoc 1 3uuél ala3atus A3ert miképpen mvnalonc a" fogadasoc 2 mon-

nal io3agnac 3allasara véttétnéc a3 igeknec. xpc gp3pienéc néue3eti kége-

sec iamboroc 2 a" néue3etesec fordeitatnac tulaidonocba Vgan a3 Héberek

nél 2- Micheas. (t Abdyas 2 egébéc ollatanoc io3agoknac néue3etebpl a* 

3Úléctpl véttétténéc 3abadoknac io3agoknac néuésétebpl 

It imor kezdette scent Micheas qphetanac Apnup 

Rnac igeié mel ]pt Demorastenbéli Micheasho3 Joatan Achas 2 

V E3echias Juda kiralinac napiban mellét latot Samariara 5 Ibiim

re T Halgassatoc menden nepéc 2 figélmé3ie fpld 2 p télléssege Es lege vr 

123-aii iev<;i. isten mvnékpnc tanoba vr p scét tplomabol | Mert ime vr ki megen 

p scent hélerpl 2 le3al 2 megnomogga fpldnéc magasságit x megéme3~ 

tétnéc palatta való hegec x vplgéc élméttétnéc miként VÍ113 tprnéc orcaia-

tol miként vi3ec kic elfolnac melsegbé Med é3 Jacobnac ferte3etessegi-

bén 2 IsrI ha3anac búnibén Mel Jacobnac búnp ? Nemde Samaria é ? 
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Es melléc Judanac magassága ? Nemde Ihrlm é ? Es vété" Samariat mi

ként kpuéknéc a3tagat n é p b e n micor plantaltatic a' 3plp 1 p kpuéit 

leuon3Ö a* fpldré i p fondamentomit megiélente. p maiidén faraguani 

le ésnéc. 2 p menden béri meg egettetnéc tÜ33él. 2 p menden baluaíiit 

vetem ve3edélembe mert a# kuruanac beribpl gúitétténéc. 1 a* kurua-

nac berebe fordeitatnac E3en siroc 1 ordeitoc élmegec meg fo3tatua 1 

mé3eitelenen. siralmat te3ec mét sarkanoket. 1 ga3olatot monnal struco-

ket mert rémentélénplt p uapasa Mert ipt Judaiglan 2. illette én nepém-

néc kapuiat Ibrlmiglén Gethbé ne akariatoc meghirdétnetec • Kpnue3e-

teckél ne akariatoc sirnotoc Pornac ha3aba himuetec meg magatokat por

ral T- élmegen tv tpllétec a" 3ep lakodalm 3egensegtec meggala3tatua Nem 

ment ki ki a' kimenetben lakosic. a- 3om3ed ba3 siralmat ve3en tv bé-

Ipllétec ki allot p maganac ki megbétégplt ioban ki lako3ic késérpse-

gecbén mert vrtol le3al gono3. Ihrlmnéc kapuiara. j 3ekéréc felélmenéc 

3aigasa Lacbisban lako3ora. búnnéc ke3déte vagon Syon leananac mert te

benned leléttétténéc Isrlnéc ferte3etessegi A3ert aggá a" futókat Gethnéc 

prpkléteré ba3ugsagnac ha3a Isrl kiralinac megualasara. Meglén prpklétet 

b ho30c te néked ki lako3ol Maresaban Odolamiglan ip Isrlnéc diupsege 

copa3lat ^ hirét te génerkedétednéc fiaira 3elesebéd meg te kopa3latodat 

miként késélp mert foglac vitétténéc él te bélplled 
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C a p i t u l u m másod 

Ay kic gondoltoc kelletlent 2 gono3t múuélkettec tv hailaktocbau 

«J Veternéy vilamodat te3itec a3t mert vrnac ellene pkejec 2 ke-

uantanac mé3pkét 1 érpuél élupttec. x ha3akat élragattanac 2 ferfiat meg 

patuaro3tanac. 2 p hajat 3 ferfiat 2 prpclétet A3ert e3t monga vr isten 

íme én gonost gondoloc e* ha3béliékré honnat ne vehetitec ki tű nakato-

kat x keuelen nem iartoc. mert a3 vdp mentpl gono3b Annapö vetettetic tv 

reiatoc példa be3ed. x enec édességgel enecletic monduan Megtprétettel 

pu3teitattonc meg. én nepémnéc re3e megvalto3tatot Miképpen megen él 

én tpllém mikor megfordoland ki rav videkinckét megosia A3ert 0 Isrl 

né le3en tenéked nil kptélenéc éré3tpip vrnac serégebé Ne bé3éliétec bé-

3elué nem uepeg é3ekré Né foglalla meg a' gala3at vgmond vr J» Jacobnac 

',ik ,evíl- Miné meg rúuideitétet vrnac 3elléte auag illéténec p )| gondolati Nemde 

én igeim iok é auual ki iga3a iar Es meg a3 éllén én nepém ellenségbe 

kpltfel A" 3oknarol a* palástot élupttetec x a3okat kic egúgpuén iarnac-

vala hadba fordeitottatoc En nepémnéc némberiekét ki véttetec pgénerke-

deteknec ha3abol 2 p aproggokat élupttetec én prpc diuerétemet Kéllétec 

fel x mennétec él mert né vallotoc it nugolmat p ferte3étesscgeiert meg-

tpréttétic mentpl gono3b rothadagossaggal f Auayha nem volnec ferfiu 

3elletet valló 2 inkab ha3ugsagot bé3ellénec lepegec tenéked bort x meg-
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re3egeitpt i le$é kire uepeg e' nep Gűleke3etléc égbe gúitléc tégedet Ja-

cob mend égbe ho3om Ihrlmnc maradekit Isrlt 2 egembe Vétem ptét mon-

nal uordat a3 akolba 2 monnal apro barmot akloknac kp3epibé 3aiognac 

émbereknéc sokassagatol Mert felmegen vtat nitua p élpttpc Meg 03tuan 

$ bémennéc a- kapun 1 kimennéc p raita Es p kiraloc megen p élpttpc 

2 vr pféieken 

m 
C a p harmad 

S mondec Halgassatoc Jacob fédélmi 2 Isrl ha3ánac ve3éri Mi-

A-j déne nem néktec kel tndnotoc a3itelétet é Kic giilpsegbén val-

latoc a* iot 2 3erétitec a* gono3t Kic érpuél élue3itec p bprpkét p rolloc 

2 p húsokat p unitokról kic megpttec én nepémnéc husat 1 p bpret an-

nac felette leliU3tac 2 p tetemekét meg3egdéltec 2 remekekbe vagdaltáé 

miként fpdpbén 2 mönal búst fa3eknac kp3épibé Tabat vupltnéc vrho3 2 

né balgatta meg pkét i élréiti | p orcaiat ptpllpc. a3 vdpbén miként al-

nakol múuélketténéc p lelémesecbén E3ekét möga vr a' .jphetakra kic él 

hitétic én népemét kic megmariac p fogockal 2 bekeseget prcdikalnac 

Es ha valaki nem adand valamit p 3aiocba hadat scéntelnéc preiaioc A3ert 

a" látásért ey le3en pnékic 2 setetseg a* varasolasert. £ nap élnug03ec a" 

^mhetakra x megsetetpl preiaioc nap Es meg gala3tatnac k4k- latatot latnac 

x meg gala3tatnac a* ne3pc 2 mend béfedic p 3émelekét mert nini. isten-
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nec felelete Valobijon én bétpltém vr 3ellétenéc érpssegeuél iteléttél 2 

igassaggal hog meghirdessem Jacobnac pfertejétessegit 2 Isrlnc p búnet. 

Halgassatoc e$ ©3* Jacob ha^anac fédélmi 1 Isd hajanac biray kic meg-

vtaltoc íteletet 1 menden igassagokat élfordeitotoc Kic megrakiatoc Syunt 

verecbe Ihrlmet hamissagocba Q fédélmi aiandokocba itelnécvala 1 p papi 

berert taneitnacvala 2 vron nugc-3nacvala mondxiac Minemdé vr ne tv kp-

3épettétec é né ipnéc tv reiatoc gono3oc A3ert é* tú ligetekért Syon meg-

Santatic mönal mé^p z Ihrlm lejé monnal kpuéknéc gűitese 1 a* tplom-

nac hege érdpknéc magasságában. 

Capitulum n e g e d 

^1 S le^en napoknac vtoliba leje vr ha3anac hege ke3eitétet he-

J L gekn? tétéiebé 2 hegec z halmoc felet magas. Jpnec p ho3Íaia || 

j25-<iiti»yii.nepéc 2 siétélmésnéc SQC némsétec z mödnac Jpuétec menhpnc fel vrnac 

hegeré 2 Jacob istene hajába. 2 tanéit múkét p vtaira z megpnc p psué-

nibén Mert Syonbol megen ki a* tpruen z vrnac igeié Ihrlmbpl. z itel 

soc nén^étee kp3pt. 2 megfég érps ném3étekét igen mé33eiglén. 2 meg-

3egdélic p tprpkét 3anto vasacba. 2 p 3ucaiokat kapacba Ném3ét nem ve

jen tprt nénié t éllén 2 ne tanolnac te touabba hadakc-3nioc. 2 ferfiu vl 

p 3plpip alat. 2 né le3é ki meg ye3Íe mert sérégec vranac 3aia bé3ellette 

mert méden nepéc iarnac egmendenic p vra isténenéc néuebé Mű kédeg 
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iaronc mv vmnk isténpnknéc néuebé prpcke. j touabba vgmond vr An-

napon egbé gúitpm a* santalot z a3t kit éluettém vala feledem. 2 mel

lét getrettém vala megviga3talom. 2 vétem a' santalot maradekocba 1 a3t 

mel munkálkodót vala érps nén^étbé 2 vr isten or3agl praitoc Syonnac 

hegen matol foguá 2 prpkiglén Es te Syon leana uordaianac homalos tor

na te ho3Íad ip 2 ip Ihrlm leana or3aganac élp hatalma Es ma mire éme3-

tételmeg 3omorossaggal Midéne kiralod ninu é tenéked auag élm^et ta-

nali.030 mert téged megfoglal sérelem miként 3Úlpt Syonnac leana ban-

koggal i érpkpggél monnal 3Úlp. mert ma ki meg é' varosból lako3ol 

vidékben x ip3 mend Babilloniaiglan ottogol 3abadol3 meg Ottogol 3aba-

deitmeg tégedet vr te éllénsegidnéc ké3ebpl Es ma gúléke3ténéc soc ném-

3etec kic mongac meg | kpué3téssec. 1 mv 3empnc ne3 Syonra Qk kédeg 

nem ésmértec meg vrnac gondolattat i nem értettec p tanaluit mert egbé 

gúitpttp pkét monnal 3erpnéc 3enaiat Kélfel Syonnac leana 2 Lepel mert 

te 3aruadat vété fecke 1 te kprmidét vétem éréecke 1 megtpr3 soc népe

két 2 megplpd p ragado3asokat vrnac 2 p érpssegekét menden fpld vranac 

m 

C a p p t p d 

Ahat megpu3teitatol toluainac leana Megkprneke3étet vétténéc 

X mv reianc Vé33pbén v véric meg Isrl vésérenéc alat Es te Beth-

léhém Effrata kh.enéd vag Judanac é3eribén Te bélplléd megen ki enne-
BÉCSI CODEX. 2 6 
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kein ki legén vralkodo Isiiben Es p ki menése ke3dettpl fogua. prpk-

segnéc napitol foguan. ajert vr isten aggá pket idéiglén kiben a* súlp 3ŰI 

Es p attafiainac megmaradeki megfordoltatnac Isrlnéc fiaiho3 1 megallapic. 

2 p fiait pri3i vrnac érpssegebén 2 p vra istene neuenec magasságában Es 

megfordeitatnac mert ma felmaga3tatic fpldnéc hataraiglan Es le3e e* be-

keseg micor Assirius ipuend mv fpldpncbé Es midpn homotandic mv ha-

3incba Es feltama3tonc preiaioc hét pa3torokat 2 nolc ieles emberekét x 

pri3ic Assurnac fpldet tprbén. c Nemrotnac fpldet p 3ucaiocban Es meg-

3abadeit minkét Assurtol micor ipuend mv fpldpncbé 2 mikor iiomotandic 

i2c-««k'".sí. mv hatarinkban Es le3néc Jacobnac megmaradeki soc ném3e- || tekbén soc 

napoknac kp3épette monnal harmat vrtol «r 2 monnal Leppénét a- fúré ki 

ne var ferfiat. 2 vartatic émberec fiaitól. 2 le3nc Jacobnac megmaradeki 

p ném3étibén soc nepéknéc kp3épettec monnal oro3lan érdpknéc barmiban 

2 monnal -e- oro3lannac kplkp reuo apró barmoknac Lordaiban Ki micor 

elmenénd. 2 megnomodand z ké3dénd 1 ninuén ki meg3abadehon Es fel-

maga3tatta te keséidét te éllénsegiden 2 te menden éllénsegid élué3néc Es 

le3en a3 napon vgmond vr EIue3e te louaidat te kp3epidbpl 2 élue3tem te 

3ekeridet Es élué3tem te fpldédnéc városit 1 megtprp mend te érpssegidét 

Es élue^ec gono3ol teupkét tekp3épedbpl 2 ne3pc nem le3nc te benned Es 

élue3tem te feftlfaraguanidat 2 te kpjopidbpí o3lopidat te kp3epidbpl meg 

tprpm Es né imádod touabba te ké3éidnéc múuélkedétit Es ki irtom te 
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erestuenidet te kp3epidbpl Es megtprpm te városidat 2 te$cc gpjpdelmét ha

ragban 2 meltatlankodatban menden nén^éteebén kic ne hallottac 

Cajpttulü hatod 

h Algassatoc melleket vr bejei Kellel 2 vétékeggél itelétbén a' 

JLl hegec ellen Es halmoc balgassac te 3odat Halgassac hegec vrnac 

íteletet 2 fpldnéc érpsb fondamentomi mert vrnac ítelete p nepeuél 2 Isrl-

lel iteltétic Én népem mit tpttém teneked. | auag miben voltam 3omoro 

teneked Felel énnekem Mert ki ho3ta!ac tégedet Egiptomnac fpldebpl 2 

jolgalatnac ha3abol megjabadeitottalac tégedet Es érejtettem te orcád elpt 

Moysest 1 Aaront 2 Mariát Én nepém kerlec émléke3iélmeg mit gondolt 

legén te ellened Balach Moabnac kirala 2 mit felelt legén neki Baalam 

Behornac fia Secbinbpl galgalamiglan hog meg esmérned vrnac igassagat 

Mit aianlac meltot vrnac Térdet haitoc a* felséges istennec Mine aianloc-

é p neki áldomásokat 2 estendey boriukat Minem engesteltetic meg isten 

prpknc ejeriben auag kpuér bakoknac soc éteriben Mine adom é én elp le

temet én ferte3etessegemert En basamnac gimpluet én lelkemnéc bűneiért 

^ Oh ember Megmutatom tenéked mi lege a* io. 2 mit vr meg kéressen 

tetplléd Valobíson íteletet tenned 2 irgalmasságot jérétned 2 jorgalmajatoson 

iarnod te s isteneddel * vrad Vrnac 3aua a* varosnac vuplt. 2 vdupsseg 

le3e p scent néuet felpknéc ^ Halgassatoc némec 2 ki kp3éleiti meg a3t 
26 * 
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Meg túj kégetléneknéc hajocban x hamissagnac kenui x kússéb mertec x 

télles haraggal Miné iga^eitom é meg a* hamis merteket x saknac alnoc 

merteket kicbén p kajdagi bétplténéc hamissággal x p benne lako3oe ha

zugságot be3elnécvala x p néluec Lalo p jaiocban A^ert én 2 kéjdeléc meg-

i27-,iikwi. vérnem tegeí vé3edélmél || te búniden Te ejel 2 nem elegedéi meg 2 te 

alasatod te kp3épettéd x megfoglalod x ne 3abadeita3 meg 2 kikét meg3a-

badeitanda; tprnéc adom Te véé 2 nem arac Te ólait nomj 2 nem kénét

tétel meg olayal. 2 mustot nom3 2 nem Í30I bort Es pri3téd Amrinac pa-

i-am.olat.it $ Achab ha3anac mondén múuélkedétet. 2 iartal p generkedé-

tecbén hog adnalac tégedet vé3edélembé a* Niniuénbéliéknéc. 2 súupltes-

bé p benne lakosoknac x én nepémnéc bo33osagat visélitec 

C a p i t u l ü heted 

Ay énnékem mert lpttém miként ki api 3plp 3cdétnéc fúrtpukéit 

%3 guiti p33él Nini. 3plp fp etélré Megért fügékét keuant én lelkem 

Elué3et scent fpldrpl 2 iga3 nini. émberecbén Mend verbén lésélkednéc 

Ferfiu p attafiat halaira vada3Ía p ké3eknéc gonossagat ionac mongac A* 

fédélm kér x a* biro adatban vagon Es a* nag 3olla p lelkenéc keuansagat 

•v neniint- 2 meghaboreitottac pk- ptét ki mentpl iob pkp3pttpc mönal Paiiurus 2 ki 
m',1 tlillis-

iga3 monnal túuis a* spuenrpl Te prijétednéc napia 2 te meglátásod élipt 

Es ma le3e p pu3tolattoc Neakariatoc hinnetec barattoknac Ne akariatoc 

http://i-am.olat.it
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bÍ3notoc a# ve3erbé Attól ki alojon te plédben pri3iéd te jadnac hailakat 

Mert fiu bo33osagot te3é p p attanac 2 lean feltámad p anna ellen Men p 

napa ellen | Embernéc p hasaboli p ellensége p ha3abéli En kédeg vrho3 

ne3ec 2 varom istent én vdnp3eitpmét Meg halgát engemet én vra istené 

Ne prpl én raitam én ellenségem mert le estém megfelkélec Micor vlén-

dec setctecbén Vr én világosságom Vrnac haragiat viselem mert búnhpt-

tém pnéki Miglén iteTle én vgémét x te3Í én itelétimét Ki vi3en engemet 

világra 2 meglátó" p igassagat 2 ne3 engemet én ellenségé, f béfede3tétic 

gala3attal Mert ugmond énnéké Hol vagon te vrad istened En 3éméim 

meglattac ptét Ma le3é megnomodatba miként vcaknac sara Napoc bog 

megrakattassanac te maceriayd Annapö mé33e Ie3é a* tprnen Annapon ip 

Assur te ho3Íad 2 te érps varosodiglan Es a3 érps varostol fogua a* foloig-

lan 2 téngertpl fogna téngeriglén 1 a* hegbpl a* hegbe x a* fpld le3en pu3-

tolatbá p lako3oyert 2 p gondolatoknac gimplLeiert Qri3ied te népedet te 

vé33pdbén 2 te prpklétednc uordaiat lako3okat pnp magokat a* kietlenben 

Basán 2 Galaad pri3tétnéc Carmelosnac kp3épibén a* regi napoc 3erét Te 

ki menescdnéc napia 3erét Egiptom fpldebpl mutatoc pnékic uidakat Lat-

tac ném3étec x meg gala3tatnac p menden érpssegen Vétic p ke3eket 3a-

iokra p fúlpc súkét le3é || Port nalnac miként kegoc. Meghaborodnac p 128-ük 1 

ha30ckal miként fpldnc ma3oy Mv vrunk isténpnkét nem aicitac 2 felnéc 

tégedet Ki egénlp isten teliéléd Ki élue3 kégetlénseget 2 éluesed te prpk-

léted megmaradekinac bérit Nem ere3ti touabba p hirtélénkedétet mert 
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irgalmasságot akaró Megfordol x irgalmai mvnékpnc Leueti mv kegetlen-

segpnkét 2 menden búninkét téngernéc melebé veti Jacobnac igassagat 

adod Abrachamnac » irgalmasságát Ki mv atainknac éskpttél a* ?*4 regi 

napoktol foguan, P r o l ó g u s 

It eleue uettetic s. Navm yglietanac ^logosa 

n Aum .jphetat bÍ3oneita aj heberec 3er3ese bog Assiriosoc kirala ©ipt 

1 ^ ipuetele elpt uolt ki Isrlnéc népet fogna vitteuala el puidekibe Va

lótokon e3en ^pheta é* kpnpnc vegeben ielentetic meghirdetni a* megmödot ki-

ralnac ipuétélet De micor Niniuennec lako^oy p búnpkrpl x kégetlénsegekrpl 

penitenciat múuélkettécvolna Jonas meghirdétué a* varosnac ve3edélmet hog 

a* meghirdetet v é d e l m e t ne sennednec isten haragiabol Istennec irgalmas

ságát véné néhejeb búnpcbé elegeitec p magokat Ki okért a* megemleitet 

^plieta scét 3ellettel télies. isténnc Íteletet meghirdétué igbe3ellet Isten ha

ragos x gp3pdelmés. Mert immár a* ti3 ném3etec a3 assiriusoktol fogságba 

vitétténc vala él | E3echias Juda kirala alat Kirpl x ma a3 él uitétet nep-

néc viga3talattara lattatic Niniuén ellen latas 2 nem kusdéd viga3talatvala 

mend a3oknac kic iinar a3 Assiriosoknac 3oIgalnac vala 2 méd a- marade-

koknac kic Sedechias kiral alat valanac Jnda 2 Beniamin némsétebpl kic 

a3on éllénsegectpl léselkettétnéc vala hog hallanac a3 assiriusokat *m a* cal-

deosoctol megfogattfttandoknac mét é' kpnpnc egébibén mutattatic meg 
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Másod rip l o g 9 

Awm é* világ viga3taloianac mondatio magara3tatic megporeita 

N a- ve r e k „ec ^ , » „ a o á « * * * » v ü be3e. I m e , h e g e -

ken ewagclijalonac Iába x bekeseget hirdétpnéc 

El tudni hog Niniuen mv nélupnkpn a3 Heberecbpl dragalatos-

JfJL nac mondatio sosatlio me 303atlic E - világ kedeg dragalatosnac 

mondatic. mert a- gprpgpknél x cosmos a3 ekessegtpl vpt néuét Es valami 

ma Niniuen ellen mondatic pelda3at 3eret e' világról mutattatic Ki okért 

i vétel mellét a' hétuén tolmauo3oc Lemna Aquila feguérnéc magara3ta. A3 

hébereknél massanac mödatic véttétic * néhe3 térehnéc a3ert hog ptét 

megnéhe3ehe ki ellen jphetaltatic 1 ne hagga felémélni p 3aruat Es e3t 

egémbe_^phetanac é3en latasa legén auag vetél auag néhésseg auag téreh 

mert ne bé3el élmenéc rútétebén ment Montanos 2 Prisca x Maxilla te-

uelgnéc ig ment .jphetalnac A mellét || bé3el latatnac kpnup mendenekét 129-'" 1««l 

értpe x éllénsegeknéc terhe pnepenéc latatot teupie Es ug Anagogia 3erét 

é" vilagnac vege vege3éterpl 3er3éttétic é- .jphecia scénteknéc viga3talattara 

hog valamit é" világba latadnac monnal dpgpkét x élmulandokat megvtal-

lac. 2 ki3ic pmagokat itelétnéc napiara hog a* gp3p vr a3 Assiriosi ferfiar 

éllén ipuéndp 
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It ke%detic s. Navm qphetanac hpnup mellet latot Niniuen ellen a' nag 

varos ellen 

Iniuennec terhe Elcesey Naum latasinac kpnup Meg harago vr x 

i l gp3pdelme3p vr gp3pdelmes vr 2 hirtélenkedetet valló Go3pdel-

me3p vr p ellensegiben 1 p meg harag03ec p ellenseginec Q engedelmes vr. 

2 nag erpssegben 2 megti3teitua nem te3en ártatlant ^ Vr hirtelen ve3ben 

2 p vta forgó 3elben x p labainac pora kpdpc. meg p poreita tengert 2 

meg a3alla a3t x mende folokat kietlenbe vi3e Megbetegplt Basán x Car-

melos 2 libanosnac virága meg lelete3et Hegec megindoltanac ptpllp 2 hal-

moc meg pu3teitattanac 1 fpld re3ketet p orcaiatol 2 é* világ 1 mendenec 

p benne lako3oc Q meltatlankodattanac orcaiaia elpt ki alhat? Q meltat-

lankodatta ki pttetet mé"t tÚ3 x kpuec megféslettettenéc ptpllp ^ Jo vr 2 

megbatoreito tprpdelemnec napia x tugga p bele remenkedpket. Q. a$ el

múló VÍ3 p3pnben te te3Í | a* helnec végletet 2 p ellénsegit vldp3ic setet-

segec Mit gondoltoc vr ellen? p te3i a' végletet Nem támad fel kettps 

gondolatprpdelm. mert miként a* timissec egmassal égbe fonodnac Vga a3 

égbe iuoknac puendegsegec megemestetic monnal po3doria a3iusaggal tél

ies Te belplled ke dog ment ki vr gonossagot gondoló vr ellen p elmeié

ben 3er3p a* tpruen tprest E3t monga vr Ha tpkelletesec léndnec 2 ig so

kan x igen nirettetic meg x elmegen Getrettelec tégedet 2 né geterlec té

gedet touabba Es ma megtprpm te hátadról p estapiat x te kptelidet meg 
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3aggatom £ vr paranuol te reiad i ne véttétic te néuédbpl touabba. te 

istenednec h ha3abol pllec meg a" balaaluannal i a3 ptteuennél vetem 

te koporsódat mert ti^teletlén vag íme a' hegeken a3 cwagelÍ3aloknac ^ 

a* bekeseget hirdetpknec laboc Juda 3olgaIIad te innepidet 2 aggad meg te 

fbgadasidat mert né toldatic touabba hog Belial által mennen te benned 

Mendenestpl elüket 

C a p másod 

f Elment ki elhinné te élptted ki pri3ie a' tpruon kprnpl fekest 

JD Ne3ied a3 utat batorohadmeg faruokidat. te tehetsegedét igen 

meg érpsphed Mert miként megforbatlotta vr Jacobnac kéuelseget vga Isrl-

néc Mert a" pu3teitoc él teko3lottac 1 p 3plp tpipkét megtprtec Q érpsinéc 

paysa tv3es. p hadanac ferfiay véressécben 3ekérinéc kpteli tÚ3esec p ke-

3plétenec napian Es \\ Es p3eker ve3etpy megyétténéc a3 vtacban mégha- l3o-*» '•»* 

borottanac p 3ekérec a3 utacba le ésténc Q ne3esec monnal lampasoc mon-

nal futó villamatoc Megémleke3ic p érpsirpl leomolnac p vtocban Gorsan 

felhagnac p kpfalokra 2 megke3eitetic a3 arnec auag a- sátor A* foloknac 

kapui megnittattac. Q. a. tplom mend fpldiglen le tcriostoto tprettétet Es 

a' vite3 fogua vitetet el 2 p 3oIgalo leani haitatnacvala néguen héguen 

ment galambac morogua p 3iiupcbén Es niniuén p vi3éy monnal halastok-

nac vi3éy Qk kedeg élfuttanac Allatoc allatoc meg x ninL ki megfordol-
BÉCSI CODEX. 2 7 
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Ion Ragaggatoc é3Ústpt ragaggatoc arannat 2 nini. ka3dagsagoknac vege mende 

dragalatus édenecbpl El tekojlatot megmétéltétet. z meg3aggattatot. z a* 3Ú 

megyédet. 1 téf4 térdei-kécnéc féslese 1 terdeukekn0 megféslese 2 fogatko-

3at médé vésecbén 2 mendeneknéc orcaia miként fajeknac corma Hol a3 oro3-

lanoknac lakodalma 1 oro3lanoc kplkinéc eledele Kibe ment a3 oro3lan hog 

bemenne oda a3 oro3lannac kplkp 2 ninuen ki megyeié A3 oro3lan bpupn fo

gót p kplkinéc 2 megpltp p néwinéc Es betpltpttp fo3lattal p barlangiat. z 

ragado3attal phailakat íme én te ho3Íad vgmöd sérégeknc vra istene z meg 

gerie3tem mend tétéiglénte 3ekeredet 2 te oro3lanLaidat tpr e$ e3i meg Es ki 

irtom fpldrpl tefo3lasodat 2 né ballatic touabba te éllénsegidnéc 303atta [ 

Ay vereknéc varosa menden ha3ugsage 3akado3assal télies Nem 

ü tauo3Íc él tetplléd ragado3at ostornac 303atta. 5. lo birtélénkedé-

tenéc 303atta z kéréc renasanac z 3ekéréc Likorgatasanac 1 felmenp loua-

goknac 1 fenes tprpknéc 1 villamo 3ucaknac 2 meg pldpklpttéc sokassa-

ganac z néhe3 romlasnac 1 dpgpknéc nini. vege. 2 le ésnéc p téstecbé 

A* 3ep 1 dragalatus P para3na béléndesseginéc sokassagaert. 1 gono3ol te-

npknéc vallásáért ki él arolta a- nén^étekét p béléndessegibén 2 a- ba3i 

3olgakat p gono3 leupibén íme én te ho3Íad vgmond sérégeknéc vra iste

ne Es megiélcntem te 3émermedét te orcádba, z te mé3eitélénsegedét meg

mutató némk-3éteknéc 1 te 3Ídalmsagodat or3agoknac. z reiad vété te vndoc-
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sagid.it 2 bo33osagockal geterléc tégedet z vetlec tégedet példába Es le3e 

mendé ki tégedet lat,ind élualic tetplléd. (t mond Niniuén megpu3teitat-

tal Ki ra3ia feiet te raitad Ilonnal kérésséc teneked A'iga3talot ^ Miné 

iob vag te Alexandriabéli neptpl ki lako3Íc a* folocba Vi3ec p kprnpllp 

kinéc ka3dagsaga tenger Q kpfali vi3ec Ethiopia p érpssege z Egiptus 2 

nini. vege, Affrika z Libies voltanac p segedelmeben De p !• fogságba 

vitétetetet a3 eluitelétben Q aprody le estenec menden vtaknac feieben. 2 

p fenesb fedelmin ere3tettenec nilat. 1 p menden nemesb fedelmit bekoc-

kal égbe kptp3tec || A3ert te 2 megre3egpl3 z megvtaltatot le3. 2 te sege- i3i-̂ ifc >«<!• 

delmet kei-3 te ellensegedtpl Te menden erps rakasid. miként füge p élp 

gimplLiuel Ha meg ra3attatandnac esnéc a3 eupnéc 3aiaba íme te nepéd 

te kp3epetted. met nemberiec te ellensegednc Te fpldednec kapui megié-

lentetnec nilasra. tÚ3 meg maria te 3auaridat. Mért mereh vi3et temagad-

nac a* kprnpl fekesert Rákiad meg te erpssegidet. ménbe a* sárba. 2 noni-

iad meg. z alat múuelkedue tarL teglat Ottogol e3e meg tégedet tÚ3 

Tprrel ve3 é l . megmar tégedet ment Laina A3ert egbé gúléke3iél ment 

uaiua. sokasol meg ment sáska Tpbbécke tpttéd te vgidét hog nem men-

néc Lillagi A" taiua ki térie3kedet 2 élrépplt Te prÍ3pid monnal saskac. 

z te aprodid monnal saskaknac saskay kic bidégnéc napian egbé gúlnéc 

a* spiienekré Feltamadot a* nap 2 él répplténéc z ne ésmértétet meg phé-

lec hol voltanac 0 assurnac kirala. te pa3torid él aluttanac> te fédélmid 

él téméttétténéc Te nepéd él lampant a' hegecbén z ninu ki egbé giihp 
27 * 

http://sagid.it
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(t né setét te tprpdélméd. mentpl gonojb te tapasod Mendenec kic hal-

lottac te hallomásodat egbé kolLoktac p kehekét te raitad. Mert kire nem 

ment te gonossagod mendencor P r o l ó g u s 

Bakuc .jpheta plélp Ki auag a3ert hiuatic plélétnéc hog vrnac 

A sérelmes uolt auag hog istennél tprékedessél megen Viuo plélp-

néc auag kÚ3pdpnc vpttp néuésétct Mert senki ne mérejte ol bátor 303at-

tal istent igassagnac vétékedétebé hiuni 1 mondani néki Mire emberi al-

latocban 1 é' világi kéuelsegbén énné hamisság forgoggec E3 p kpnuenéc 

ke3détebén meg iria a3 prdpgpt 2 p tagit Vegebén kédeg meghirdeti a3 

vdup3eitp vr getrélmenc ipuétélet Nem valakirpl egébrpl értétic mondani 

hanéuac s xcnac ipuétélerpl Ki ipuéndpuala Es féléle vr én I103ÍI. (t monda 

énnékem Iriad meg é* latast niluan Buxusra hog ki ptét oluasanga kpuét-

hésse Mért még é latas idéiglén vagon 2 vegebén támad fel 2 né heiaba Ha 

keséndic túriéd ptét. mert ipuen élip 2 né kesedélme3ic A* getrélmrpl kédeg 

Meneklétbén vgmondHol vram hallotta te hallomásodat 1 feltem Vra megne3-

tém té múuélkedétidét i megyéttém Mi é3 énnékem hanemLac émberec vd-

upssegenéc megésmértétet vy. x hirtelen jérélmés meghirdetése A* két lel

keséé kp3pt ésmértétel meg Mert mi é3 hanéuac auag a" két testamentomoc 

kp3pt auag a' két toluaioc kp3pt auag Moyses i Illés kp3pt puéle a" hegen 

' be3ellpc Midpn él kp3éleiténdnéc || a3 é3téndpc meg ésmértétuen vdpnéc ip~ 

3 
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ueteleben megmutattató Mellet kédeg mond 3aruac pkéséibén Mi aj hané-

uac a" kerejtnec gp3pdélme vdupjeitpnec tulaidon neue3etet veti é- .rpheta 

mondua Vgmond En kédeg vrban vigadoc 2 prplpc iesusban én istenem

ben ki túnéctec barát x édes mendeneknc néuéjni 1 predicalni 

Másod jp l o g u s 

Bakuc érps kÚ3pdp x kémen al p pri3étin x tpté3ti p gradiuat 

í\ a3 érps rakáson hog x9Í a' kere3ten vgfikje3ie 1 mongon Béfette 

mennékét p diupsege x p diueréteuél téllés fpld Q fenessege le3en ment 

világ 3aruac p késéibén Ot réitétet él p érpssege 

Harmad ^ l o g<* 

Neg .jphetac a* xij .rphetac kpnuebén vadnac Kic kp33pl harö 

i \ késdétebén Lemna :* téreh .-v cimerlétet val Naum Abakuc Mala-

chias ValobÍ3on 3acharias kp3epette x vegénél illénnémp két cimerlétekét 

vét kic kp33pl eggic mödatic vr igeienéc térbe Adrahnac 2 Damascusnac 

p nugolmanac fpldebén mas vegebén tudnimert Vr igeienéc térbe Isrlen 

Nawmrol te imadsagiddal Immár é' kphp meg3er3éttétet 3achariasrol 2 

Malacbiasrol ha é3 élét kpuét lénd meg3er3éttétic. mert immár | Abaku-

kot valluc mv keséinkben Ki auag a3ert hiuatic plélesnéc hog vrnac 3éré-
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tpip auag hog tprékedesbé x kÚ3pdesbé 5 hog ug mongam istennel plé-

létbén viu Qlplétnéc x búinak lat nac vpttp nénet Mert senki il bátor 30-

ual nem mére3te istent igassagnac vétpkpdesebé biuni 1 mondani neki 

Mire emberi allatodban 2 é" vilagnac keuelsegeben allatoknac enne hamis

sága forgodic Vra miglen vupltpc 2 né halgac meg 3o3atloc te lukiad érpt 

Senuedec 2 né 3abadcita3 meg Mire mutattál enneké hamisságot 2 munkát 

látnom Meg3akado3ot a' tpruen 1 né iutot te ho3iad a3 iga3 itelet. mert 

a" kégetlen a3 iga3 ellen hatalmasot. a3ert megen ki a- vÍ33aualo itelet 

Lássad mel mére3 30 x nemiképpen karomlate p teremtpiet Ítéletbe hiuni 

2 a* tprpdélmés éden a* tprleitp ellen vetekedni mire ületen auag olla-

tan Ipt legén e3 x* fúgélméséndp A* vetél auag téreh mellékét immár né-

hé3éknc mondottonc lenni ^hetaknac latasa mpndatic Montanos vi33aualo 

tanosaga Meg érte a* mellét lat x nem bejei ment élmetlén. sem balgata-

goslo némberiéckjel \Mert api paranuol hog ha egébéc .jphetalua masnac 

megiélenéndic vé3tégien ki élp3er be3eluala Es légotta mondót niöduan 

133-dik uvéi, Isten né on3ollate dé bekesege kibpl értétic mert midpn valaki || akarat-

tabol vé3tégl x egébnéc hélt ad 3olasra tehetseget val 30I1Ü 2 véstégléni 

midpn akar Ki kédeg rútétbén A: kötélén 30I sem 3olast sem vé3téglest 

val p hatalmában A3t ^' megtanollad mert eócer én tpllém érpuél ki kp-

uéted hog mönal neminémp gradiuokat 2 laitorakat fellébvalora vgéke3-

ned é3 históriát tenéked megmagara3nom. é* .jpheciat lenni Babillonia él-

lén j Nabuchodono3or Caldeosoc kirala ellen hog mikét a3élpt .jpheta 

file:///Mert
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Naum kit Abakuc kpuet vallót .jphc tálast Niniuén i a3 Assiriusoc ellen 

kic meg pu3teittottac vala a* ti3 nemlétekét kic hiuattatanac Isrlnéc Vgan 

Abakuc .jpheciat vallót Babillö 2 Nabuchodono3or éllén. kictpl .ludas 1 a* 

tplom el fordcitattac Es hog tuggad Abakukot a3on vdpbén Iptnéc kiben 

immár a* két nem3etec kic Judanac néve3tette4tecvala fogságba vitéttenc-

vala el , Dániel tanéithat tégedet kibes Abakuc ere5tetic a3 ebeddel a3 

oro3lanoc vérmehe3 Jóllehet a3 Hébereknél e3en Hystoria ne oluastassec 

A3ert akar ki vege e3 irast akar ne vege monno mv ertpnc vagon Mert 

auag ve3i i immár Abakuknac kpnup a* Ipt dolog vtan 3er3ettetic auag 

hané ve3i i monnal .jpheta iria melleket ipuendpknec esmér | A3on kp3bé 

bptp 3erét pana3ol .jpheta vr isten éllén Mire Nabuchodono3or a* tplomot 

1 Judat pu3teita meg Mire Ibrlm néha vrnac varosa tpréttéssec meg Mire 

a* nep vuplt 1 ne halgattassec meg 3o3attassec a' caldeosoctol megiiomo-

rolt 1 ne 3abadeitassec meg Mire *• a' .jpheta auag a* nep kinéc 3emele-

bén 3olt élt éddcglén 2 e3 éddeglén maradót legén hog é3 éllénsegeknéc 

hamisságát latna 2 pnp mükaiat Mire hamisság hatnlmasic p ellene Es é$t 

monga getrélcm mcgnomoreitua Ne tudua a3 araimat a* tú^bén megolua^-

tani 1 a* barom gérmekekét a* kémencebpl ti3tabaknac ki ipni hogne bé-

menténéc vala Dé e3t z* veh véhéttúc kp3pnscgest hog éngedélmétlén em

beri 3emelbén 30I bog pana3os 3oba 1 te sérelmei téllésbé fakaggon fekegö 

monduii Mire ne3ed a* megvtalokat a' kégetlén tplletpl igasbat megho-

modua 2 ve3tégle3 E3ekét kédeg be3elli né tudua isténnéc érhetetlen tó-
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gödit ítéletit z p bpluesege z tudomana ka3dagsaginac melsegit hog isten 

né vgá latna ment ember lat Mert ember t a uac iélen valókat írtf ne3 

isten ipuéndpkét 2 prpkpkét esmér Es miképpen ha beteg 1 lénd 2 hideg 

leléteckél héueite3endic hideg vi3et kerie 2 mongon a3 vruosnac Erpt 3en-

'uédec z getréttétem. egéde3em megfogatko3om Vruos mig vupltpc || 2 ne 

hal. 2 a* bplLesegp 1 a* kégessegp vruos felél néki Tudom mel vdpbén 

kellen adnom a* mit ker3 Ma ne irgalma3oc mert a3 irgalmasság kéget-

Iénsegn0 mödatic Mert te akaratod te é ellened kér Vgan mv isténpnc 

2- tudua p kégessegenc terheit x mertekit a3on kp3bé ne halgatta meg 

33 vupltpt hog meg bisoneha 1 inkab re33e3ie a* keresré z mönal (ni33el 

megfp3pttét iga3ba 2 ti3tabba tege Mellét meg értuen api a- 3eret hog irgal

masságot kpuétet vrtol mond Dé né fogatkosonc meg 1 megalguc vr istent 

mendé vdpbén. (L tugga mert ki végig megallanga a3 vdup3pl. z diuékedic 

a* munkában 2 a" sérelemben. $ mond Jeremiással Tprpdélmét 1 nauolat ka-

ialtoc. hog miként egéb kaialta istent vgan é" scét feríiu 1 gp3hététlén hada-

ko30 p magát munkálkodni 2 megbÍ3onolatra tprpdélmét z nauolat aieit ipni 

It imar kezdette scent Abakuc jgtheta kpiiup igen io nag io^aggal télies 

Ereh mellét Abakuc .jpheta latot j Vram miglén vupltpc né hal-

X gac meg 3o3atloc te ho3iad érpt 3énuédué 2 né 3abadeita3 meg 

Mire mutattál énnékem hamisságot 2 inunkat látnom ragado3atot z hamis-
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sagot én ellenem Mire ne3ed a' meg | vtalokat. 2 vejtegléj megnomodua 

a- kegctlen ptplletpl iga3bat. 1 te3 embereket monnal téngernéc halit 1 

monnal ma3okat ve3ert nem vallókat Es lpt itelet 2 ellen mondás hatal-

masb. a3ert meg3akado3ot a* tpruen 1 a3 itelet vegré nem iutot. mert a* 

kegetlen hatalmajic a3 iga3 ellen. a3ert ki megen vÍ33avalo itelet ^ Ne3-

ietcc nem3etecbe z lassatoc 2 uudalkoggatoc. z megfogatko3Íatoc mert lpt 

dolog mv napinkban kit senki né hi3e micor megmondatic Mert ime én 

feltama3tom a' caldeosokat késérp ném3etet. 2 gorsat iarot fpldnéc jeles-

segen bog biria a" nem p hailakat 3prnp i félelmes Qnpn bélpllp megen-

ki p iteléte 2 térbe Q lonoc kpnuébéc pardicoknal. bamarbac esti farkas

nál. 2 p louagi ki pttétnéc. mert p louagoc mé33pl ipnéc. répplnéc mon

nal etélré siétp késélp Mend fo3latra ipnéc. Q orcaioc egétp 3el. 1 egbé 

gúiti a- fogságot mönal fpuet. (i p dyadalma3ic kiralokon 1 érpssegp fé-

delmec le3néc p méuétesi. p menden érps rakáson ménét 

i egbé gúiti 1 megve3i ptét Tahat megvalt03tatic p 3elléte i élmegen a 

élmogew 1 lé ésic E3 p érpssege p isteneié Midéné te nem ké3déttpl fog-

ua é én vram istenem én scéntem x nem balonc meg Vram kp3epbé vet

ted ptét 2 érpsse fondaltad ptét bog fégnel Ti3tac te 3éméid bog ne las 

gono3t 1 hamisságra nem ne3héc Mire ne ne3 || hamisságot múuélkedpkré i35-,likl 

1 ve3tégle3 a' kégetlén tpllp iga3bat megmaruan 1 te3 emberekét monnal 

téngernéc halit 1 monnal ma3ot feléimét nem vallót Mend horogban éméli 

fel. p varsaiaba vonta a3t. 2 p haloiaba gúitpttp A3on prpl 2 vigad a3ert 
BÉCSI CODEX. 2 8 
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aianl p varsayanac 2 aldo3Íc p haloianac. mert a3okban megkpuéredet p 

re3e 1 p vala3tot étke A5ert ki terie3ti p varsaiat 2 nem Spnic menden-

koron nén^étekét meg plni 

Capitulum másod ccccf cctf 

é N pri3etemen ttü alloc 2 tpte3tem én gradiuomat a3 érpseitesen 

J L 2 vgéke3em hog meglássam mi mondassec énnéké. 2 mit féléi

léc engemet megféddpnéc ^ Es féléié vr énnékem 1 monda Iriad meg é 

latatot 2 kpnuéd iriad meg ptét a* táblákon hog meg én.e ki oluasanga 

ptét. mert meg é* latas mé33c Es megiélenic vegebén 2 nem ha3ud Ha 

késedelmét ténd megvariad ptét. mert ipuen élip 2 nem kesic íme ki hó-

tptlén p lelke ne le3e iga3 pnp benne Iga3 kédeg p hútebpl él ^ Es mi

képpen a' bor megualla a3 iuot vgan le3e kéuel ferfiu 2 nem ekespltetic 

meg. mert meg 3eleseitette p lelket mönal pokol 2 p mönal halai 2 né 

téllésedic bé Es p ho3Íaia gúit menden ném3etekét 2 egbé giíit p lio.vaia 

menden népekét Minődé méd é3ec né ve3néc é p reiaia példa bé5edet. 2 

p példa- | bé3edeknéc 3auat 2 mondnac Jay annac ki ne sokaseita a* né 

puet. i meglén néhé3eiti p ellene a* súrp sart Minédé hirtelen tamadnac 

é fel kic megmarnac tégedet 2 feltama3tatnac tégedet meg3aggatoc Es le3 

pnékic ragado3atba. 2 fel ebrédnéc te éllénkedpid Mert te meg fo3tottal 

soc ném3étekét mendenec megfo3tnac tégedet kic megmaradandnac é« a1 
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nepémkbpl émbcrnéc véreiért, x a' fpld varosanac hamisságáért. x men-

denekeiert p benne lako3okoiert ^ Jav ki gono3 fpsuenseget gúit p ha3a-

nac. hog lege p ha3a magasságban 2 p magát alaita meg3abadolni gono3-

nac ke3ebpl Gala3atot gondoltai te ha3adnac soc népekét vértél meg. 2 

búnhpt te lelked. Mert kp úuplt a* falból. 2 a* fal féléi mel a* raká

sok nac talpiba vagon ^ Jay ki varost rak vérekben z ke3eit varost ha

misságban Midéne é3ec né sérégec vratol vadnac é. mert nepéc soc tÚ3bé 

munkalkodnac 2 ném3étec heiaba. x megfogatko3nac mert bétéllésedic fpld 

hog meg ésmériec vrnac diupseget monnal vi3éc tengert béfedpc ^ Jay ki 

vénéreket ad pbarattanac ere3tue p épeiet x megre3egeitué hog ne3i*e p 

me3eitélénseget diupsegert vtalatussaggal tpltbé Igal te i ' x éhneitéssél 

meg i megkprneke3 tégedet vr iogianac kélhe x vtalatussagnac okadatta 

te diupscgedré || Mert Libanosnac hamissága béfede3 tégedet 1 lelkeseknéc 136-1*1 UWL 

megpu3teitasa megyé3tic pkét émbereknéc verecbpl 2 fpldnéc x a' varosnac 

hamissagibol 2 p menden benne Iako3oyebol Mit liánnal a- faraguan mert 

p teupyp faragta a3t a3 pttéuét 2 a* hamis kepét, mert p teupip rémen-

kedet a* tprleitétbé hog téne néma faragnanokat Jay ki möga a* fanac 

ébrégfel. 2 a* vé3téglp kpnéc kélfel Midéne p taneithat é tégedet íme é3 

béfede3tétet e3iistél x arannal. x médé sellet nini. p bélecbén Vr kédeg 

p scent tplomaban medé ve3téglen p orcaiatol 

28 * 
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1 1 j ^ 

v Ram hallotta te hallomásodat x feltem Vra te mmiélkedétid 

V éjtendpkn0 közepette, éléuénehéd meg ajt É3téndpknéc kp3e-

pette megésméréndpie tegéd. micor megharagandol émléke3iél meg irgaj-

massagnac Isten e3fékrpl i p . x scet Pharannac kiétlénebpl Q diupsege bé-

fede3te mennéket. 2 p diLeréteuel télies fpld Q fenessege lejé ment világ 

3aruac p késéibén Ot el réitétet p erőssége Halai megen p orcaia elpt. x 

ki mege prdpg p lábai elpt | Allot x megmerte a* fpldet Ne3et 2 megfei-

tet nemieteket, x tpréttétténéc vilagnac hegi Meghorga3tattanac e3 vilag-

nac halmi p prpksegcnéc vtaibol A* hamisságért láttam a' 3ereueneknc sá

torit | Es meghaborodnac Madyan fpldenc bpri f Midené a' folocba harug-

gal é meg vram ? auag a* folocban te haragod é ? auag a' tengerben te 

meltatlankodatod é Ki fel éllel te louaidra. 2 te 3ekérid 3abadolas Felta-

mastua feltama3tod te yedét a3 ésekét mellékét be3ellettél a* némeknc Meg

metéled fpldnéc foloit Lattanac tégedet vÍ3éc x bankottanac hegec Vi3ék-

néc hirtélénkedéti élmenténéc Melseg atta p 3auat, magasság p késéit fel

éméli Nap 2 hod megallaptanac p lakodalmában Q niloknac világosságá

ban mennéc te 3iicad villámat (anak fenessegebén A" sokassagban meg-

homodod a" fpldét' forrasagodban megfogatko3tac néni3étekét Ki men

tél te nepédnéc vdupssegeré vdupssegbé te xcsoddal Megverted a* fpt ke-

getlénnéc ha3aboI. megméseitéléneitettéd p fondamentomat mend nakaig-
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lan Gonojol mondottal p estapinac p hadako3oknac feieket ipupkét ment 

forgó 3el engemet el ojtanioc Q vigasagoc mikét pue ki megmaria a' jegét 

réitecbén Vtat tptto tpllcl tpttel a* tengerben te louaidnac soc vÍ3eknec sa

rában Hallotta ^ meg baborodot én hasam, a* 3osattol egbé re3kétténéc én 

aiakim Bemenne rothadagossag én tétéinimbé i én alatta forion bog meg-

nugoggam tprpdélmnéc napian. 5 felmennéc mv megsoreitatot neppnk- 137-** 

hp3. Mert fúgé nem v i r á g o k . 2 né le3en ném3es a* 3plpbén Ha3ud a3 

olayfanac múup. x a* me3p nem I103 étkét Elméttétic a3 akolból apró ba

rom Lorda 2 prég barom uorda le3en a* ia3locban En kédeg prplpc vrban 

2 vigadoc én istenemben iesusban Yr isten én érpssegé 2 véti én lábaimat 

monnal 3aruasoket Es a* gp3p vi3en engemet én magasságimra psalinosoc-

ban eneklpt 

Etic a3 Heberec bog valamel .jphetanac atta auag psi véttéténdic 

V a' címerben hog pk x* .jphetac voltanac Mert Amost i* eggét a* xij 

.jphetacbol ki mondót Nem vagoc jpheta sem .rphetanac fia. de kéukéknéc 

pa3tora 3aggatua 3edery faknac agait attanac néue a* cimerbén ninuén Ha 

é3 iga3 Sopbonias .jpheta kit hog ugmögac jpheta néwél 2 p prégbinéc di-

upseges némebpl ném3ettétet Mert atta uolt Chusi Godolias dedpsp Amasias 2 

harmad psp E3echias 2 é3 illén 3ékéréc miként vtolso bétpltpttp mikét vtol-

so 3ékér vé3etp Sophoniasnac Nemeiléc prijet hélenéc. Nemeiléc vr titkianac 
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mödottac. Ajert akar ori3et hélenéc auag | ¥ akar vr réitekenéc magara3-

tassec möno e* .jphetanac illic Mert ugmödatic Esechielnec Embernéc fia 

Isrl ha^anac pri3pieie véttéléc tégedet A3ert e- .jpheta ki uala a3 pri3et 

hélbén x felségei magasságokba 3cr3ettetet 2 esmérte vala isténnéc titkit 

Vala Cusinac fia ki magara3tatic vite3lp ember- 2 p scét vala. Godolias 

ki mondatic vrnac nagsaga, 2 Dedpsp Amasias ki í p fordeitatic vrnac 

be3edeben Harmad psp E3echias ki 303atlic vr érpssege 2 vg vrnac érpsse-

gebpl 3Úletet vrnac be3ede 2 vrnac be3edebpl 3iilétet nagsag. 5 vrnac nag-

sagabol 3Úlétet ala3atossag bog midpn a* ki tpkelletessegre iutad monga. 

mert né vagoc melto aplnac biuattatnom x a3t a* soltarban Vram né ma

gastatot fel én 3Úuém sem 3elesplténéc el én 3emeim Josiast Judanac kira-

lat kinec ideiebén leléttétic bog Sopbonias .jphetalt legén a" kiralok »e§ 

negéd kpnuenéc 2 másod Paralipomenon Historiaya mutattac hog isténnéc 

Juda menden kirali felet kellétet legén E Josias a* faraguanokat kikét 

Amon p atta auag Manasses p psi isténnéc tplomaba 3er3etuala mutattatic 

138-̂ ik i.véi.hog ki vette 2 megtprtp k-iekicbén 2- || a* ré3 kegot Moysestpl alkottattat 

ki teuclgesbé a' nep vitétet vala tartatuan a" baluannac hamis 3olgalatta-

ban bunbptuala E3en mondatic hog soc idéktpl fogua megbagot baran 

etélt pnpn maga prÍ3te. mert a- fogságból ti3éeg é3eren fordoltac vala meg 

A3ert isté e' jpheta miat é* meg mondót kiralnac ideiben a" ipuéndp Íte

letet ki é3 oluasassal foglaltatic. melléc ipuéndpc valanac ném3éteknéc 

megmutatta Isrl nepenéc kédeg meg3abadolasat z Ihrlm varosanac megvvo-
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lasat tahat való vdobén megadattatandonac meghirdette é' betpnéc es ol-

uasasaual 

jp l o g u s 

Ophonias pri$p z isten titkianac ésmérpip hallót vupltest a* hai-

w3 Jak elp kapuiarol 2 nag sirast a' másiktól 2 indolast a' halmoc-

tol 1 VÍ3Í a3 ordeitast pilanac lakojoinac. mert ve3téglet Canaannac men-

den népe el himlettec le3néc medenec kic taker-íwí-al e é$ valanac e3Ústbe 

tarkartattac 

C aj) E l p 

Rnac igeié mel lpt Sophoniasho3 Cusi fiaho3 Amasias Godolias 

V fiae Amasias íiae E3echias fiae Josiasnac A Amon fianac Juda 

kiralanac napiban | Egbé gúituen egbé gúitpc mendenekét fpldnéc orcaia-

iatol vgmond ¥* vr. egbé gúitpc embert i barmot, egbé gúitpm mennéc 

répespit. 2 téngernéc hali le3néc p romlasoc. 2 élue3tec emberekét fpldnéc 

orcaiatol vgmond vr Es ki térié3te én kesémét Judara i Ihrlmnéc men-

den lako3oira i élué3tem é* hélrpl baalnac maradekit. x a3 pri3pknéc né-

uekét a' papockal. i a3okat kic a" haia3aton imaggac mennéc vitéslétet 

Es éskc3néc vrban. 2 éske3néc Melchonban 2 kic élfordolnac vrnac hata-

megpl z kic nem kerestec meg vrat sem tudako3tac meg ptét Vé3téglétec 
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vr isténnéc orcaiatol mert kp3el vagon vrnac napia. mert iste ostat ke-

3eitet. megscéntelte p hiuatalosit Es le3en vr ostaianac napian meg latoc 

a* fédélmékré 2 kiralnac fiaira x mendenekré kic 3arandoc ruhába pltp3té-

néc. 2 meglatoc mendenré ki kéuelsegest megen be a' kÚ3pbpn annapon 

kic bétpltic bamissaggal 2 alsaggal p vra isténenec ba3at Es le3en annapon 

vgmond vr Vupltesnec 303atta hailaknac kapuiarol 2 ordeitas a' másikról 

2 nag tprpdelm a* halmokról Ordehatoc pilanac lako3oy Ve3teglet Canaan-

i39-dik IOVÓI. n a c nienden népe. élue3tenéc mendenec e3Ústbe takartattac || Es le3en 33 

vdpben megkérésem Ibrlmet 3puetnékeckél 2 meglatoc a* férfiakra p sep-

rpipcbé tptp3téttecfeeiré kic mögac p 3Únpcbén Isten nem te3en iol 2 

nem te3en gono3ol Es le3en p érpssege ragadatba x p ba3oc pu3tolatba Es 

hasakat raknac. 2 né lako3nac pbénnec. 1 3plpkét plantalnac 2 né Í3iac 

p borokat \ Kp3el vagon ¥ vrnac nag napia kp3el vagon i igen gors Vr 

napianac 303atta késérp ottogol a3 érpa tprpdélme3tétic. a* nap haragnac 

napia. tprpdélemnéc 2 getrélemnéc napia Hiusagnac 1 nauolanac napia se-

tetsegeknéc x bomalnac napia kpdnéc 2 forgó 3elnéc napia. trombitanac 1 

vupltesnec napia a* meg érpseitet varosokra x a* magassegp 3egélétekré. 2 

meghaboreitoc embereket 2 iarnac ment vakoc. mert vrnac búnhptténéc 5 

ki pttétic p verec miként fpld 1 p téstec miként ganec Dé x* p e3Ústpc 

2 p arannoc nem 3abadeithatta meg pkét vr haragianac napian Q haragia-

nac tÜ3ebén megmarattatic menden fpld. mert a* végezetet syétélmél te3i 

fpldnéc menden lako3oynac 
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Capitulum m a ö 

Gbe ipuétec égbe gúlékc3iétec ipiiotoo nem 3erelmes nep néniét 

JtL mi elpt 3ÜIIpn é" latas mönal port élmulo napot | mi élpt ipypn 

tv reiatoc vr hirtelénkedétenéc sogatta haragia. Mi élpt ipyp tv reiatoc 

pmeltatlankodattanac napia Keréssetec vrat fpldnéc menden lassoy. mert 

p ítéletit vattoc múuélkedpc Keréssetec a3 igazat, keréssetec a' lassot ha 

valamikent élréite3héssétec vr hirtelénkedétenéc napia élpt Mert Ga3a meg-

tpréttétic 2 Ascalon pu3tolatba A30tom delré véttétic z Acharon ki irtatic 

Jay kic lako3Íatoc téngernéc kptélet élue3tettéknéc ném3éte Vrnac igeié 

tv reiatoc Canaan ia3oknac fpldp 2 elue3tléc tégedet hog ne lege lako30 

Es le3e téngernéc kptéle pa3toroknac nngolmoc i barmoknac akla Es le3e 

p kptéle ki meg maradand Judanac ha3abol ottogol prÍ3tétnéc Asealonnac 

ha3aiba éstuéleré nug03nac. mert p vroc isténec meglát oreiaioc. 2 él for-

deita p fogságokat Hallotta Mouabnac bo33ontasat i Amon íiainac károm

lásokat, kic meg3Ídalma3tac én népemét 2 felmaga3tattanac p határokon 

^ A3ert vlpc én vgmöd sérégeknéc vra Isrlnéc istene Mert Mouab le3en ment 

Sodorna 2 Amon íiay monnal gomorra Tűuisséknéc a3iusaga 1 sonac raká

sa • 2 pii3ta mend prpcke En nepémnc megmaradeki élragaggac a3okat • 2 

en nem3etemnec maradeki biriac pket Mert e3ec ip pnekic p keuelsege- j 140-dik levél. 

kert kiuél karomlottanac 2 í'olmagastattanac ís sérégec vra népen Vr 3prnp 
BÉCSI CODEX. 2 9 
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p raitoc 2 megtpri fpldnéc mcndé istenit j imaggac ptét mendé ferfiac 

p hélerpl 3igéteknéc menden nén^éti ^ De tú V 3ereuenec megpléttcc le3-

tec én tprpmmél Es ki térie3ti pkéset ésfékré. * élue3ti a3 assiriusokat 

Assurt. i véti a* dragalatost kietlenbe x vtnalkúl 2 mönal pu3tat Es nu-

g03nac p kp3épettec ném3etec f menden * vaginac uorday 5 Onokraculus 

2 3pl lakosnac p kpsopekbon kÚ3pbpkbén Eneklpnéc 3aua a3 ablakon 2 

holló a* félsp kÚ3pbpn. Mert meg semmeitem p éréiet E3 a- diLpseges 

varos bÍ3odalommal lako3o ki mondvala p 3uueben En vagoc 2 en kuupl-

lém nini. egéb tpb Miképpen lpttél pu3tolatfctba baromnac hailaka Menden 

ki által megen p raita súuplt 1 ra3ia p ke3et 

tp 
C a p harmad 

Ay megre33e3tp 2 megvált a tot varos Galamb né hallotta p HBMl 

%) a* 3ot. 1 ne vpttp a* fégélmét Q vraba nem bi'30t. p isténebe3 

nem kp3éleitet Q fédélmec p kp3epette monnal reuo oro3lanoc 0 biray 

farkasoc. estet né hadnacvala holuallara Q ^phetay balgatagoc. bitlén fer

fiac Q papi megferte3téttec a* scéntet. Hamissan múuélketténéc a' tpruen 

éllén | ^ Iga3 vr p kp3épettec ne te3e hamisságot Holual világosságba aggá 

p íteletet. 2 nem réitétic él. A" hamis kédeg nem tntta a' gala3atot El-

himtettém ném3étekét. 2 élteko3lottanac p 3egélétec Pu3taua tpttém p utó

kat midpn nimén ki mennen 0 varosoc megpu3teitattac ferfiu né marad-
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uan x sem eg Jak 030 ^ Mondec kédeg mikor fel3 engemet fogadod a* fé-

gelmeí 2 nem ve3 el p lakodalma médenekert kicbén megláttam ptét 

5 Valobi3on holual felkeluö megferte3téttec pmenden gondolattokat A3ert 

vary meg engemet vgmöd vr én felkélétemnéc napian ipuéndpbén Mert 

én ítelete hog égbe gúhéc nén^étekét 2 égbe gúhéc or3agokat Es ki ps-

sem p reiaioc en meltatlankodatomat. t én hirtélénkedéteméfcnéc mende 

haragiat Mert én baragomnac tÚ3ebén megmarattatic méden fpld Mert ta-

bat megadomd én nepémnéc a' valastot aiakat hog kaialLanac mend vmac -
c 
.2 

néuebé. z 3olgallanac pnéki egvallal Etbiopianac foloy élupl Onnaton én f^ 

ala3atosim én himlesemnéc fiay aiandokot ho3nac énnékem *\ Annapon nem *• | 

gala3tatol te menden lelémesiden kicbén tprnet tprtél en bénném. mert ~j*> S> 
> 'e 

tabat élue3e te kp3épedbpl te kéuelsegednéc nag 3oloiat. % né toldatol to- ^ ^ 

uabba fel maga3tatnod én scént hegemen Es meg || hagoc te kp3épettéd i4i-dik 

3egen x nauolas népét Es lsrlnc maradeki rémenkednéc vr isténnéc né

vebén Nem te3néc hamisságot sem 3olnac ha3ugsagot z p 3aiocban alnoc 

nélp nem leléttétic mert pk pri3tétnéc i nugo3nac. 2 ne le3en ki meg-

yé3ie. e3t monga vr isten Syonnac leana dh.ery. te Ihrlmnc leana énekel 

Isrl prpl z vigag mend te 3Úuéddél Ihrlmnéc leana Vr él upttp te ítele

tedét Isrlnc kirala élfordeitotta te éllénsegidét Vr te kp3épettéd Nem fel3 

gono3t touabba \ Annapö mondatic Ihrlmnc Ne akarih félned Syon ne 

fésléssec meg te keséid Te vrad istened érps. Q meg3abadeit Qrpl viga-

sagban te raitad. te 3emeledbén vé3tégl. 2 vigad te raitad diucrétbén A* 
29 * 

11 

g _ 
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ha3ugokat kic a* tpruentpl élmenténécvala égbe gúiti. mert te bélplléd 

valanac hog touabba p raitoc ne val serelmet bohóságot íme én megplpc 

mendenekét kic a3 vdpbén tégedet getréttén0 x meg3abadcitom a* santalot 

2 a3t mel ki véttétct vala egbé gúitpm. 1 vété" pkét diuerétbé eg néubé 

p gala3attoknac mendé" fplden A3 vdpbén kibe egbé koaláé tútpkét. 1 a3 

vdpbe kiben egbé gúitpmlec pk-étutpkét Mert adlac tvtpkét néubé z diue-

retbe fpldnec médé* | nepenéc micor megfordeitandom tv fogsagtokat tv 

3éméitec élpt vgmond mendenhato vr isten p r o l ó g u s 

It eleue vettette s. Aggeus ippheta. ^plog) 

Eremias ^pheta vgmond Sedechias kiral hamis esenéc okaert ki 

«J a- fogadót hútpt nem tartottauala Nabuchodono3or caldeosoc ki-

ralanac Isrlnéc népe a" meg émleitet kirallal Ihrlmnéc viadalában foguS 

vitéttétet uolt Babilloniaba Ment másod paralipomenö kpnpn0 iélenti hi-

storiaya De meg mert a* meg émleitet nep soc idéiglén magát igen néhé-

3én ferte3tétteuolna meg baluanoknac 3olgalua. artatlanoc verec élptlese-

bén 2- a3ert isten akarua a3on nepnéc menden ném3eset élue3ni a1 meg 

mondót okokért. 3er3e a3Ö népét 3enuédni a* caldeosoknac fpldebén bet

űén ésténdoknéc fogságát ^ E3 okért hog a3 é3téndpc 3ama bétélué". vy 

nep a' meg mondót búnpktpl «a Jutna Ihrlmnc meg vyolasara Es ug hat-

uákéttpd e3téndpk-bén a* caldeosoc or3aga él fordeitatua kinéc megnolc 
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e3tendeie uala or3agIani. mellet mert Danielnec hatod latasa i mutattö 

a* scéntseg megtpresnec okaiért mel ajö látásban tartatic volt megtprét-

tétet, Dárius kiral ki a* medosyaknac parluoluala. a" megmödot o^agba 

iuta mét daniéln" heted latasa || * mutatta "f Ki or3aglattanac elp ejtendő* I4ar*n •'""• 
ezentúl a/, 

ieben mét Daniéin*5 tÍ3ed latasa es mutatta, aj e3tendp»c még3alaluan. es? 

Latua amgfordolasnac ideiét élkp3eleit«éni. mel Jeremiás .jpheta miat vala 

igertetét Imadko3ua mend p érte. s méd anépert. kériuala istentol a3 ígé

retét betéllésedni Kin? a3on latas a3Önac on3ollati 3érent isten Gábriel 

Angalmiat mégmöda médénékét bétpltn? *[ Mert a médosoc megmödot ki-

rala méghalua 2 a3 or3agba pheléré iutua Cirus Persayaknac kirala isten 

ígérete betelvén a3on kiralmiat Isrln9 népe a még Irlmbé vitéttéttétét Pa-

ralipenon másod kpnpn? Hj'storiaia i E3drasnac kadé té bÍ3oneitac ^ Es 

mvdpn Isrl népétpl 2 a vénéctpl istenn? » teploma ke3détuolna mégra

kattatni Cirus persayiac kirala méghalua. x Dárius persayac kirala or3agl-

uan. ki amgmödot _hel elpt vala Irlm varosanac kprnplualo németi mét 

e3en E3dras iclöti möga a3 téplönac 2 a varosnac mégvj'olasat ke3déc még-

batani. Ki okért Isrln? népé mégyéduén a megmödot vr téplomanac meg-

vyolasat a3 igérét 3érét való éngédélmél ingén sem hi3ékuala leni ^ Ki

ért a mégémleitét Dárius persayac kirala or3aganac másod e3tendeieben 

Aggeus .jpheta istétpl éie3tétét 3orobabeIhé3 ki vala Judanac némébpl. 

Ki vala a3 or3ag hatalmat valló vendp 2 Jesust Josedech fiat a* felséges 

papot imti hog higgéc Irlm megvyolasanac ideiét eliptnc a$ e3tendpc sama 
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bétélué. e3t es ho3Ía toldua | hog anépn? híitptlénseget né akarnac kp-

uetni. Kirpl vr isten pmiatta mödot Énnép vgmöd mert mégne ipt él a3 

vdp hog istenn9 ha3a megrakattassec ^ Medénéc kédég melléc é^phecia 

mödékaban tartatnac. ánépnc mégfordolasat. ateplomnac mégrakasat. ava-

rosnac mégvyolasat. papi 3er3etét 2 kúupl valoc or3agoknac iég3ic élue3et 

iég3ig * ccf 

a Ggeus siétélme3p 1 vig. ki vétet kpnve3etécbén. hog vigasag-

Í J L ban aratna: amégtprpt teplomot mégrakia. 1 ata istent 3olot 

bejh03ia, Még egkeuesé 1 én mégindeitom s menet 1 fpldet tengert 1 a 

3arra3t. x mégindeitoc meden nén^étékét 2 élip amedé" nem3etékn? ké-

uanati) 

Jt iiwar ke^detic scent Aggeus qpTieta kpnup igen teles 

Arius persayak-ftae- kiralanac mas^d e3téndéieben hatod hónapban. 

JLS ahonac eg na pián: Ipt vrnac igeié Aggeus .rphetanae ke3eben 3o-

robabélhé3 Salatiél fiaho3 Juda vé3eréhe3 Es Jesushoí Josedech fiaho3 an-

nag papho3 moduli ^ E3t möga serégekn9 vra istené mondna Ennep vg-

mond megnem ipt vr ha3a mégrakasanac ideié ^ Es Ipn vrnac igeié Ag-

geus |pheta»ac ke3ebén mödua Midéne vdp vagon é tvnéktéc hog lako3iatoc 

aboltal ekései tétét ha3acban. 2 e3 ha3 pxi3ta légé Es ma e$t möga seré-
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gékn9 vra istené Véssetéc tv 3vuétekét tv vtaytokra ^ Sokat vétté- || téc i43-dik Wl-

2 kéuését ho3tatoc bé . pttétéc 2 né élégcttétéc még, yottatoc 1 né ré3é-

goltétécing Magatokat béfedé3tétec 1 nem heupltétékmg. 2 ki arokat gúytpt 

ére3tétté a3okat a 3akadot sakba É3t möga sérégekn9 vra istené Véssetéc 

tv 3vuétékét tv utaytokra. Ménétéc fel ahégré ho3Íatoc fákat x rakiatocmg 

a I1a5.it 1 foganatos le3én énnékem 1 mégdiupupltété. vg möd vr ^ Né3tétéc 

atpbré 1 ime kéuéséb Ipt: 2 béhostatoc abasba 2 ki fuallotta a3t ^ Ki 

okert vgmöd sérégekn? vra Miért én ha3a pu3ta. 1 tv siéttétéc tv egmé-

dentéc p bajába. a3ert tv reiatoc megtiltattac ménéc hog né adnanac éssét. 

2 fpld mégtiltatot bog né adna onösosét X biottam a3 asiusagot fpldré x 

bégekre x bu3ara 1 borra x olayra 2 valaméllékét fpld bo3 2 emberekre 

x barmokra x ké3ékn9 méden mvuélkédétéré ^ Es hallá 3orobabél Sala-

tiéln9 fia x Jesus annag pap Josedecbn9 fia. x anépn9 méden maradéka 

p vranac jauat 2 Aggeus .jphetanac igeyt miként p vroc isten éré3tétte 

vala pkét pho3iaioc ^ Es méden nép mégfeléméc vrnac orcaiatol Es möda 

Aggeus isténn9 kpuété meghirdetvén vrnac népén9 möduan En tv uélétéc 

vagoc vg möd vr Es vr isten felmaga3tata 3orobabéln9 Salatiél fianac Juda 

véséren9 jellétét x Jesusnac anag papnac Josédech fianac 3elletét: x ama-

radekoknac 3elletékét menden nopbpl nepbpl ^ Es bémene9 | 5 te3n9 vala 

mvuet Isrl p isténec sérégéc vranac bajába 

http://I1a5.it
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a Harmad honac xxiiijv napian ahatod hónapban Dárius kiralnac 

J \ inasod e3tendéieben heted hónapban a" honac hu3on eggéd nap

ian lpnée vrnac igeié Aggeush»3 ^pheta kesében mödvan Be3cl 3oroba-

béln9 Salatiél íianac Juda ve3eren? Es Jesusnac anag papnac Josedech 

fianac i a; p nép maradekinac möduan Ki tvko33plletéc a3Ö méghagatta-

tot k i a3 élp diLoségben lattá ftségha3at Es tv mit lattatoc e^t ma Mi-

déne vg vagö f mönal nem volna a- tv 3etec elpt Es ma 3orobabél ba-

toroggaliiíg. vg mond vr Es Jesus nag pap Josedech fia batoroggaliiíg. 2 

fpld batoroggalmeg fpldn9 méden népé vgmöd sérégekn9 vra x tegetec 

mert én tvuélétéc vagoc vgmöd sérégekn9 vra A3 ige mellét fogatta tvué-

létec mikor k i érédnétéc Egiptönac fpldebpl 2 én 3ellete. Ié3en tv kp-

3épéttétec ^ Ne akary félned mert e3t möga sérégékn9 vra Még egkéué-

sénné vagon x én mégindeitö ménét 2 fpldét. 1 tegert 2 3arra3t. x még-

indeitoc meden ném3étekét Es élip akéuanat<> menden ném3éteknéc Es 

bétpltpm éha3at vgmöd sé diLpséggél vgmöd sérégékn9 vra Eném aj e3ust 

2 é n e . 33 arán vgmöd sérégekn9 Nag lé3en éha3nac diupségé nagob a3 élpnél 

vgmond sérégeknéc vra x éheién bekéseget adoc vgmond serégeknéc vra || 

144.411 iev<i. a Kilenced honac xxiiij? napian Dárius kiralnac másod é3téndé-

l \ iebén 2 lpn vrnac igeié Aggeus .jphetah.03 monduan E3eké 
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möga sérégekn? vra istene *[ Kergéd apapokat atpruenrpl mÖdua Ha ember 

vend scetelt húst p ruhaianac aiiaba 5 p végéuél illéténd kénérét auag 

éledéit auag bort auag olayt auag meden étkét Minem megscetéltétic é. Fé-

léluén ke<? apapoc mödanac. nem ^ Es möda Aggeus. Ha p lelkében még-

fortctct üi megferté^tététtét illeted merni éjecbpl midénem mégferté3tétic 

é Es félélen? apapoc 1 mödanac a e « mégfértéstétic ^ Es Aggeus félélé 

x möda Igén énnép x igén énedét én orcám élpt vgmöd vr Es igén pké-

3ekn? mendén mvuélkédété. 1 medenékét mellékét ot aianlottanac még-

ferte3téttéc léjnéc f Es ma véssetéc tv3vuétékét énnaptolfogua x touabba 

x mi élpt véttétnéc kp kpré vrnac ha3aban Mikor vépnétéc ahuj kpbpl-

néc a3tagaho3. x lenen9 ti3 kpblpc. mikor bémenétéc a saitoba hog nöna-

toc ptuén vatale bort 1 le3n? vala 11113a, Meguértéléc tvtpkét égétp 3éllél 

1 rogaual 1 kp essél tv késéitékn? meden mvuélkedétit x né volt tv kp-

3pttétéc ki megfordulna vgmöd vr ^ Véssetéc tv 3vuétékét anaptolfogua 

ipuédpbén. akiléncéd honac xxiiij naptolfogua Annaptolfogua mellen vr 

témplomanac véttéttén? födamétöi | *) Véssetéc tv 3Úuétekré Midéné immár * ismét a' 
2-dik kéz 

a' mag ném3esbén vagon é x meg a* 3plp x a- fúgé. x a* malogranatoc x 

a3 olayfa nem virago30t e» é* napságtól fogua megáldom Es lpt vrnac igeié 

masod3er Aggeusho3 a' honac xxiiij^ napian mondua Bé3el 3orobabelhe3 

Juda vé3erehe3 fcdclmehes mondua En meg indeitom mehhét egémbé 2 

élfordeitom or3agoknac 3ekit. x megtprpm poganoc or3aganac érpsseget Es 

él fordeitom a* 3ekérét x p reia éllpt. 2 le3alnac louac % p reia éllpc Fer-
BÉCSI CODEX. 3 0 
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fiu p attafianac tprebé ésic Annapon vgmond sérégeknéc vra Sorobabel 

Salatiélnéc fia én 3olgam ve3léc tégedet vgmond vr Es vétléc tégedet 

iégbé. mert tégedet vala3tottalac vgmond sérégeknéc vra 

Arius medosoc kiralanac másod e3téndéiebén Aggeust x 3acha-

JL/ riast e3eneknéc mondeki mutattac hog .jphetaltanac Dé Aggeus 

e3okert lattatic .rphetac 3erebe éléue vétetnéc 3achariastol. mert két ho-

napocban leléttétic élpl kpltnéc ;roheciaiaban mét a* megiélentet monde-

koc mutattac ^ A- tplomnac x megvyolasara vrnac paranuolattabol a* népét 

megbatoreitottac mét E3dras iélenti monduan, Dárius kiralnac másod e3tén-

dik'««' déiebén Aggeus x Sacharias Abdo ^phetanac fia || .jphetaltanac a* sidokra 

kic valanac Júdeában x Ihrlmbén Isrl fiain Tahat felkélenéc 3orobabel 

Salatiélnéc fia 2 Jesus Josedechnéc fia x p fédélmi 2 élké3dec vrnac ha3at 

rakni ki vagö Ihrlmbén. kiknéa kiknéc mikor iélen volnanc a* jpbetac 

p imtesecbpl ségellec pkét Mert 2* égen .fpheta lattatot aieituan p on3ol-

lattaual Isrlnéc népet p attoc vetke3étinéc kpuétélmebpl megbiuni é* mon-

dec tartaltamanac igeiuél ^ Latec eyél x ime ferfiu fel élletuala « verés 

lóra ^ Latot é* ^pheta ferfiat verés louon vlpt. x allot a* gakor mirtetus 

kpsépet ki latasnac é3 odojatta A* verés Iora éllp férfiún iolléhét angal 

értéssec. dé maga mert é* megmondot 3inp lóra lattatot elleni vernéc gp-

3pdélmet iég3i a3on nepré adatandot ki Isrlnc népet fogságba attauala Mert 
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2 Ysayas mheta ruhaknac véréssegen mutat ném3éteckp3pt verrélualo gp-

3pdélmét isténtpl adatni. e3 igeckél eltettetet mondua Ki éj ki ip Edom-

bol meghimtet ruhackal Bosdrabol A* súrp mirtetus kp3pt kédeg allot. 

hog mondotta a* nepnec ipuendp viga3talattat. A.' mirtetosnac iég3esen 

akarta iég3eni Ki fanac midpn Moyses tenne émleke3etet Leuiticus kp-

npbén mondót A3 élp napon vegetec a* dragalatus | fanac gimplLet. hog 

a* io illato fanac arhekaual mutatna a* nepnec vigasagat De 03 latast 

mel é' nepnec 3«badolasat 2 ipuendp gp3pdélmét p éllénsegekrpl mutat 

E3ert jpheta emleke3ic p magát eyél lattá lenni ment Isrl nepenéc élp 

meg3abadolasaban Egiptom fpldebpl eyél iélenicvala élmenese Kinéc pel-

daianac lattatic vala tartani é* iélen való nep neminémp re3et. e3ennéc 

meg3abadolasa 1 a* fogságból meg^ftbefordolasa Caldeosoknac fpldebpl ,jphe-

tanac ey miat iélentétet meg 

p Ersayac kiralanac terhe ki kaldeosoc o^agat megtpre. élp e3-

JL téndéiebén ptuén é3er fogol émberiglén éré3te meg Babilloniabol 

Júdeába. 1 a* tplomnac édenit megada. mellékét Nabuchodono3or élupt-

uala. 2 megfordeito fédélmét 3ei'3e 3orobabelt 2 Jesust nag papot Cirus 

ki harminc é3téndp után megpléttétue ki Persyaba or3aglotvala persaya-

kon. megpléttétue Massagetayaktol Achamiratol Massagetayaknac kiralnea-

tol Cambases nagob Cyrusnac fia veue p or3agat ki nolé é$*é é3téndpc 
30 * 
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betpltue p utána való két attafiay valanac magosoc kic megpléttétue a" 

neptpl Dárius Itapsisnac fia 3er3ettétet Ki p or3aganac másod e3téndé- || 

146-dlk '•"' iebén Lpn vrnac igeié 3achariasho3 Barachiasho3 Abdo .jpheta fiaeho3 a3ert 

Cyrusnac élp e5téndéietpl fogua Dariusnac másod ésténdéieiglén négiién e3-

téndpc 3amlaltatnac kicbén uac a* tplomnac rakása x fondamcntom vétese 

Iptvala a* kprnplualo 3om3ed nen13etekt.pl i Cambasestpl Persayac kirala-

tol a* mv megtiltatuan miként iria E3dras A3ert Dariusnac másod e3tén-

déiebén Aggeus i gaoh Sacharias ke3dec a' népét onjollani énné ideig 

megbagot tplomnac megadására 

Acbarias vr Jgarjanac émléke3éte vrnac áldomása Abde p tano-

JLi saga Ajert mert annep a* tplomnac rakásától megbantatotuala 

isténnéc emlékeseiét válla, i a3 emlékeséiért áldomást i a$ áldomásért ta-

nosagot A3ert 3acharias Barachiasnac fia Abdenac fia ére3tétic a* nepnec 

viga3talattara 

It immár kezdette scent Zacharias ^pAa £pnup 

Nolcad hónapban Hilarius kiralnac másod é3téndéiebe lpn vrnac 

i V 3acbariasbo3 Barachias fiaho3 Abdo .jpheta fiaeho3 monduá Vr 

haraggal haragút meg mú atainkra z mong pnékic É3t monga sérégeknéc 

http://nen13etekt.pl
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vra ^ | 2 Fordollatoc én ho3iam vgmond sérégeknéc vra x én tv ho3iatoc 

fordoloc vgmond sérégeknéc vra Ne legétec miként tv ataitoc kikh kic-

he3 vupltptténc a3 élebéli .jphetac monduan E3t monga sérégeknéc vra N« 

legetee miként tv ataitoc Fordollatoc meg tv gono3 vtaitocbol. x tv ige 

gono3 gondolatitocbol Es nem halgatanac sem figélmé3enéc engemet vgroÖd 

sérégeknéc vra Hol vadnac tv ataitoc 2 .rphetac Minő élbétnéc é prpcke 

Valobi3on én igeim i én tpruenim mellékét paranuoltam én 3olgaimnac 

jphetacnac Minemdé megfoglaltac é tv ataitokat x megfordoltanac z mon-

dottanac Miként sérégeknéc vra gondolt tenni mvuélpnc mv vtaink 3erét 

2 mv lelémesink 3erent ig tpt mvnékpnc Sabbanac a* xj? bonac xxiiij? 

napian Dárius kiralnac másod é3téndéiebén Lpn vrnac igeié 3acbarias 

fl)hetaho3 Baracbias fiaho3 Abdo fiaeho3 monduan ^ Latam eyél. $ ime 

feríiu verés lóra fel éllp 2 p aluala a* mirtetac kp3opet kp3pt melléc vala-

nac a- vplgbén x p vtanna verés louak 2 kúlpmbp3étesec 2 féierec ^ Es 

mödec Én vram kic é3ec? Es vrnac angala ki 3oluala én bénném monda 

énnékem Én megmutatom tenéked mic e3ec Es féléle feríiu ki aíuate a-

mirtetac kp3pt aluala || Es monda E3ec a3oc kikét vr éré3tet hog béiarnac i47-lik 

fpldét Es félélenéc vr angalanac ki aluala a* mirtetac kp3pt x mondanac 

Bé iartuc a- fpldét x ime menden fpld lako3tatic x nugo3ic Es féléle vr 

angalanac x möda Sérégeknéc vra Miglén ne irgalma3 te Ihrlmn0 x Juda 

varosinac kiknéc megharaguttal Mert immár hétuéned é3téndp Es féléle 

vr a3 angalnac ki 3oluala én bénném io igekét x vigastalatosokat. (j. mon-
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da énnékem a3 angal ki 3oluala én bénném Vupli. monduan Éjekét möga 

sérégeknéc vra istene Ihrlmet i Syont nag 3erélmél 3éréttém. én nag ha

raggal haragosom a* ka3dag ném3étekré. mert én kéuése haraguttam Qk 

kédeg egbé éskptténéc gono3ba A3ert e3t monga vr Irgalmassagfeocba for-

doloc Ih.rlmh.e3. én ha3am megrakattatic p benne vgmöd sérégeknéc vra 

ki térié3tétic Ihrlmré Meges vupli. mondua E3t monga sérégeknéc vra 

Meglén én városim iockal bpuplkpdnéc 1 vr meglén Syont megviga3talla 

2 meg Ihrlmet vala3ta Es fel émélem én 3éméimét x latec 2 íme neg 3ar-

uac 2 mondec vr angalanac ki 3oluala én bénném Mik é3ec? Es monda én

nékem E3ec a* 3aruac kic élhimtettec Judat 2 Isrlt 2 Ihrlmet. f mutata 

vr énnékem neg kouauokat x monda | Mit ipnéc é3ec tenniec Ki féléle 

monduan E3ec a* 3aruac kic él himtettecvala Judeat egmenden férfiu 3erent. 

2 sem eggic nem émélte fel p féiet Es ipnéc é3ec megyé3téni pkét. hog 

leuétnec ném3éteknéc 3aruait kic fel éméltec samokat Judanac fplderé hog 

élué3ténec pk-ét ptét 

C a p i t u l u m másod 

S felémélem én 3éméimét x latec Es ime ferfiu. 2 ime p ké3e-

JLi bén merpknéc kptéle 2 mondec Houa meg te Es monda énné

kem hog megmeriém Ihrlmet 2 meglássam mene legén p 3elessege 2 mene 

legén p ho3Íusaga Es ime a3 angal ki soluala én bénném ki megen vala. 

http://Ih.rlmh.e3
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5 inas angal megévala ki p éléibe x möda pnéki Fus. bé^el a3 élphp3 

monduan kpfalnal kúlpn lako3tatic Ihrlm émbereknéc sokassagaert: i bar-

moc p kosépettec Es én le3ec pnéki tÚ3és kpfal p kprnplp vgmond vr . t 

diupseggél le3ec p kp3épette. O. o. o . fussatoc él e3feknéc fpldebpl vg

mond vr mert mennéc jeleiben himtettéléc él vgmöd vr Oh Syon fus él 

ki lako3ol Babillonia leanaual e3t möga sérégeknc vra DiLpseg után éréí-

tet engemet ném3éteche3 kic megfo3tottanac tútpkét Mert ki * illéténd * 

tútpkét illeti én sémémnéc || fenét Mert ime én fel émélem én kesémét tv i48-"k '««• 

reiatoc 2 le3néc fo3latoc ajoknac kic 3olgalnacvala nék i . 2 meg esméred, 

mert sérégeknc vra éré3tet engemet ^ Qrpl 2 v*gaS Syonnac leana. mert 

ime én ipupc. i lakosom te kp3épettéd vgmond vr 2 a3 napon soc nem-

3étec fordolnac vrho3 2 Ie3en énnékem nepbé 2 Iako3om te kpsépettéd 1 

megtudod, mert sérégeknéc vra p éré3tet engemet teho3iad Es vr biria 

Judat p re3ebé a* meg scénteltétet fpldpn 2 vala3ta Ihrlmet Vé3téglen mé-

den test vr orcaiatol mert felkplt p scent lakodalmából 

Capitulum harmad 

e S vr megmutata énnékem Jesust a* nag papot allot vrnac angala 1 

Jl< élpt x Sután aluala p iogiatol hog éllénkednec pnéki Es monda 

vr Sathannac Vr porehon te beled Sathan. 2 vr porohon te beled ki v á l 

totta Ihrlmet Midéne a$ Ú3pg a* tÚ3bpl ragattatot é ki Es iesus aluala pl-
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tp3tetuon ferte3etes ruhackal 2 aluala as angalnac orcaia élpt. Ki felele 2 

monda pnékic kik alnacvala p élpttpc mondua Vegetec el a* fertejetes ru

hákat p rolla Es möda néki íme élupttém te hamisságodat | te tplléd. <j 

pltpjtéttéléc tégedet kúlpmbpjéteseckél 2 monda Véssétec cidariomot p fé-

iebe. 2 vétenéc p féieré tÍ3ta cidariomot i pltp3tétec ptét tÍ3ta ruhacba. $ 

vrnac angala aluala 2 vrnac angala valuala iesusnac monduan E3t monga 

seregeknéc vra istene Ha én vtainemban iaranda3 2 én pri3etimét pri3ended 

te 2- iteled én ha3amat 2 pri3ed én gadorimat Es adoc tenéked a30cbol 

iarokat kic ma it iélen vadnac Halgassad Jesus nag pap te 2- te barátid 

kic lako3nac te élpttéd Mert a' ferfiac ipuéndpknéc iégibé véttéttéc I103ÍU 

tudaba véttéttéc Mert ime én él ho3om én napkeleti 3olgamat Mert ime 

kp kit attam iesus élpt éléuén kpré Hét 3émec vadnac 1 én megirom p 

irasat Vgmöd seregeknéc vra 2 a" fpldnéc hamisságát élue3Ö egnapö a3 na

pon vgmond sérégekn0 Ferfiu hya p barattat p 3plpip ala 2 p fúgéie ala 

Capitulum n e g e d 

e S megfordola 33 angal ki 3oluala én bénném 2 felkpltp engemet 

J L monnal ferfiat ki alomból kpltétic fel Mit lac te Es mödec ] 

Latec. Q. ime górta tartó mendenestpl arah. 1 p lámpása p féien. 1 p hét 

149-dui.».i. 3puetnéki praita || <j é 3puetnéknéc hét pttpt édeni kic valanac p féien. 

1 két olayfac eggic a' lampasnac iogfélpllp 2 masic p bállá félpl Es féJé-
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lec 2 mondec a3 angalnac Ki énbennem 3oluala moduan Mik e$ec Es fe

léle aí angal ki én bennem 3oluala x monda énnékem Mine tud é mik 

legénéc e3cc. (t mondec, én vram. nem. Es féléle 2 monda énnékem 

mondua E3 vrnac igeié 3orobabelhe3 mondua Nem serégben sem érpbén. 

dé én 3éllétembén monda sérégeknéc vra, Ki Ki te nag heg. Sorobabel él-

lén egénesse Es ki VÍ3Í a3 élp kpuét 2 p ma!a3tot egéneseit p mala^ia-

ho3 Es Ipn vrnac igeié én ho3Íam mondua 3orobabélnéc ké3éy fondaltac 

é* ha3at. x p ké3ey tpkellic meg ptét Es tuggatoc mert sérégeknéc vra 

éré3tet engemet tv ho3iatoc Mert ki vtaltameg a" kiisdéd napokat 2 prpl-

néc 2 lattac Sorobabél ké3ebén a3 érc kpuét E" hétéc vrnac jéméy kic 

futosnac mende fpldpn ^ Es félélec x mödec pnéki Mic é3 két olayfac a* 

górta tártonac iogfélpllp 2 p ballafélpl Es félélec másodsor 2 mödec p néki 

Mic é3 olayfaknac 3aray melléc vadnac a* k-éí ket arán 3aknal kicbe vad-

nac 33 pttpt édenec aranbol Es monda énnékem monduan Minőm | nem 

tudod é mik legénéc é3ec x mondec En vram nem. (t monda E3ec a* fe-

nes olainac két fiay kic alnac menden fpldnéc vralkodoianac 

Capitulum p t p d 

e S megfordolec x fel emelem én 3eméimét 2 latec Es ime répp-

Ü Í lp kpítp Es monda énnékem. Mit lac te Es mondec En latoc 

répplp kpnuét Q ho3iusaga hu3 kpnpclétne, f p 3elessege ti'3 Es rnöda 
BÉCSI CODEX. • 3 1 
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énnekem ^ E3 a3 atoc mel ki megen menden foldnéc jineré. mert mendé" 

vr miként ot irua vagö megiteltétic '2 menden éskp ébbpl a3onkeppén 

megiteltétic Ki VÍ3Ö a^t vgmond sérégeknc vra Es ip a3 omac hajába z 

a% éskpnéc hajába hajugol én néuémbé. z lako3Íc p hajanac kpsépette. z 

megémc3ti ptét 2 p faiat 1 p kpuéit Es kimene a3 angal ki 3oluala én 

bénném igekét Es möda énnékem Eméldfel te 3éméidét 2 Jassad mi é3 

mel ki megen Es mondec Mert mi é3 mel ki megen Es möda E3 a- ki-

menp korsó Es möda *[ E3 p 3emec mendé fpldré Es ime onnac giraia 

vitéttétic vala Es ime egnémberi vlué a- korsonac kp3epette Es möda E3 

a' kégetlénseg. $ leuéte ptét a" korsonac kpsépette Es éré3te rémec onnot 

p 3aiaba Es fel émélem én 3éméimét 1 latec z ime két némberiéc men-

150-iik L«a n £ c vala ki 2 séllét p || 3arnokon 2 valnac vala 3arnakat monnal heyanac 

3arnay 2 fel émélem a* korsót raen 2 fpld kp3pt Es mödec a3 angalnac 

ki 3oluala én bénném Hona VÍ3ÍC é3ec a* korsót Es monda énnékem bog 

Sennaharnac fpldebén ha3 rakattassec pnéki z meg allaptassec z véttessec 

ot p fondamentomara 

h a t o d 

e S megfordolec 2 felémélem én 3eimét 2 latec Es ime neg' 3ekéréc 

XI4 mennécvala ki két hegec kp3épibpl z érc hegec valanac. 2 a3 élp 

3ékérbén verés louac. 2 a* mas 3ékérbén fekete, louac z a* harmad 3ékérbén 
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féier louac. 5 a* negéd Sekerben kiilpmb 3inp louac 1 érpsséc Es felelec 1 

mondcc a3 angalnac ki 3ohiala én bennem Én vram mic e$ec Es felele a3 

angal ^ möda pncki énnekem E3CC mennéc negseli. kic ki mennéc hog al-

lanac mcnden fpldpn vralkodomic élpttp ^ Kiben a* fekete louac valanac 

ki mennécvala c3féknéc fpldebé. Q. a* féierec ki menenc p utanoc x a* vé-

réssec x a kúlpmbp3etesec ki menenéc delnéc fpldere Kic kédcg igen érpsséc 

valanac ki ménen0 2 kérésn°vala méniec 2 futnioc menden fpld 3eret Es 

möda Mennetec iariatoc be fpldét Es meg iarac ptet Es biua engemet x | 

be3elle en velem monduan íme kic ki inéténéc e3fekn° fpldere megnu-

gottac e3 én séllétcmét e3fékn° fplden Es Ipn vrnac igeié én ho3Ía mond-

ua Veg a3 él vitélétbpl choldaitol x Tbobiastol x Yda);atol x ip3 te an-

napon 2 bémeg Josienac ha3aba Sopbonias íiaeba ki ipt Babilloniabol 2 

veg é3iistpt x arahnat 2 alkos koronákat, x vess véssed Jesusnac Jose-

dech fianac a* nap papnac féiebé 2 bé3el pnéki mondxian E3t monga sé-

régeknéc vra monduan íme feríiu feltamadot p néue. 2 p alatta tamadfel 

1 p rak tplomot vrnac 2 p viseli a" diupseget. 2 vl x vralkodic p 3ékin 

Es lesé pap pap p 3ékin 2 bekesegnéc tanalua le3e a' kéttpc kp3pt 2 a1 

koronac le3néc Chelonnac 2 Tobiasnac 2 Idayenac 2 Chyannac Sopbonias 

fianac émléke3etré vrnac tploinaban Es kic mé33e vadnac ipnéc 1 raknac 

vrnac tploinaban Es tuggatoc mert sérégeknéc vra éré3tet engemet tű I105-

iatoc E kédcg le3e ha halgatua megbalgatangatoc tv vratoc isténteknéc 

$auat 
31 • 
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Capitulutn heted 

S lpn Dárius kiralnac neged e3tedéiebén Lpn vrnac igeié 3achá-

jöi-dik I«VÍI. XL riasho3 kilenced honac neged napian |( *ki mondat ic Caslen 2 ere3-
* ismét az 

első kéz irá-téc vrnac hajába Sarasart 2 Rogumélecht x a ferfiac kic p vele valanac 
sa. 

vrnac orcaiat onsollani hog mödananac sérégéc vra ba3a papinac 2 a^phe-

taknac be3ellénen? Midénem sirnöc kél é a3 ptpd hónapban auág meg-

kellén é* en magamat scételnem mikét imar tptte. soe e3téndpcben Es 

lpn seregéc vranac fvlffibo igeié én honiam mondua Be3el med a fpld 

népén? 2 a papok»a«ho3 modua Mikor bpitplnétéc x sirnatoc a3 ptpd x 

a hatod hónapban a heted e3tendpcbén miné bpitpt bpitpltétéc é énné

kém (j mikor pttétec 2 iottatoc midéne tvn magatoknac pttétéc é 2 iot-

tatoc é Midénem nem é3éc a3 igéc kikét béjéllet vr a3 élp jphetaknac 

ke3ebén Mikor még Irlm lako3tatnéc. 2 p ka3dag volna x vruosoc p kpr-

npllp • 2 é3fékré x a me3pspkpn lako3tatnéc Es lpn vrnac igeié 3acha-

riasho3 monduan E3t möga sérégékn9 vra istené mödvan Iga3 íteletét itél-

létéc 2 irgalmasságot 2 kpnprplétésségékét tégétéc egméden p attaflaual x 

p3uegét x aruat x ipueuét x 3eget né akaryh mégpatuaro3nod. 2 ferfiv p 

3vuébén gono3t né gondoljon p attafiaho3 Es nem akarac ngélme3ni x él-

meuén élfordeitac vallókat 2 p fvlpkét mégnéhe3eitéc hog né hallanac 2 

p 3Úupket vetec met adamatinost | hog né halgatnac atpruet 2 a3 igéket 
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melleket seregekn? vra ére3tét p scét 3elléteben a3 élpbéli jphetaknac 

ke3eben Es Ipn igen nag meltatlankodat sérégéc vra isténétpl Es Ipn mi

két be3ellét i mikét né halgattanac még. vgan vupltn9 2 nem halgatom 

még vg möd séregekn? vra Es élbimtéttém pkét méden or3agoc 3erét mel

lékét nem tuttanac 2 a fpld mégpu3teitatot ptpllpc: a3ert hog né volna mé-

np 2 fordolo 1 akéuanatos fpldét véttéc kietlenbe 

v 1 1 j 

e S Ipn sérégec vranac igéié én h(>3iam möduan É3t möga séré-

-Hi geknéc vra Nag barraggal haraguttam S5'onra. 2 nag birtélénké-

déttél 3eréttém ptét e3t möga sérégékn? vra Megfordultam Syonho3 2 la

kosom Irlm kp3epét 1 Irlin biuattatic igassag varosanac 2 sérégéc vra ha3a 

mégscétéltétét E3t möga sérégekn9 vra Meglén vénéc 2 vén a33onoc lako3-

nac Irlmn? vcayban. 2 ferfiac pke3ecbén estapot napoknac sokassagaiert: 

1 a* varosnac vcay bétéln? gérmécdédéckél 2 ianockal p vcayban iacodoc-

kal ^ E3t möga séregekn? vra. 1 ha annép meg maradekinac 3émécbén 

nébe3n9 lattatic a3 napocban Midénem Midénem én 3éméimbén néhé3:i9 

le3en é vgmöd seré- || gékn9 vra E3t möga sérégékn9 vra íme én még3a- 15--,,ik 

badeitom énnépémét napkélétn9 fpldérpl 2 napnugatnac fpldérpl i megbú

jom pkét 2 Iako3om Irlmn9 kpsépétté i Ié3n9 énnékem népem. 1 én lé3ec 

pnékic vr iga3olatban 2 jgassagban E3t möga sérégékn9 vra Batorogganao 
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iílg tvkejeitéc. lcic a$ napocban hallatoc ébe3edekét .jphctac jaioc miat. 

anapö mellen fondaltatot sérégéc vranac haja. hog a templom megrakat-

tatnéc Valobijon anapoc élpt émbérékn9 iutalmoc nem vala sem vala bar-

moknac iutalmoc sem béménp9 sem ki ménon? vala békéség atprpdelmet 

Es el eréjtéc méden embereket egmédént p fele ellen Ma kédég en nem 

aj ele3tébeli napoc 3eret te3ec ennép maradekinac vgmond sérégékn9 vra. 

de magnac bekésége lejen, splp aggá p gvmpluét 2 fpld aggá on^éset. 1 

ménéc aggac p éssekét j ennép maradekiual biradoua te3Ö méd. e3eket 

Es le3en mikét valatoc atoc apoganocban Juda ba3a 1 Isrl ba3a. vgaii 

még3abadeitlac tvtpkét 2 le3téc áldomás. Né akariatoc felnetéc x megba-

torogganac tvke3eitéc. met e3t möga sérégeknéc vra Mikét gödolta bog 

gétrénéléc tvtpkét. mikor tv ataitoc haragra ré33e3téttén9 *¥* engemet ir-

* ismét a galma3tam vgmond vr Igen [* megfordolua gondoltam e3 napokban hog iol 
2-dik kéz 

tegec Juda ha3anac x Ihrlmnéc Ne akariatoc felnetéc ^ E3ec kédeg a3 

igec mel mellékét Béjellétec kédeg igassagot egmenden p féleuél Igassagot 

1 bekesegnec íteletet itelletec tü kapuitocban. 2 egmenden gono3t ne gon-

dollon p baráttá ellen Es ha3Ug ést ne séréssétec mert. mend é3ec kikét 

gúlplpc vgmond vr ^ Es lpn sérégec vranac igeié én ho3Íam inonduan E3t 

monga sérégeknéc vra A' negédnéc bpitp. 1 a3 ptpdnéc bpitp. 2 a- hétéd-

nec bpitp. 2 a- tÍ3édnéc bpitp. Ie3en Juda ha3anac prpmbé 1 vigasagba. i 

fcnes inneplétecbe Lac igassagot 2 bekeseget 3éréssétec e3t monga sérégek

néc vra Miglén ipnéc nepéc 2 lakojianac soc varosodban. 1 meiinenéc a-
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lako30c eggic a* masikho3 mondua Mennpnc 2 onjolluc vrnac orcáiul. 2 

keressűc meg sérégeknc vrat En 2- élmegec. g. ipnéc soc nepéc 2. érps»é« 

neni3etec Ibrlmbé sérégec vrat megkeresni. 2 vrnac orcaiat onsollani e$t 

inonga serégeknéc vra A3 napocba kicbe ti3 emberec ragaggac poganoknac 

menden neluecbpl Es ragaggac sido ferfiunac perémit monduan Tú uélétec 

megpnc, Mert halluttuc mert isten tú vélétec vagon | 

v R igeienéc térbe Adracbnac x Damascosnac p nugolmanac fplde- 153 

T bére Mert vre émbernéc 3eme i Isrlnc menden nemeréié Es E-

macb p batáriban 2 Tirus x Sydon valobi3on pmagoknac nag bpluéseget 

vptténéc Es Tyrus megracta p érpsseget. 2 gúitpt é3iistpt monnal ípldét. 

1 araimat mönal véanac sarat íme vr biria ptét. i megveri tengerben p 

érpsseget Es é3 tÜ33él marattatic meg ^ Lattá Ascalon i fel. 1 Hasán igen 

bankodic. 1 Ackaron mert meg gala3tatot prémensege Es kiral elue3 Ga-

3anbol. z. Ascalon ne alagtatio lako3tatic 2 a* mcgvala3to vl A3otomban Es 

élue3tem a* ia3oknac kéuelseget. 2 élue3e p veret p 3aiabol. 1 p karom

lattat p fogainac kpsépibpl Es megbagattatic p i* mv isténpnknéc. x le3en 

monnal Jndanac vesére 1 Acharon mönal Jebuseus 2 megkprneke3em en 

S«« ha3amat »3ocbol kic vite3kednéc énnékem menpc 2 megfordoloc. i né 

mege touabba p reiaioc ado kerp. mert ma énen 3émémmél láttam meg 

Igen prpl Syonnac leaha vigag íme te kiralod ip tenéked iga3 i vdiu> 
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jeitp Q jegén. 2 fel éllic a* npsten jamarra. i a* véhemré a* npsten 3a-

marnac fiára. 2 élue3tec 3ekérét Effraimbol. 2 louat Ihrmbpl. 2 él te- | 

ko3latic a* hadnac y e . 2 bekeseget be3el ném3eteknéc. 2 p hatalma tén-

gertpl fogua téngeriglén. 2 foloctol fogua fpldnc vegeiglén Te kédeg te 

testamentomodnac verebén ki ére3tettéd te foglidat a* vérebpl kiben né 

vala VÍ3 Fordollatoc a3 érpssegré rémensegnéc kptéle3eti. 1 ma meg hir-

détue kéttpspkét adoc meg tenéked mert ki térie3tem én magamnac Judat 

mönal yet bétpltpttém Effraimot 2 Syonnac fiait fel tama3tom gprpg or-

3ag te 6 fiaidra 2 vétléc tégedet monnal érpsséknéc tpret 1 vr isten prai-

toc lattatic. 2 ki megen p nila ment villámat Es vr isten trombitában 

énekel 2 megen e3féknéc forgó 3elebe sérégeknéc vra oltalmasia pkét 2 

megmariac 2 ala3iac parittanac kpuéibén x inoc megre3egplnéc monnal bor

tol 2 bétéllésednéc ment fialac. 2 mönal oltarnac 3aruay 2 meg3abadeita 

pkét a3 napon p vroc isten ment p nepenéc Lordaiat mert a* scent kpuéc 

p fplden feléméltétnéc Mert mi p iaua 2 mi p 3epe hanéuac vala3tottak-

nak bu3aia. 1 bor 3Ú3ékét ném3p 

Capitulum x 

k Eriétec vrtol éssét esti vdpben 2 vr te3en hauakat 2 harmatnac 

J V ésset Es ad pnékic eg mendennéc fnuét a* me3pbén mert a* 

faraguanoc ektélénpl be3ellettéc. 2 a* ne3pc ba3iigsagot lattanac. 2 a3 al-
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mado3oc \\ lieiaba be3ellettenec Heiaba viga3talnac vala. ajert éluitétténéc 154-̂  icwi. 

monnal torda getréttetnéc. inert nini. nekic pa3tor A* pa3torokra haragút 

én hirtélénkcdétem. x a* bakokra meglatoc. mert sérégeknéc vra meglátta 

p Lordaiat Juda hasat Es vette pkét mőnal p diupsegen0 h& louat hadban 

9 bélpllp 3egélét 2 p bélpllp karouka. Q bélpllp viadalnac ye . 1 p bé-

IpUp ki megen egémbé meden ado 3edp Es le3néc monnal érpsséc x meg-

nomodoc a- sart ucaknac kpáépette a* hadban. x hadakojnac mert vr pué-

lec vagon. 1 meg gala3tatnac louaknac feléllpy. * megérpseitem Judanac 

ha3at x Josephnc ha3at meg3abadeitom. x meg fordeitom pkét mert irgal-

má30c pnékic 2 le3néc miként valanac midpn élne véttévala pkét Mert én 

p vroc isfcé isténcc mcghalgatom pkét. 2 le3néc érpsséc mönal Effraim. 2 

vigad p 3Úupc mönal bortol Es p fioc meglattac 1 vigadnac. x p 3Úupc 

prpl vrban ^ Súupltpc nékic 1 cgbé gúitpm a3okat. mert megváltottam 

pkét . x megsokaseitom pkét mikét ele3teb valanac megsokasoltac 2 vé

tem pkét népekbe, x inésspl meg émléke3néc én rollam 2 elnéc p íioc-

kal 2 megfordolnac 2 megho3om pkét Egiptönac fpldebpl | 2 a3 assiriusoc-

tol egbé gúitpm pkét Galaadnac z Libanosnac fpldebé vi3em pkét 2 nem 

lelétic hel p bénnec 2 mennéc téngernéc aradattaba x tengerben megveri 

a' habot 2 meg gala3tatnac folonac menden melsegi 2 meg gala3tatic Assur-

nac keuelsege x Egiptönac estapia élmegen Es megbatoreitom pkét vrban 

x pneuebé iarnac vgmond sérégeknéc vra istene 

BÉCSI CODEX. 32 
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x J 

f j 1 Ibanus nissad meg te kapuidat 1 tÚ3 e3Í meg te cedrosidat 

JLi Ordeh fénéfa . mert a" cedros le eset mert a" fel ti3teléndpc 

megpix3teitatanac Ordehatoc Basannac uer fay. mert ki mettetet a* meg 

érpseitétet liget Pa3toroc ordeitasanac 303atta • mert megpii3teitatot p fel-

maga3tattoc. i oro3lanoc reuasauac 303atta. mert megpu3teitatot Jordanac 

kéuelsege E3t möga én vra isten Qri3ied a3 pldpkleteknec barmit kit kic 

birnac vala megplicvala x ne bankodnacvala i el arollacvala a3okat mond-

ua Aldot vr mert ka3dagocka lpttpnc Es p pa3toroc nem engednecvala ne-

kic . 2 én touabba nem éngédec fpldpn lako3okra vgmöd vr íme én adoc 

emberekét egmendent p félenéc ke3ebé i p kiralanac ke3ebé z le ésnéc 

155-Hk IOTÍI. fpldré i ne 3abadeitö meg p ké3ecbpl || Es pri3em a3 pldpklétnéc bar

mát. a3ert oh Lordanac 3egehi Es upk én magamnac két ve33pkét eggikét 

hiua 3epnéc 2 masikat hiuam kptélnéc x éltetem a* i.ordat. 2 egbonapban 

barom pa3torokat métec k i . x meg3oreitatot é» bonnom p lelkeo p be én 

lelkem pbénnec BÍ3on p lelkec i* megkúlpmbp3pt én bénném Es mondec 

Nem éltétléc tútpkét A* mel meghal halion meg i mel ki méttétic ki 

méttéssec i ' a* maradeki megmariac egmenden p félenéc husat Es vpm én 

vé33pmét ki biuattaticvala 3epsegnéc 2 élmétpm ptét hog meg semmeiténe 

én fogadásomat kit tpttem menden nepéckél 2 semmibe vitéttétet enne-
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pém annapon Es meg ésmérténéc engemet a* uordanac jegeni kic a" tpr-

uet pri'3ic énnekem mert vrnac igeié Es mondec pnékic Ha io tv 3emei-

tec élpt ho3Íatoc énnekem én béremét. 1 ha ne . nugoggatoc Es veuec én 

iutalmamat harminc e3Ústpkét Es möda vr énnéke Véssed a3t a* tprlei-

tpbé a3 ektélénnéc beret kiuél megberlettém ptpllpc Es vpm a* harminc 

e3Úst pén3eket i vété a3okat vrnac ha3aba a" tprleitpbé Es élmétpm én 

inasod vé33pmét ki néué3tétic | vala kptélnéc hog meg feiténec rokonsá

got 2 Isrl kp3pt Es monda vr énnéke Veged te magadnac meges balga

tag pa3tornac édenit. mert ime én feltama3toc pa3tort fpldpn ki a" meg-

hagottat nem lattá meg 2 »j él himtettét megne kérési 1 a* megtprpttét 

nem viga3ta meg 1 a3t mel al ne élteti. 2 a* kpnéreknéc húsait e3i x p 

kpnnpkét mego3ta 0 pa3tor 2 baluan a" uordat meghágó Tpr p karian. 

1 p iog 3émen p karia. a3iusaggal a3 meg. 1 p iog3éme meghomalosolua 

megsetetpl 

C a p i t u l n x 1 j <* 

v R igeienéc terhe Isrlré Es möda vr mennét ki terie3tp z fpldét 

T fondalo 2 émbereknc 3elletet pbénne tenp íme én vétem lhrlmet 

torkossagnac külső kÚ3pberé kprnpl menden népekben Dé 2- Juda le3e kpr

npl fékétbén Ihrlm ellen. Es le3en annapon Vétem lhrlmet térehnéc kpuebé 

menden nepéknéc Mendenec kic feléméléndic pkét. meg3égessel 3akado3-
32 * 
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nac meg 2 p ellene égbe gúléke3néc fpldnéc menden or3agi ^ Annapon 

vgmond vr Megvérec menden Jouat x p éllpiet balga tagsággal 

i5(i-jik í.véi. j£s Juda ha3ara megnitom én én séméimét 2 nepéknéc mende louat 

vaksággal vérem meg Es mondnac Judanac ve3éri p 3Úupcbén Megbatorog-

ganac énnékem Ihrlmnéc lako3oy sérégec vraban p istenében Annapon 

vété Judanac vésérit miként tú^néc kemencéiét. 2 miko miként tÜ3néc 

V3pget 3enaba. 2 megmarnac iogra 2 balra kprnpl menden népekét 2 Ihrlm 

Iako3tatic ésmeg p bélen 2 meg3abadeita vr Judanac bailakat miként ké3-

détbén bog dauidnac ba3a ne diuékeggec felséget 2 Ihrlm Iako3oinac di-

upsege Juda éllé Annapö vr megoltalma3ia Ibrlmnc lako3oit Es le3en an-

napö ki vetke3éndic p kp33plpc mönal Dauid. 2 Dauidnac ha3a mönal is

tene . 2 miket vrnac angala p 3émelecbén Es le3e a3 napö Kérésec meg-

tprnpm menden nemlétekét kic ipnc Ihrlm éllén ^ Es ki pttpm m a r t 

náé 3ellétet Dauid ba3ara Ihrlmn0 ba3ara mala3tnac 3ellétet 2 on3ollatoket 

Es ne3néc én reám kit fel3egé3ténéc Es sirattac pkét mönal eggétlén eg-

néc siralmat. 2 bankodnac p raita ment 3octac bánkódni élp 31'ilptnéc ha

lálán Annapon nag siralom le3e Ihrlmbe miként Remmonban Adrémon-

ban Magedannac | meséién Es sirattac fpldnéc némi 2 némec magoknac 

Dauid ha3anac némi magoknac. x p némberiec magoknac Natban ha3a né

mi magoknac. 2 p némberiec magoknac Píat Es leui h ha3a némi magok

nac 2 p némberiec magoknac Es Semey ha3a némi magoknac x p némbe

riec magoknac. a* maradekoc némi magoknac. 2 p némberiec magoknac 
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Capitulum ti$é ha" 

a 3 napon le$e niluan való forrás Dauid hajanac 2 Ihrlm Iako- í t 

i X 3oynac. búnnéc i ferte3etessegnec meg mosására f Es le3e an-

napon vgmöd seregeknec vra Elue3te baluanoc neuekét fpldrpl 2 né ém-

Jeke3tetnec touabba Es hamis ^phetakat i ferte3etes 3elletet élue3ec fpld

rpl Es le3e annapö mikor valaki jphetaland touabba i p atta i p aíma 

kic ptét 3iiltec mondnac Nem él3. mert hajugsagot be3ellettel vrnac né-

uebé Es p atta 2 anna p3Úléy mikor ^phetaland Es Ie3é a3 

napö .jphetac megala3tatnac egmedenic p néuebpl mik-tifdpn ^phetaland. 

sem fede3tétic be sac palastal h hog ha3uggon De möd Nem vagoc .jpheta 

Santo ember vagoc ||* én. met én ifiosagőtolfogua adam én peldam Es m o ~ 157-d'k i'ivci. 
* ismét a/. 

datic neki Mic e Lapasoc te ke3eidn9 kp3epétte Es inöd Eséckel Laptat-

tammg pha3ocban kic engem 3eretnec vala ^ Tprt kplu fel en pastoröra 

2 en velem cggésplt férfiúra vgmöd seregékn9 vra Verd meg a pastort 2 él-

bimlétn9 a* iuhoc Es fordeitom en kesémét a3 aprodokra i \é^i\9 médén 

fpldpn vgmöd vr * két re3ec pbénne élhimlétnéc x megfogatko3nac. 2 bar- * ismét a 
2-<lik k<:/. 

mad re3 hagattatic meg pbénne Es a* harmad re3ét \i3em tŰ3 által. 2 meg

égetem pkét miként meg égéttétic a3 é3Úst. 2 megbÍ3oneitom pkét mikét a3 

arán bÍ3oneitatic meg Q énnéuémét kaialta 2 én meghalgatom pkét 2 mon-

dec En nepém vag. 2 p mond En vra istené vag 

file:///i3em
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in 

C a p t i z é n eged 

i Me ipnéc vrnac napi vgmond vr 2 meg 03tatnac te Állatid te kp-

J. 3epetted Es égbe gúitpc hadba mendé nén^étekét Ihrlmbé 1 a" varos 

megvéttététic. 1 hasac megpu3teitatnac. Es némberiec megferte3tétnéc Es a* va-

rosnac felie3e fogságban niegen el . 1 a' nepnec maradeki a* varosból né 

vitétnéc él És vr ki megen. 1 hiu a' nemzetéé ellen mikét liadako3ot a* 

viadalnac napian $ annapö alnac p labay olayfaknac hegen J ki vagon Ihrlm 

éllén napkeletre Es meghasad olayfaknac hege fél re3erpl napkeletre 1 nap-

nugatra a* nag magas vplgbé x élvala3tatic p hegenéc féle c3fékré 2 p féle 

delré Es futtoc p hegeknéc vplgebé. mert a- hegeknc vplgp é k meg eggéspl 

p féleiglén Es futtoc miként futtatoc a* fpld indolastol 03yas Juda kirala-

nac napiban *[ Es ip én vra istenem 2 mendé scéntec puéle Es Ie3e anna-

pon 2 né le3en világosság dé hideg 2 fag Es le3é eg nap ki vr isténnéc 

ésmérétes 2 nem nap sem ey x esti vdpn le3e világosság Es le3é annapö 

ki mennéc éléuén vi3éc Ihrlmbpl. p félec napkeleti tengerbe. p félec aj 

utolsó tengerbe Le3néc narba x télbe Es le3en vr kiral prpcke mendé fpl-

dpn Annapö eg vr le3é ^ 2 p néue egle3en. *[ Es mendé fpld megfordol 

a' kiétléniglén 2 Remmönac halmáról ejíekiglén. 2 Ihrlm felmaga3tatic x 

lako3Íc p hólon Beniamin kapuiatal fogua a3 írté élplsp kapunac héleig-

Ién x a* 3egéléteknéc kapuiaiglan Es Ananélnéc tornatol fogua kiralnac 
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saitoiaiglan 2 lakosnac p benne Es anathema ne le3é touabba || De Ilirlm 158-Jik u*a. 

bátorsággal vl ^ Es é* Lapas lc3en mellel vr megver médé nem3eleket 

kic viuttanac Ibrlm ellen, egmendcn allonac p labainae busa megleléte3ic. 

i p 3emey mcgbetegplnec a" lábaiban likaiba, z p neluec megleléte3ic p 

Saiocban Annapö le3en vrnac nagsérege Es ferfiu ragagga p felenec ke3et 

z p ke3e eggespl p felenec ke3ebe De 2" Judas viu Ihrlm ellen. 2 medé 

neni3étéc ki kprhpl méden nem3eteknec ka3dagsagi égbe güitetnec. arán 

z e3\ist 2 elég soc rubac 2 ig le3e louaknac romlása. 2 p3nereknc 2 téuek-

nec. z 3amaroknac 2 me4 méden barmoknac kic voltanac a- varakban a* 

romlasee ttit alat Es mendenec kic megmarattac volt mendé nem3etecbpl 

kic ipttec volt Ibrlm ellen felmennec e3tendpbrpl e3tendpcbe bog imag-

gac seregec vranac kiralat. 2 3oIgallac bailakoknac innepmt 2 le3é valaki 

fel né menend fpldnéc nemibpl Ihrlmbe bog imaggac seregec vra kiralat 

Nem le3e preiaioc es Ilog ba Egiptomnac nem3ete né menend fel 2 né 

esmerendi mg preiaioc sem le5en. de le3é romlás kiuel vr menden nem-

Setéket meg ver. kic fel | nem menendnec hailakoknac innepet solgalniw 

E le3en Egiptomnac fpldp Es e3 menden nem3eteknec bűnp kic fel nem 

menendnec bailakoknac innepet 3olgalnioc A3 napon mellec a* louak féken 

vagon scent lesé vrnac Es lejn9 kobna ederiec vrnac bajiban monnal fialac 

VMHIC hadában a3 oltár elpt Es ipnéc menden aldo3oc z ve3nec pbelpllpc 

z fp3nec pbenncc Es annapon touabba kalmár nem le3é seregec vranac 

basában 
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Stén ki Moyses miat Isrl nepenc hog p hailakanac papi menden 

1 testi búnnélkúl 3abad ostakat i menden bűntpl heiukat aianlana-

nak néki Kiknéc ptpruenet annepét birnioc a3ert attauala hog aldomasok-

nac aianlattaual isténnéc 2 émberekn0 kouéti lennenéc annepét tennec men-

néy paramolattatial latoknac éngédniec A3e't papokat it é' bélen scet iras 

válla iste angalinac lenniec De mert énné aiandoknac maiadat megvtalac 

a* megmondot nep 2 papoc p magoc búnpckél 1 kégetlénsegekkél megke3-

denéc bűnnél megferte3tétet aldo3atokat aianlani isténnéc A3ert isten Ma-

'lachias || ^pheta miat Isrlnéc népet megfordeita monduan 3eréttéléc tütp-

két vgmond vr . 2 mondottatoc Miben 3erettel mánkét Nemde Esaw Ja-

cobnac attafia valaé vgmond vr Es Jacobot 3éréttém Esawot kédeg giilpl-

t^msegbén vallottam Esaw kédeg Jacobnac attafia iélentétic hogné hamis 

auag tulaidon akaratból vallatot gúlpsegbén istentől Sem 3eréttétet Jacob 

mala3tnac erdemenélkúl. mert p éléue megtudása 3eret valobi3on Esew 

megésmértétet hog attafia vére pttesenéc legén kévanoya Jacobot kédeg p 

meg ésmérétebén megesmérte tpruennéc tartását taraiéi tani Ki allatnac oká

ért a éltéttétet a' fellpl megmondot peldaual möduan Jacobot 3éréttém Esa

wot kédeg gúlpltém iolléhét nilua iélen volna a* megmondottaknac mü-

uélkedétebpl Kikrpl genesisnéc kpnup émléke3ic p pk- egmedenic minémp 

3andekban volna ipuéndp. ment irua vagö Néuenéc a* gérmekec x Esaw 
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vala santo ember vada3atnac tudoia Jacob kédeg egiigp a1 hailacba lako3o 

Egébéc kedeg melléc e mondeckal foglaltattanac iég3ic Isrl nepenc tpruéh 

tpreset isten aldo3atinac tartásában | i a3onnac feddését hog idegen iste

nekét beuplténéc 

Alachyas niluan 2 mendé" .jphctaknao vtana Isrlnc éluéteserpl 2 

ÍTX poganoknac hiuasokrol .rplietalt moduli Nemim, énnékem akarat 

tv bénnétec vgmond sérégeknc vra. a aiandokokat tú késéitecbpl ne ve-

3ec. Mert napkéléttpl fogua napnugatiglan nag én néuém ném3étecben Es 

menden bélen ti3ta aianlat aldo3tatic 2 aianlatic én néuémnéc 

m Alachyas deyacol magara3tatic vrnac angala .v kpuéte Mert va-

JTJ. lamit bé3eluala vg hitéttétic vala mönal vrtol « 4 » volnanac 

parüuoltattac Es ig p néuet ébbpl vpttec a* hétuén tolmauoloc mondua Vr 

igeienéc vétele fbrlm Isrlen p angalanac késebe Babilloniaba ke? vrtol 

vtol3er jphetalt midőn 2 Aggeus 

Ft kezdette s. Malachius .JpAa 

R igeienéc terhe Isrlre Malacinas .jphetanac ké3ebén 3éréttéléc 

V tvtpkét vgmond vr Es mondottatoc miben seréttel műkét || * 160-^ I«»Ü. 
*itt kezdó-

Minemdé Esaw Jacobnac attafia vala é vg mond vr Es Jacobot 3éréttém esa- íj*' ^ÍM. 
BÉCSI CODEX. 3 3 
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wot kedeg gúlpltém Es vettem Seirt p heget kietlenbe es p prpkét sar-

kanoknac pujtaiaba Hogha Idomea mondand Megtprettetetn De mgfordol-

uac ésmeg megrakiuc mellec megtprettettéc valanac E3t monga seregeknéc 

vra E3ec raknac 2 én megtprpm 2 hinattatnac kégetlenseg hatarinac. 1 

nép kinéc megharagut vr prpcke Es tű 3emeitec meglattac Es tú mondó--

toc Felmaga3tassec vr isrlnec határán Fiu ti3teli p attat es 3oIga p vrat 

feli A3ert ha én ata vagoc hol vagon én ti3tessegem 1 ha én vr vagoc 

hol én félelmem vg mond seregeknéc vra Tú ho3Íatoc o papoc kic mgutal-

latoc én néuémét Es mondotoc Miben vtaltuc te néuédét Aiiílotoc én ol-

taröra fertehet kenérét Es mondotoc Miben ferte3tettpncmg tégedet, eb-

bén hog mondotoc Vrnac a3tala megutaltatot Ha vakot aialotoc aldo3ni 

nődé gono3 é 1 ha santat 1 beteget aialandotoc minődé gono3 é Aianlad 

a3t te fédel- | médnéc ha kelléténdic néki ag ha fogadanga te orcádat vg 

mond seregeknéc vra Es ma on3ollatoc vrnac orcaiat hog irgalma3iö tű-

néktec . Mert tú késétecbpl lpt é3 Ha valamiképpen fogagga tú orcátokat 

vg möd seregeknéc vra Es ma on3ollatoc vrnac orcaiat hog irgaIma3ion 

túnéctec Mert tú késétecbpl lpt é3 Ha valamiképpen fogagga tú orcátokat 

vg mond seregeknéc vra Ki tú kp33plet.cc ki bé tege a3 aitokat 1 meg 

gerié3ie én oltáromat ingen Mert nini. énnékem akaratom tú bénnétec vg 

möd seregeknéc vra Es aiadokot nem ve3ec tú késétecbpl Mert napkélet-

tpl fogua napnugatig nag én néném ném3etecbén 2 menden hélen aldoma-

soc aialatnac én néuémnéc ti3ta aldojat mert nag én néuém ném3étecbén 

http://kp33plet.cc
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vg möd séregeknc vra Es tú mgferte3tettétec a3t abban hog mödotoc Vr-

nac a3tala megferte3tétet i mel reia véttétic vtalatus, a* tÚ3uél p3up ki 

mgemé3ti a3t Es mondottatoc íme mükabol 2 ki futtatoc a3t vg mond sé

regeknec vra Es ho3tatoc a- ragado3atocbol santat. 1 bennat || *két bodo- i6i-dik lniu 

* itt a' kéz-

goknac mondnac mendé nem3etec Mert tú Ie3tec keuanatos fold vg mond i i a t csonka 

séregeknec vra Megbatalma3tanac én raitam tü igeitec vg mond séregek-

néc vra Es mondottatoc Mit 3oItonc te ellened Es mondottatoc Heiolkodic 

ki istenéc 3olgal. 2 mi héréseg me't pri3túc p paraLolatit 1 mert 3omoroua 

iartonc seregec vra élpt A3ert ma bodogoknac möguc a' magoc maga3tatot 

BÍ3011 megrakattattanac kegetlenseget ténpc 1 kesertettéc istent 1 vdvp3pl-

ténec Tabat be3ellettenec istent felpc egmédenic p féleknéc Es fúgelme3e 

vr 2 meghalla. 1 megirattatec emleke3etnec kpnup p ellpttp vrat felpknéc 

1 p néuét gondoloknac Es iéles népbe le3néc énnekem vg mond séregek

nec vra A3 napon mellen én te3em 2 éngedec nékic miként ferfiu enged 

p fianac p néki 3olgalonac Es megfordoltoc i meglattatoc mi legén iga3 1 

hamis kp3pt 1 isténnéc 3olgalo kp3pt 2 p néki né 3olgalo kpípt iiij 

Capitulum n e g e d 

Ert ime napoc ipnéc meggoitatot monnal kemécé Es le3nec inéd 

ÍTJL kéuélec 2 inédenec kegetlenseget téupc mikét po3(loria. 2 meg

égeti pket a ipnp nap vg mond séregeknec vra Melléc | né haguac p né-
33 * 
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kic gúkerét z magot Es fel támad igassagnac napia túnectec en néuémet 

felpknec i eggesseg p tollain Es ki métec z 3pktpc miket boriu a Lorda-

bol 1 megnomoggatoc a* kegetléneket micor lendnec hamu tú labaitoknac 

talpa alat Annapon mellen en te3em vg möd seregeknc vra ^ Emleke3ietec-

iiig Moysesnec en jolganac tprneherpl mellet panuolta túnectec neki oreb-

ben méd isrlnc parabolátokat 2 Íteleteket íme én érettem túnectec Ules 

.jphetat mi élpt élipipn vrnac nag napia i félelmes 2 megfordeita atakác 

3Úuét fiacbo3 1 fiaknac 3Úuét attocho3 Netalatal ipyec z megue'iec fpldet 

. or̂ c I e -
a n a t h e m a t h a u a i ámen ccrf 

ciiet eleség- • 
gel mert se « . » . . / . , . . . 
e g e m b e r t 0 . Jegy*. E becsi codex, eddig van. 
uabba földet • 
né luko^ia. 

I 
ELAVULT, VAGY MA LEGALÁBB, NEM KÖZÖNSÉGESEN 
ÉRTETT SZAVAK, 'S RAG ALAKOK, E' FORDÍTÁSBAN. 

Elöjegyzetek. 1. Összesen e' szavak 's kifejezések száma 1007, körüli. 609cze't ki
szedte Gévay Antal, 398-czal gyarapította Döbrenfei Ga'bor. Meg több is kiszemelbető. 

íi. Gévay, szedé övéit ma'solásakor, 's i'gy minden szó' bol találására nézve, az ere
deti kéziratnak jegyzetté fel hányadságát. Hasonlót inivelc folytatója is. Kereső, ne 
sajnálja, ennélfogvást a' könyv'szélén álló levélszáinnál nézni a' hivatkozást. 

3. Mind ketten a' Vnlgala szavaival v. Hyeroninniséival tevék a' latin magyarázatot. 
4. E' kiszedett sor itt , egyedül előleges könnyítésül akar szolgálni, hogy: a) 

ollyan olvasó, kinek nincs épen Vnlgata kezénél, haladhasson fenakadásainál, b) az 
akadémiai nagy szótár' összes kidolgozásakor ezt megtekinteni lehessen, ez) í r ó , ki né-
melly itt lévő szóval, mellyet helyeselhet, élhessen a' nélkül, hogy maga lenne kényte
len e' végett végig menni a' könyvön. Hanem e' kiválogatás nyelvismerettel történend, 
mert látszik, hogy némelly szóval a' latinnak csak megkísértették kitételét, 's közön
ségesen azon szó aligha divott. Hlyen lehet: virtus, itten jószág; noha ezzel tévé ki azt 
Pesti Gábor is, hanem talán már utánnozva; illyen statuarius, törleitö, azaz, törli tű, 'stb. 

5. Nem felesleges e' sorozat, ámbár Sándor István szede ki már holmit „Tolda
lékába a' magyar - deák szókönyvhez", ámbár néhány szó Sz. Pál leveleiben Komjáti-
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tói 1533, Pesti Gábor iijtestamentomában 1536, 's Erdősi ujtestamontomában 1541b. sőt 
jóval innen meg Páriznápaiban is Ielbető. Az ezeknél is meglévőket legalább felnjdo-
nítja e' gyiijtemény, melly egyébiránt is legelső ismeretes forrásukból menté azokat, 
's így leghajdantibbról mutatja, m i , és miként volt meg már 1430—1441 között. 

6. Összevetve némelly szónál Károli' és Káldi' fordítása i s , de csak előmutatvá-
nyul; egész összeegyeztetés' munkája nem ide tartozó. A' kevés egybehasonli'tás egy 
kisség azt akarja éreztetni, hogy a ) mind ezen említett öt fordító' magyarságát, mind 
Horhi Juhász Péterét, és Felegyházi Tamásét, ezzel ilt összevetni, hasonszók és nyelv
menet láthatása vogoü lenne érdekes, b) hogy bécsi codexünk' forditóji inkább önal-
kotók valának nyelvünkben. 

A. 
ag , inveteratus. 86-dik l e v é l , m é g 

aggatoc, eritis retnlae 1. 
aiandoc, donnm 27 , 3 5 , miinus 71. 
aiaiulokua, munusculum 35. 
aitoc tar toc, janitores 27. 
akaratus, rolimtarius 110. 
alai tad, existimas 10, pufas 11. 
alahad, ne alahad, ne pnles 29. né 

alohad , ne existimes 44. 
alaitauala p le t , mspicabatur Ultim 21. 
alai tuar , pntant 12 , aututnattt 89. 
a la it na n, reputans 31. 
a la i ta j , putas 34. 
alas, dormitio, sopor; as eyiét kiral 

alasnalkul mulata él, noctem illám 
duxit rex insomtiem 31. Ma: alvás. 

alajot vala, snbjngarerat 6. 
alasna , subj ugarét 6. 
alajkoggonc, eubditi simus 7. kiralok-

nac alaíkottakat érpkpdn? mégho-
moreitani, snbjectos regibus nitun-
tnr opprimere 41 . 

a lkot tac, fecerunt 87. 
a lkota , fecit 88. a lkos, fac 90. 
né alohad, ne existimes 44. Ne állít

sad , ne állijjad. 
a löni , dormire. aland, dormierit 57. 
alotom , dormire faciam 92. 
alo3toc, dormitis 112. 
alojon, dormit 127. elalo3on, obdor-

mit 120. 

m e g v. m é g apola, osculatus, a, esi. 
1, 3 , 30. 

apród, parvulns 12. 
a3tag, acervus; kpuéknéc a3tagat, 

acerrum lapidum 123 
a33on, domina 3 6 , 39. $rau. í gy , ki-

ralne a33on 41 . Némbér i , mutter, 
2BciD. 1. alább. 

A. 
aie i t , desiderat 31 , 134 ' s tb . á h í t . 
a ie i t a t , desiderium 7 9 , 8 0 . á h í t a t , 
áldomás, sacrificium 65 'stb. 
allapéc, stetit 1 9 , 3 0 , ' s t b . 
a l lapta ta , statnit 6 2 , 73. 
a l laptatot , constitutum est 74. 
á l la t , res 2 6 , 2 7 , 38, 42 'stb. Most, 

animál, a' mi hajdan volt : lelkes. 
Lásd alább.— Statura 52. 

á l la t ta , stantem 30. 
alnalkodnac, insidiantur 43. obser-

vabant S4. 
a lnalkodat , iniqna cogitatio 85. 
a lnalkodot , machmatus est 42. 
alsag, doh/s 7 7 , 8 2 , 8 8 , azaz: álság, 

neqnitia 98. t i tk alsag, machinatio 
33. titk aito, posticnm 85. 

altalkodnak vala, ernbescebant 84. 
al talkodanac, erubuerunt 85. 
alt álla , veratur 18. ne a Itallator a3o-

kat , ne timueritis eos 56. 
arnec, umbraculum 121^. i megke3ei-
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tetic a3 arnec auag a- sátor , et 
praeparabitur umbraculum 130. 

ar rada, redundavit 36. 
arradat , torrens 7 , 2 3 , 105. mennec 

tengernec aradat taba, transibit in 
maris freto 154. 

a ro , merces , ma ; áru 143. 

B 
badoc, aereum 62, 68. 
balgatag, fatuus 8 6 , insauus 97, ce-

sanus 140. 
balgatagság, amentia 97, iusauia \ 10. 
balgatagoslani a" bortol, furere a vi-

no 95. 
barattaia vallani , amicum habit urum, 

azaz: barátjává 44. 
barom, a p r ó barom, pecora 22 'stb. 

n a g barom, jumenta 22 'stb. 
barson , purpureus 24, 34. 
bátoréit , confortat 80. 
batoroggal, confortare ! 80. 
megbatorodot, confortatus est 99. 
beLp elésegec, legumina 59. 
belendésseg, libidó 16, fornicatio 130. 
habelende3kedendel, si fornicaris 93 . 
beméuéicc , ingressi 1. 
bérbe , sarabala 6 7 , (Sdjttrjfíccf, fürje 

^ofen. Káldinál : nadrág. 
be3e, sertno 79. 
bejé t , sermonem 79. 
be3ed, verba 8 0 , sermones 8o , ser-

Í«O 8 5 , 137. 
bibor , byssinus 24. 
birodalom , possessio 7. 
birodalminc, facultates nostrae 7. 
bÍ3uaioc, coufidentes 15. 
bodog, beatus 84 , 171. 
bodoglatic , prosperabitur 7 6 , 77. 
bordel , prostibulum 105 , 55. 
bo33osag, opprobrium 9, 'stb. 
bo33onta, exprobrat 57. 
megboujdiúc a" s ik lus t , augeamns si-

clum 114. 

bvnhottec, peccarunt 10 , 'stb. 
bvnbpt tpnc , peccavimns 1 3 , 39 'stb. 
bvnhpnni , peccare. bvnhptp , peccans 

115. 
búnbptp or3ag, regmim peccans 115. 
búnhptet, peccatum; toldattanac bún-

bptet re , addiderunt ad peecandum 
99. 

Cs. 
uavua, bruchts 102, 104, 131. Karo

linái : hernyó. Káldinál : cserebogár. 
Lalardsagost, fraudnlenter 82. 
uatornác, cisternae 12. 
La3ar, imperátor 27, 73-

Cz. 
ce tb , <?<tfe 6 6 , 120. 
cimerlet, titulus 89 , 132. 

D. 
dagaduan , azaz, dagadvány, tumor ; 

ki de magafelmaga3tatasnac dagad-
uanaual annéra emelkedéc fel, qui 
in tantum arrogantiae tumorem sub-
latus est 42. 

dagaios, rebellis 38. 
da ika , nutrix 53 'stb. nutricius, 3?á[)r-

vatcr 2 6 , 98. 
dedpsp, avus ejus; harmad psp, pro-

artis ejus 137. 
del3eg, auster 82. del3egi, australis. 

del3egi ki ra l , rex austri 81. 
deneuerec, noctuae 56. (?) 
dyadalma3, vindicabit 23 , 20 'stb. 
dyadalmiuc meg magöckat, ulcisca-

mur nos 14. 
p magát megdiadalma3na, defende-

ret $s 6. 
megdyadalma3ni, se vindicare 34. 
dragalatus, pretiosus 83 , 85. 

E. 
éhed, allide. azaz, ejtsed 15. 
meg e l m e i t , conteret 62. 
ehneitéssel meg, consopire 135. 
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élégpl, miscetur 62. elegeit, miscet 
62. élégehéd, misce 87. 

eleiebe kéleepnekic, occurram eis 100. 
éléné megmondotta, praedixit 106. 
éléuén istent, riventem Dettm 87, 88. 
eleuenehed, tirifica. Káldinál.- eleve

nítsd meg 136. 
elleni, conscendere. l ó r a elleni, equum 

conscendere 145. l ó r a e ' lo , ascen-
dens equum 109, 144, 145, 146. 
j e k e r r é el lő, ascensor quadrigae 
144. f e l éllel te louaidra, ascendes 
equos tuos 136. f e l ellic 152. 1 o-
u a k n á k f e l e l l o y 154. v. ö. (Io-
u o n v l o , sedeus in eqrto) 145. 

elmésseggel , de industria 3. 
elmulatta, praeterire.Határozóan va

gyon véve 4. 
é lp, prior 4, 6, 'stb. élp 3Úlpt, pri-

mogenitus 156. elp idekn?históriai t , 
annales priorum temporum. feltű
nik i t t : előidó 31. 

élplsp, primus 3 1 , 82 'stb. 
ele3téb, prius 4, 9, 34, 'stb. 
elebeliecbeliec, primores 45. 
ele3tebeli, de primis 75. prior 152. 
é lupl , trans 6 , ultra 140. 
é lne , trans 112. 
éluitelet, transmigratio 119. 
emberségest, humánum aliquid; vala

mit emberségest 3enueduen, humá
num aliquid passus 120. 

emleké3etekn9kpmiei,comm«wíar«37. 
emlpc, ü&era 9 7 , 103. 
emle i , ubera sua 19. 
émtétem, lactabo 92. 
elemtete, ablactatit 91 . 
eléne3ti vala , celabat 41 . 
énuelkedetes alsaggal, machinis ; azaz, 

incselkerletes álság 42. 
énen 3emémmél, oculis meis 153. 
engedelmest, patienier. Ma: engedel

mesen 44. 

enge3tél, subjugabis 6 , 8. 
enge3télte p magát, subjecit se 90. 
énge3téltétnéc, subjaceret 2 5. 
k i e redé , egressa est 1. 
éréggétec k i , egredimini 67. 
él érédénéc, profectae sünt 2. 
él érédé, profectus est 7 , 1 1 , 'stb. 
el erédéndnéc , profecti fuerint 95. 
ere3te, misit 6 , 8 , 'stb. 
éré3téttém , missa sum 18 , ' s t b . 
éré3téni, műtere 33 , 'stb. 
ére3iétec, mittite 85. 
kiéré3tét, emissio 51 . 
el e r é 3 t é t é n e c , missae sutit 2S. 
éré3tuén, lucus 8 , 126 ; nemus 24. 
érpkpdníuala e]$ii\a(\n\oc, fest i?tabant 

evadere 22. Később lön: erőlköd
nek. Megérpsphp, megerősítse 15. 

é r te im, intelligentia 71. 
ertéssedmeg, fac intelligere 77. 
érméim, sensus 21 . 
es , 2, et, etiam <ui<í> 1 , 3 , 8 'stb. 
es , pluvia, imber 6 6 , 9 4 , 113 'stb. 
é s , j urament um 4 4 , es éseuél érpsei-

t iuala , et cum< juramento affirma-
but 44. Es ha3Ug ést ne 3éréssétec, 
et jurament um mendax nediligatis. 
a3 ésekét mellékét be3ellettél a* ne
mek n c , juramenta tribubus quae fo-
cutus es i36. 

éskpt , juravit 110. éske3néc, juraut 
138. éskp , jurans 149. éskéuéc , 

juravit 6. 
éssét, pluviam 5 7 , 103 , 110 'stb. kp 

essél, grandine 144. 
éssekét, rorem suum 152. v r n a c es-

s i , omnis imber 66. 
es tap , sceptrum 33, 4 0 , 4 1 , 154. ba-

culus 9 3 , virga 151 , 129, 'stb. 
é3erlpc, tribuni 21 . 
é3féc, aquilo 2 3 , 76, 8 1 , 150, 157. 

Káldinál 's Karol inái : észak. 
é3féc, auster 136, 1 5 1 , 153. Auster 
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hibás , mert a' 81d. levélen ez á l l : 
Es Hebegi kiralnac leana ip e3fék-
nec kirahihos, Jilia regis Aitslri re
met ad regem Aquilonis. Azonban a' 
tévedő felváltás, több helyen. 

e3fekré, ad austrum 7 , 12. A ' g y ü k 
tehát : fek, situs. 

É. 
é , nos, mend éta l ta l , per totam no-

ctem 1 1 , 95. e y , nox 122. 
égédp3p, ardens 19. 
nem ekespltetic meg, non decorabitur 

135. 
ék te len , foedum 18. inutile 97. 
éktelenség, ignominia 92. 
ek te lenpl , frustra 152. 
éltettessel en 3abadsagomal , tu meo 

utere privilegio 5. 
m e g élemedem, convalui 80-
éltettessel , utere 5 , 7 , *stb. 
é l te tn i , nutrire 53. 
é l té t té t iknala , fungebatur 5, 'stb. 
é luőc, viventes 39. 
enecletic, í enec édességgel enecletic, 

et cantabitur canticutn cum svavi-
tate 123. eneklpnc vrnac, énekel
jünk u r n á k , cantemus dominó 23. 

é rdem, tnerces 43 . 
e s , es-, 2 , et, etiam, tmb 107 'stb. 
ésmég, rursum 1 , 29, 1 2 1 , 'stb. 
é t , manducatio, bog te t te tné étét, ut 

simularetur mandttcasse 75. 

É. 
egbé gúitp3ietec, congregamini 110. 
egélmeipc legetéc, aequo animo esto-

te 13. 
egembe, simul 2 ; unanimiter 8, 'stb. 
éggesolé, adhaesit 1. 
eggesplléc, juugerer 3. 
eggesplnV vala, jungerentur 34. 
eggésehéd te magadat en lanimmal , 

jungcre puellis meis 2. 

egha3, ecclesia 117. 
egmcnden napon, quotidie 88. 
egméden, unusqutsque 20. 
m é g e l é g édéc , saturata est 3, 'stb. 
m e g elegedéi, saturaberis 127. 
élégédnénec, satiarentur 12. 
e3ec, comedent; eszik helyett 116. 

F. 
faragnaii,simulacrutn 58, sculptile 123. 
fa3ek, o//« 103, 124, 130. fa3oc, 110. 
faruoc, forLoc , femur 15 , lumbi 13. 
faruoka, femora ejtés 61. 
faruoki, renes ejus 79. 
farLokid, lumbi tui 129. 
fec, mert te 3aruadat vete fecke i te 

kprmidét ércecke, quia cornu tuum 
ponam ferreum, et ungulas tuas po-
nam aereas 125. 

fédélm, priuceps 6 5 , 70 , 71 'stb. 
fédelmkednenéc, praeesscnt 72. 
féiédélmkednéc va la , praeerant 1. 
féiedelmkédikuala, praesidebat 26. 
fégelm , discipli/ta, increpatio 45, 52. 
fégedélméd, disciplina tua 17. 
fégedélem, 53. fégélém, disciplina 52. 

m e g fégem pkct , corripiam eos 
86- m e g fég, corripiet 125. 

mgfégéttessén?, corrigantur, 33. 
fékenni , jacere 21. kprnpl fékét, ob-

sidio. 155. u. m. fékés, féket, ma.-
fekvés, miből lenne fekvet. fékég, 
jace 3. t'ekp, jacens 4 , 2 1 , 32. fé-
k y t , jacuit 16. fek3én, jacet 21 , 
32. fék3ecvala, jacebam 8 0 , 126. 
kprnpl fékét, circuitus 155. k p r 
n p l fékes, obsideo 129, 131. 

fele ellen', contra- proximum suum 
152, 155. 

é l félédét, oblivio 23. 
feléméc, obstupuit 32. 
m é g féléménéc, timueruut 8. 
m é g f e l é m é c , timuit 143. 
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fene, improbus 53. 
fenéfa, abies. Ma: fenyő 154. 
fenélkédni , saerire; mi reianc ke3-

dét f ené lkédn i , in nos caepit sae
rire. azaz fenélkédni, 40. 

fenéség, ferocitas 8. 
fénelkedéc, desttevit 45 ; efferatus 76. 
fencsb, praeclarior 2 4 ; azaz: fé

n y e s b. 
fertehet keheiét, panempollutum 160. 
ferte3etesség, scefus 9 4 , 123 ; eo?«-

p/iuatio 15. 
m é g f e s l e t e n é c , dissolutae sünt 

(compages) 80. 
megféslettetténec (kpuec) petrae dis

solutae sünt 129. 
figelme3ie fold 2 p tellesege, attendat 

terra, et plenitudo eius 196. 
fitma, paeputium 21 . 
foganatos, accejrtabilis 143. 
fogatko3at, defectio 130. 
folato v n p , vacca lasciriens 93. 
foloc, cursores 2 8 , veredarii 33. 
kiralnac foloy, cursores regis 28. 
folosuan, discurrentes 33. 
forrasag, furor 136. 
forbatl p nék i , reddet ei 99. 
forbatlon v r , reddat dominus 2. i s 

t e n megforbatluan, reddente deo 42. 
nem forbatlbattac meg, «o« />o£e-
rwn? retribuere 57. 

forbatlatic 2 a- fpldnec meddpsege mer-
tecletic auag forbatlatic barmoknac 
sokassagaual, et sterilitás terrae 
compensatur pecorum multitudine 
107. 

forbatlat, ricissitudo 11. m e g forbat-
la t , retributio 97. 

fordolat, reditus 98. e3tendpnc mé-
den fordolattaban, rerertente sem-
per anno 35. 

elfordeham a3t, evertam illuin 15. az
az : elfordítsam. Hevesben 's felsőbb 

BÉCSI CODEX. 

részeken ma i s : elfordíjjam- így 
mondatik több efféle is ott. 

megfordoluatoc, comcrtentes 54. 
fo3lat, praedatio 1 6 , 2 2 ; praeda 34. 
fém, caput tneum 6 8 , 171. fémén, 

super caput meum 40. fed , caput 
tuum 8 6 , 118. fédbé 5 4 , fednéc 
61 , te fedre , in caput tuum 8 6 , 
fétec, caput restrum 105. fey, ca-
pita eorum 112. fekec? capita 74. 

k i fuallotta, exufflari 143. 
füleiddel fúlelléd fpld , auribus perci-

pe terra 101. 
fu ta t , fuga 22. fúttal, sarnai ala fút

ta l , e' he lye t t : futottál 2. 

o. 
gádor, restibulum 2 4 , 2 6 , 103. 
gerie3tétni, succeudi 64. 
m e g gerie3tetni, succeudi 43-
ger iédé , succensus est 25. 
geriédenéc, exarserunt 84. 
m é g gérié3téttékuala, succenderunt 49. 
gerie3tvala, accendebat 92. 
gerie3tét, incensum 62 , 92. 
gerla, corus, i eg gerla árpan, et di-

midio coro hordei 92. Karol inái : 
másfél véka. Káldinál : másfél kö
böl. Párizpápainál : százhúsz ejteles 
mérték. 

Oy. 
gakni, által gakni,perforare 20. meg-
gakdostac pket , compimxerunt eos 23. 
gakrola, percrebuit 2. 
m é g gakrolt volna, percrebruisset 26. 
gakorlacvala hazat , frequentabant 

domum suam 84. 
gala3at, coufusio 14 , 1 5 , 2 1 , ' s t b . 
gala3tassanac meg, confundantur 65. 
ga3olat, planctus 29 , gyászolat. 
ga3olkodic pmenden lako3oia, lugebit 

omnis habitator ejus 114. 
générkedet , gaudium 35. 

34 
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gérmékdédéc, infantes eorum 8 , 87. 
gétré lm, angustia 1, 'stb. 
gimph. ke r t , pomarium 84. 
górta tíirto, candelabrum 7 1 , 148. 
gp3pdélm, ultio 11. victoria 23. m é g 

gp3pdéhne3, ulciscitur 13. 
gvrp , annulus, véué kiral a gvrpt k i -

uél él tét tét ikuala , túlit rex an-
nulum, quo utebatur 2 8 , 87. 

gúkér , radix 100. 

II. 
haborolat, conturbatio 37. 
haboroltat ikuala, turbabatur 41 . 
Iiadakajat, belliim 7. 
haga t ta tn i , derelinqui; sokak tol ha-

gattattam meg, a múlt is derelicta 
sum 53. 

haiajat , tectum 5 8 , 138. 
i iailak, cubiculum 1 3 , 17 , 26. cubile 

74. tabernaculum 15 , 18, 134. t i tk 
ha i lac , secretum cubiculum 13. 

hai laktar toc , cubicularii 21 . 
Italaias, mortalis. Ma: halandó, mé-

den halalasoc aieitatot békéséggél 
él tét tétnén?, cunctis mortalibus pa-
ce fruerentur 38. 

halalatoségp, gravissimus; ej halala-
tosségp i scetségp tpruénékér t , pro 
gravissimis ac sanctissimis legibus 46. 
halalatost, gratuito; ma volna: hálá-

latosan, 83. 
halhata t lan , inauditus; halhatatlan 

énuelkedétes alsaggal, inauditis ma-
chinis. L. énuelkedét 42. 

meghaluak, morientes 13. 
harago, aemulator 129. 
haragra re33e3tet engemet, ad iracun-

diam me provocavit 99. 
haraguttac te haragodat, zelarunt ze~ 

lum tutim 15. 
harmiá , triginta 6 , 8 , 29 'stb. 
hasonlnac, simulabunt 82. 

hasonlatosság, simulatio 46. 
hátaim, ma , hatalom 3 5 , 70. 
hatalma3ic, praevalehit 81. batalma-

3ic a3 iga3 éllén a- kégetlen, impius 
praevalet adversns justum 134. ha
talmasot a3 angalon, invaluit ad an-
gelum 99. 

ha3askodtoc, nubatis 1. 
ha3uggon, mentiatur ; tehát hazud ; 

nem: hazudik 156. 
ha3ugol, mendaciter , azaz, hazugul 

149. 
he i t , stultus 97. 
heiukat, racuos, liberos; mendcn bún-

tpl heiukat, omni vitio liberos 158. 
beiolkodic, vanus est 161. 
heu , aestus 85. 
hi tsag, insipientia 52. 
hélhetem, collocabo 99. 
herei t , effeminatus 93. (meddp, eu-

nuchus). 
heueite3ec, aestuabat 122. 
hideg le ié t , febris 133. 
hiédélme3ét, refocillatio 12. meg hié-

délme3éc magokat, refeceruutse\\. 
meg hiédélme3tétéc, recreatus est 20. 
h igéc , inaures 16. 
h igiuél , inaure sua 92. 
él himelucn, dispersos 54. 
h imlé t , dispersio 10. 
himuetec meg, conspergite 123. 
élhimléttékuala, dispersi fuerant 10. 
é lhimlété t , dispersus 28. meg himt-

u e n , spargens 29. él h imlét , r/j's-
persus 38. él bimtét , dispersit 50. 

h ioni , vocare 2 , 49 , 9. hiotoc , roe«-
#2S 2. h i ú t , vocavit 19 , 30. meg 
h ioni , revocare 49. m e g híhatat-
lan, irrevocabilis 106. 

még h i rbé té t , ki b i rhé t té té t , 3er3es, 
vulgata editio 3 7 , 3 8 , 40. 

h i r té lénkédét , furor 8 , 14, 2 5 , stb. 
impetus 2 1 . 



hiruadag, pallor 10. 
el h i t e te t , seducta 9 5. 
hiuatalos, invitatns 24. 
hol , aurora. holttal léuén , facto ma

ne 4. 
holualtol fogua méd maiglan, de ma

ne nsque nuncl. éstuéleiglén i hol-
ualjglan, ad vesperatn et tnane 77. 

holualiglan , usgue tnane 4 , 76. 

holual , mane 26 , 3 1 . éstué i holual, 
vespere et mane 77 ; farkasoc estet 
né hadnacvala Iioluallara, lupi ve
spere , non relinquebant in mane 
140. 

hps , juvenis 101. 
huroc , viscera 50. 
hvrocbol, a visceribus 50. 
hvn , credidü. Ma: h i v e 2 1 , 86. 
hút , fides 141. 

I . 

ide , soc idéktpl fogua, temporibus 
in i/it is, 1.38. 

yet t a r t ó , tenens arcúm 109. 
yedé t , arcúm titum 136. 
iga3olat,justifcatio 50 ,1$. jus t i t ia98. 
igasolatban 2 igassagban, in reritate 

et justitia 15 2. 
igéhétne, hog kii alt igéhétne, ut sug-

gercrit regi 31 . 
igen, sic; azaz, igyen, mint ugyan; 

ina: így, úgy 1 4 , 86. 
igrec kesseg, 1. kesscg. 
i lat , odor 100. így i s : illat, 
ildomos, prudens 111. 
ildomossá;:, providentia 15, 18; pru-

dentia 52 , 108 , 'stb. 
illendic onekic, convenerit eis 109. 
i l l ic , licet 73. nem illic , illicitum 

est 25", non expedit 28. i l lec, li-
ceat 73. 

i lnecnala, pertinebant 26. 
ymaggatoc én értem, orate pro me 29. 
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i m t , monet. imténé , moneret 29. 
imtes , exhortatio 145. 
niégindoltatnac,«noi'e£zmfr/r. Ma: meg-

indítatnak 23. 
ingandoc, mobilia 22. 
inna ké3crei téné, cogeret ad biben-

dum 24. 
innéplé t , festivitas 96. 
i r a t , pictura 24. 
irgalmadat, miseratio 14 , 4 5 , 92. 
irgalma3ik, m a : irgalmaz 39. 
irelkedic? 120. Jónáshoz a' 2d. pro

lógusban. Lat inul ezt nem leltem. 
i rotuan, novaié 98. k i i r t a t , exter-

mi/iium 8. 
mendenekét megonéc 2 megiunae, co-

mederunt omnia et biberunt 88. 
y iutoc , bibistis 72. 

X 
ia3, Philisthaeus 108, 112 , 119, 139. 

Karolinái és Káldinál : Filistaeus. 
ia3lo, praesepe; ia3locban in praese-

pibus 137. 
i e lénnen , praecipue 6. 
iélenseg, signum portentum 74, 'stb. 
iog , jobb. Seholscm : jus. 
iogjeme, dexter oculus smis 155. 
iogiatol , a dextris ejus 148. 
iogfélpllp, a dextris ejus 149. 
iogiat , dextram suam 83. 
iogianac pltp3etit , dextrariola 16. 
ioglanac , deferant 25. iogolasonkra , 

ad emendationetn nostram 14. 
io3ag, virtus, tvncnh 5, 16, 24. virtus, 

Síraft. bonitas ©üte 4 1 , 51. tehetség, 
nag tehetség, virtus 19. 

14 
ka lmár , mercator; Veszprím 's Vas 

vármegyei. Erdé lyben : kereskedő, 
boltos 158. 

kaiaI tnac, íwoc«í?m/96. clamant 121 y. 
kaial tanga, invocaverit 104. 

34 * 
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megkaromlatra, ad illudendum 43. ka
romlatot 2 méuétest tenne énnépn? 
insultaret populo isti 9. 

karouka,paxillus 154. Pár izpápainál : 
fogas, szeg a' falon. 

kajdag, dives 4, 'stb.; (sehol ga3dag). 
kajdagsagbeli , mag fiarum opum. 2. 
kajdagsag, divitiae 13 , 81. 
k e , libentia. 
k é g o , serpens 14. 
5> k e i é n , sponte 18. 
k e d e g , autem 2 'stb. 
ke t é l én , invitus 133. 
ke le t , f e l k é l e t , resurrectio 44. 
f e lkpl té tn i , resuscitari 44. 
f e l k ö l t , resuscitabit 44. 
kel le t len , inutile 56. 
kel lemetes, wíí'/e 58. 
kellemetesség, utilitas 58. o/>ws 79. 
kelletec Dariusnac,/>?«<?«# Dario 114. 
k e m , explorator 16. 
k e n u , thesaurus 18. 
kenLe3nec, thesaurizant 110. 
k é n k é n , sponte 13. Azaz, kényként . 
kéréc reuasa, impetus rotae 130. 
kerpdp3néc vala boron , vi/ium rumi-

nabant 96. 
kéréngét , ambitus ; valami ménéc ké-

rengetében tar ta t ic , quidquid coeli 
ambitu continetur 39. mégkéréngé, 
circuivit 8. 

kérété3éc, petiit lS . 
kesedélme3ic 131. kesendic 131. 
kese lp , aquila 9 6 , 118. («o« vultur). 
kesseg, apparátus. 
menden igrec kesseg 303attat, univer-

si generis musicorum sonitum 63 . 
v a s n o m t a t o kesseg, plaustrafer-

rea 108. hadakozó kesseg, vasa bel-
lica 23. 3appanban gartot kesseg, 
smigmata 85. 

ke se rp , amarus, o , um 134. 
ke te lkéde t , dubitatio 4 , suspicio 72. 

keuanatus , desiderabilis 100. 
kéuelsegest, arroganter 138. 
kéuésénné, paulisper 4 , 95. 
ke3 , aptus, apta 1. 
ké3ehéc magokat, pararent se28. Ma: 

készí tsék, készijjék. 
k i , fjuod (ivcírf)cé) 6 , 8 , 2 4 , 'stb. 
kiLenédsegébén , eam parvulam nu-

triebat, tehát : kÍLenédseg, infan-
tia 27. 

kiueíiéd fórras,parvus fous, azaz: ki-
csenyed 36. 

ki é* be3ed? quis est iste sermol 86. 
k ie t l en , solitudo 9 1 . 
kiraloc, tyranni 63. 
ki3lélét, suggestio 42 ; conatus 35. sua-

sio 122. ki'3lelJéd, í«*<fo 18. 
hamissan kÍ3lélec kiralt, surripuerunt 

regi 72. 
kÍ3léli ptét , sitadebat ei 45. 
koluaguan, puhando 21. é g b e kol-

uoktac p ke3ekét te ra i tad , com-
presserunt manum snper te 131. 

conplar, ?iegociator 52. Komjátinál 
van: kereskvídw komplarkodo wa-
rus. I t t : conplarsag, negatio; meg-
korneke3et engemet Effraim p con-
plarsagaba, circumdedit me in ne-
gatione Effraim 99. Karolinái, ha-
3ugsággal, Párizpápainál, komplár 
= caupo. 

k p d , nubes 5 2 , 66. kpdpc, nubes 58. 
kpfalos varas, civitas; kp falotlan va

ra s , oppidum 34. 
kopa3lat, calvitium; tvmenden fétek-

re kopa3latot, super omne caput cal
vitium 114, 123. 

k p n , lacryma 13. 
k p n p , liber 3 6 , 3 8 , Ma: könyv. 
k p n p , volumen, répplp kpnuet , volu

men volans 149. 
kpnpklé t , cubitus 6. hu3kphpkletne, 

viginti cubitorum. 
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latoc pkét — 2 nem foghatoc m e g , 
vidimus eos — et non quivimus com-
prehendere 85—86. 

lat tatot , VISIÍS est 53. 
l ehp , S2)irans 43. 
leieklet, halitus 80. 
lclemes, adinventio 95. 
le let tetet , inventus est 101. 
l e l e t é é t , languor 94. meg lelétc3em, 

langui 77. meg leléte3et, elanguit 
102,129. meglelete3ic,tabescet 158. 

le lkes , am'mal 6 8 , 102. 
l ic , foramen; l ika iba , in foramini-

bus suis 158. Dunántúli . Másutt : 
lyuk. 

luuagoc, equites 12. 

kpnprgétni, blandiri; é3 igéckel kp-
nprgétiuala, kis verbis blandiebatur 
41. 

kphprplet , tniseratio 52. 
m e gkprheke3e, obsedit 58. 
kprnéke3etlen, incircumcisiis 40. 
kpnue3etes 3üual, roce lacrymabili 73. 
kpspntp, tnonile. kpspntpieuél , cum 

monili suo 92. 
kpuettetnec, tequuntur 3 7 , 5 8 , 's tb. 
kpsel > propiuquus, hog feltama3Íad te 

kp3elédnek neué t , ut suscites nő
mén propitiqui tui 5. 

kp3pnséges io3ag, respublica 42. 
kp3pnsegest, ma: közönségesen 133. 
kprhpl , p kprnpl lp , in circuitu ejus 

130. 
kus, kussébbcttéc, azaz: k i s , k i s -

sebbettek. Erdélyben ma i s : kuss, 
67. 

kulpbp3et, varietas; iratnac kú lp -
bp3eté, picturae varietas 24. 

lakodalm, habitatio 123. másod lako
dalmáéba, in aedes secundas 26. 
lakodalmad, habitatio tua 70. la
kodalma, habitatio ejus 72; lako
dalmában, in habitaculo suo 136. 

lako3ni, habitare, lako3nac vala, ha
bit abant 6; morabantur 1 , 1 0 , 27 
'stb. lakosanac, manserunt 1. lako
som, morabor 1. lako3andal, mo~ 
ráta fueris 1. lako3tatic, habita-
tur 147. 

lampant , latitavit 131. lappant. 
lan, i a n , ^ / Í « ; lanaia, in filiam. Ma: 

leányává 27. lanodnac 17. 
lassosag, lenitas 38. 
lasso, mansuetus 139; azaz: lassú. 

Karolinái: alázatos; Káldinál : sze
líd. 

lá ta t , t'is/o 59, 61. vhitatio 97. 

M. 
m a , »K»C 15 , 29 , 39. 
madara3nalkúl, absque aucupe 109. 
magasségp kére3t , excelsa crux 31 . 
maga3tat, exaltatt 72'stb. f e l maga3-

tatec, exaltatum est 6 ; magnifica-
titm est 76. felmaga3tatom, magni-

fico 70. f e 1 maga^tatas, jactantia 24. 
mag3o,germinans 66] vrnac med mag-

3oy fpldpn, universa germinantia in 
terra Domini (Deí). 

mala3t, gratia; lelki mala3tal télles, 
spirituali gratia plenus 107. 

marmor , tnurex 58. 
mar t , ripa 83. különböztetve et től : 

p a r t , littus 65. Erdélyben ma is 
így-

m e g m a r i a , devorabit 7 5 ; mordeat 
112. m e g m a r n a c , devorarent 8S. 
m c g m a r t a c , devorarunt 95. maró, 
voraus 103. 

masod3er, secundo 27. 
m é d d p , eunuchus 1 8 , 2 5 , stb. 
méddpseg, sterilitás 107. (herei t , 

effeminatus 93.) 
meges, «<?/wc 147 , ' s t b . 
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megpldpdét , interfectío 33. 
megvaluan, praeter; a- ferfiacnac ké-

3plétpctpl megvaluan, praeterprae-
parationes virorum 12. 

meltatlankodat, indignatio 7, 25, 'stb. 
ineltatlankodic, iiidignatur 82. 
ind tolnai, dignareris 2. 
mel fold, ki hat mel fpldpn vagon 

Bethlehenihe3, quod sex milliaribus 
distat a Bethleem 107. 

m e n d e n h a , semper 83. 
bemenet , introitus. réitec bemenet, 

absconditus introitus 87. által mé
né t , transitus 8. 

bemenet te , ingredientem ; 2 testoua 
ia ra t ta , et deambulantem, eum. 84. 

nien gprgés, tonitru 37. 
méhesé t , cortina 21 . 
méne3léc, sponsabo te 92. 
m e n n i , coelestis; meínii harmat to l , 

rore coeli 68. 
bémenuetec , ingressi 55. 
méré3két tén c , ausi sutit 21 . 
méri3i , audet; senki nem méri3iuala 

megnitni, nullus audebat aperire 21. 
meré3ikuala, OMSMS est; senki ne me-

ré3icuala éllénéc ál lani , nullus au-
sus est resistere 34. senki né m e -
re3te ol bátor 303attal istent igas-
sagnac vétékedétebé h i u n i , nullus 
tam audaci voce ausus est Deum 
ad disceptatiouem iustitiae provo-
carel3l. 132. lássad mel mére3 30 
2 nemiképpen karomlate (té) 132. 

é lmét té t ic , abscindetur 5 4 , 137. 
e lmét té tnéc , scindentur 123. 
méggetec é l , succidite 6S< 
e l m é t é n i , amputari 43. é l métpm, 

abscidi 155. még" meóci, scindet 
100. e l mecci, abscindet 13. 

metué , élmétué p féiet, abscidit ca-
put ejus 19. 

méuétés , insultatio 9. 

m é g menéssé, irrideat 18. 
m é g m é u é t é t , derisus 45. 
méuétkc3p, illusor 95. 
morogua ment galambac, gementes si-

cut columbae 130. 
madara3nalkúl, absque aucupe 109. 
megmaradeki , reliquiae 125. 
elmentetlec tú tpkét , migrare vos fa

riam 178. 
me3aros, carnifex 45. 
me33pl, de lougiuquo; azaz, messzül, 

ugy: mint, távul. 'S ha távol, úgy, 
messzől 53. 

miat ,per 45. Moyses miat,/?er Moisen. 
miat tam, per me 6S. némbéri ke3e 

m i a t , per manum mulieris 20. 
m i r e , cur9 1, 2, 29, 'stb. 
mondéc, dictum 6; mödec 1 0 1 ; ip-

uendp mondekot 101 ; a3 él réitct 
mondekoknac auag igeknéc értel
mére , ad reconditam quoque dicto-
rum intelligentiam 101 ; e ^phecia 
mödékaban 142. 

monna l , quasi 3 , 9 , 4 0 , 134 'stb. 
mönnaic , uterque eorutn, ma: mind 

a' ke í tő , mindketten. 
inonnon, ambo, ambae 1, 84. 
möno ké3eddel, utraque tnanu 4. 
möno j v l e y , uterque parcus 26. 
mönokrol , de utroque 37. 
mu3t, 3 p 1 p k n é c mu3tit, vinacia uva-

rum 92. Karolinái: palaszk bort. 
Káldinál : szőlő szemeknek héját. 
— lén mii3tal 1 po3doriaual, naph-
tha et stuppa 65. Káldinál : kén
köves enyvel és csöpüvel. 

mv , nos 42. Erdélyben ma is. 
műuélkcdét , opus 4 , 57. 
niüiiés, aurifex 57. 

sr. 
nag püsppc, summus pontifex 1% 
naptamadat , ortits diri i6r 
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nehe3kcs, foeta, gravida 100. 
nembér i , mulier 2Beib 1, 2, 'stb. 
nemj , germinabit 97. 
nemjes, germen 68 , 152. 
ncin3et, semen; Canaannac nemléte, 

semen Chanaan 86. 
ne3ueiec, inspicientibus 4 3 / ma: néz

vén , 's már : nézvék. 
nohad k i , ma : nyújtsad 8. 

Wy. 
iiaiaskodot, conrersatus est, 53 'stb. 
naiaskodat, conversatio 46 , 60. 
nakba ve tő , torques 71 . 
halabua, fasciculus 115-
napnugat , occasus solis 159; u. m. 

nyugás , nyugat, v , né lkü l , mint 
felébb: fekés, féket. 

rias, azaz: nyárs 36. 
nauolás, egenus 110, 114. 
nauola, miseria 134. 
né lp , lingua 68 , 141. 
nil, sors; éréjtétec nil édenbe, missa 

est sors in urnám. Erdélyben ma 
is fenn v a n : nyilat húzni 28. 

n i ré t , tonsura 123. 
nomi, vestigia eorum 88. m e g n o -

moda, conculcavit 76. megnomoda, 
conculcavit 76. meghomodat, con-
riiIcalio 127. m e g n o m o g g a , con-
culcabit 75. 

nugolm, requies 1. 

o. 
odorát, solutio 6 1 , 68 , ' s t b . 
ohaitosec, ingemuit 85. 
ok adat , vomitus 135. 
ollatanoc, tales 59. 
oltáron nc3pc, arioli 68. 
oltouan , neműt 32. 
on3ollat, preces 8. on3ollana, depre-

caretur 29. egvgpuéknéc on3o!atta, 
mansuetorum deprecatio 16. 

or i égé , conopeum ejus 1 9 , 2 0 , 23. 
ordeh, ulula; ordebatoc, ululate 154. 

Ma: ordí ts , ordí tsatok, ordíjjatok. 
or 05 la ni. a, leunculus 130. 
or3agl, regnnt 125. or3aglat, regnum 

SKcijieriiiij) 6 'stb. or3agluala, regna-
bat 6. or3ag'lon, regnet 26. 

or3aglattata, fecit eam regnare, az
az : országoltatá 27. 

ottogol, ibi 97 , 9 9 , 105, 125. 
03lat, divisio 8. o3las, dissemio 38. 

még03latot, divisum est 72. 
• • rr 

o. o. 
pldpklé t , occisio 154. 
plélét , amplexus ; pléles, amplexio / 

plplétnéc 2 bainaklatnac vpttp né-
ue t , amplexantis et luctantis sor-
titus est nomen 130. 

pnp elpt tp , coram se 89. 
pr i jhy, custodi 99. 
p rp , aries 6 5 , 126. 
prpklé t , haereditas 5 , 3 6 , 'stb. 
prpkpd , haereditas tua 39. 
orokli , haereditabit 97. 
pruende3et, jucunditas 53. 
pttpnc, fundimus 50. k i p t tpm, effuti" 

dam 94. mégptp3tétuén , perfusa-
4 1 ; infusus 31 . k i pssém, effun-
dam 140-

p t t éuen , conflatile 129, 136, 99. 
ptlips , artifex 5 7. 
p3tpuér, macer. p3tpuérbéc, macilen-

tiores 59. 
p3up, simul, una cum 43. J u d i t t a l 

p3up 32. v i 3 e c k é l p3up 23 , cum 
aqnis. p a p i v a l p3up 22. 

P. 
para3nalkodat , fornicatio 89 , 'stb. 
pard ié , ma: párducz 74, 100 ; kpnu-

ébéc pardicoknal , leviores pardis 
134 'stb. 



272 

patuar , calumnia 9 4 , 99, 110- meg-
patuarojtanac ferfiat, calumniaban-
tur virum 123 'stb. 

pelda3at, figura* peldam , figura tnea 
70. példáját $erent, figuraliter 128. 
vrnac getrélmet peldajia,passionem 
Domini praefigurans 420. 

per n e , favilla 6 1 ; pörnye. Kreszn. 
piros, sangvineus; vérésseg, rubor 116. 
poré i t , corripit. poréba, corripiat 3. 

porehon, increpet 148. megpore i t -
u a n , increpans 122. porei tas , cor-
reptio 45. 

poro3to, praeco 6 3 ; poroszló. Károli. 
pojdor ia , stipula. Dunántúl i 161. 
pu3tolat, desolatio 50 , 54; vastitas 

7 8 , 79 'stb. 

R. 
ragadozat , rajrína, 8 2 , ' s t b . 
ragadat , rapina, praeda 8, 9 ,14 , ' s tb . 
r a k n i , aedificare. raka, aedificavit 6. 

megrak tac , aedificarunt 6. 
r a k t a m , aedificari 70. 
e l rebec , se abscondant; azaz: elrejt

sék 57. 
r e io , rugit, rugiet 99. re ionac, ru-

giunt 56. reiottanac 102. 
k i reke3tés, anathema 23. 
remec, massa; remec onnot, utassám 

plumbi, azaz darab 149. 
r e m e n k é d p , sperans 19. 
rémenkeggel , spera 99. 
r émp lé t , horror 8 , stupor 17. 
répespc, volucres 6 2 , 6 6 , 68 'stb. 

e l é j ő : madár 99. 
rv&e$t, concitat 81 . re33e3tettec, pro-

vocaslis 53. re33e3ien, provocet 14. 
reuo oro3lanoc, Uones rugientes 140. 

Karolinái é s K á l d i n á l ; ordító, 
rom la t , ruina 20 , 97. 
rothadagossag, putredo 9 4 , 104 ,96 , 

124, 136. 

rú t é t , extasis ; ne be3el élmenéc rú" 
téteben, non loquitur in extasi 128-

megrúuidei té te t , commatictts est 89-

s. 
safar, procurator 3 3 , 34. 
sánta x bcnna , claudus et languidus 

160. 
sar , luteus; mert e3 bélpl sar i ki-

upl érc, iste enim intrinsecus luteus 
est, etforinsecus aereus 87. 

sarog , ma : sárga 41 . 
segédeim, adjutorium 14. 
segéli, segíts , subveni 15. 
sem eg , azaz: semmi, sem eg b é l , 

nullus locus 61 . sem eg, nullus 21. 
sem eg félédét, nulla oblivio 36. 

sémié tartana égétrélmékét , uikilum 
duceret cruciatus; ma.- semminek 
44. 

megséphettétni , vulnerari; megse-
phettét téc vala p3erélmeuél, vulne-
rati amore ejus 84. 

siétélm, festinatio 61. siétélmél, fe-
stinus 73. siétélmé3p, festivus-

siétélme3uen, properans 81. 
s i ra lm, Jletus 11. 
sokasoltassec, mulliplicetnr 68. 
sonha, nunquam 9, 17, 19, 'stb. 

Sz. 
3a, ós- 30I0 3a, os loquens 75. 3am40. 

os meum. 3ad, 119. jaia, 125. 3ank, 
os nostrum 65. 3atoc, 102. 3»ioc, 
124. 

3abadoltutnac meg, liberabuntur; ma: 
szabadhatnak 29. 3abadoch meg 
műké t , erue nos 65. 

3ada, os 73. Szabó Dávidnál , száda. 
3ak, rostrum 149. 
3allas, castra 15, 21 , 22. hospitiald. 
3amtatic, numerátur 91 . 
3a3as, centenarius 12-
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3cge3p, clausura 56. 
3eget, tusula 86. 3iget 81. 
még3egettetéc 3vnp, concussum est cor 

ejus 19. 
3ellet, spiritns 14 , 2 3 , 4 1 , 72. ferte-

3etes sellet, spiritns immundus 156. 
para3nasagnac 3élléte, spiritns for-
nicatiouum 93. houa megec te 3el-
lelcdtpl, quo ibo a spiritn tuo 120. 
germeknéc 3elletet, sptritum san-
ctum pueri 86. vtolso 3ellétébé iut-
uan , in ultimo spiritn constitutus 
44. én 3elletemben, in spiritn meo 
149. ki pttpm mala3tnak 3elletet, 
effundam spiritum gratiae 156. 2 
emberekn? séllelet pbénne teup , 
et fingens sptritum hominis in eo 
155. jpheta scét 3ellettel tellés,/;ro-

pheta spiritn sancto plenus 128. a3 
igéket mellekét seregekn? vra eres
tét p scőt jóllétében, rerba, qnae 
misit doon'mts exereitnum in spiri
tn suo 154. a" séllétét 2 a lélkét , 
sptritum et atiimam _44. p 3éllete-
néc birtélénkedétebe , in impetu 
spiritns sni 88. 3elléti, spirituális 
97. bétplt scét lelcckél 89. Ozeas-
hoz irt 2d. prológusban, melly az 
V. Sixtusi vuígatában nincs meg. 
scét lelket , 102. Tprpdélmés séllét 
spiritns Iwmiliatus 14. mi vlan keV 
3ellétét vptuolna, resumto spiritn. 
ma, lélek/elet . Gctrélmékbéli lelec 
i a' bús je l ié t , anima in angustiis 
et spiritns atixius 51. megtprétté-
tec p gélléte, conterritus est spiri
tns ejus 60 'stb. 

3emél, rultus 71 'stb. eonspectns 30, 
40 ,7 5 , 85 'stb. species 79, 80, 85. 

niönal taitekot vijnéc gémeién, quasi 
sptttnatn svper facie aquae 98. 

vala igen félelmes jéniéllel , erat ter-
ribilis aspectu 40. 

BÉCSI CODEX. 

] scetélét, sanctificatio; azaz: szente
let 16 , 76 , 114. 

3er, ordo; a3 vdp 3eréuél élmuhiau, 
evoluto autem tempore per ordi-
nem 27. 

3erélm, stúdium 36. amor 84, 90. sé
relmes, amabilis 27. 3erélmél, stú
dió 36. 3erélémmél , studio 37. 

3erélmésbén , diligentius 37. sérelme
sen, diligenter 42. 3erelmest, dili-
genter 55. 3eres, diiige 92. 

3erkenni , concumbere 84. sérkeggél 
mv uelpnc, assentire nobis 85. i la-
toc pkét egbé 3erkenni , et vidimus 
eos pariter commisceri 85. 

3erp, area 6 1 , 9 6 , 99 'stb. 3prp, 
area 3. 

3ersés, statútum 37. 
3er3etesec, religiosi 67. 
Serséttettenéc, dispositi suns 89. 
3idalmsag, ignominia 130. 
Silététtél nagobbac, majores nattt 

4 , 5 , 6. 
30, vox. 3omat, vocem meam 51 , 121. 

3odat, 5 1 , 78. 3auat, 51. 
3oktaiiala lakos ta t , manere consue-

rerat 25. azaz : lakoztát. 3oktauala 
vigat ta t , cotisnererat laetari 39. 
vigattát. 3oktanala tetet, facere con-
sueverat 73. azaz : tétét. 

Sorgalma3atost, solicitius 84. 
3orgalma3at, cura 26. 
303at, sonns 101. 
303atl 119, 303atlic, sonat l O l , 117, 

119. kiirtpckél 3o3atlanac, clangen-
les tnbis 22. 

303atloctol, a sonantibus 21 . 
Spnétlen, jngiter 118. 
3príip horribilis 140 lev. Karolinái és 

Káldinál : rettenetes. 
3ptétét, intextum 17. 
3uca, lancea 12, 15; hasta 125, villa-

mo %VLca,fulguraus hasta 130. 3uéad 
35 
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villamaítanac fenessegeben,?/< splen-
dore fulgurantis hastae tuae 136. 

3v, cor 130. 3vem, cor meum 4 1 . 
3vlétét, nativitas 44. 

T. 
t aha t , tunc 6 , 7, 3 0 , 's tb. 
talantal , forte 29. 
tá la ta l , forsitan 13. 
t á l tos , mágus 6 0 , 6 1 . 
megtalpalta méhben p attafiat, ÍM «-

íc ro supplantavit fratrem suúm. 
Szórdl s/óra fordítás, 

tanalu, consilium 11. tanai. 6. 
tanalu ta r tó , consistorium 30. 
tanaluos, consiliarius. 
tartalmában tartatnac, volumine con-

tinentur 3 6 , 39. 
eltauo3uanc, recedentes 64. 
tegeten, nuper 10. 
tehén, bos. 7, 1 3 , 70 ,72 , 'stb. Sehol 

sincs, ökör. vacca, pedig = v n p . 
tehetség, virtus 8 , 10. 
teko3latnac, dissipantur; soc ha3ac 

tek(>3latnac e l , dissipabantur aedes 
multae 110. 

teko3lot, ventilantem; kost 3aruaiual 
teko3lot, arietem cornibus venti
lantem 76. 

ténén é r t ed , propter te 50. 
t é r em, triclinium 26. aula 3 7 , 38. 

thalamus 103. 
teremtet , creatura 23. 
testoua, ?7Ze '« íot*« 84. 
tétéiglénte , még gerie3tem mend té-

teiglente 3ekeredét , succendam us-
que ad fumum quadrigas tuas 130. 

ti3taseg, ma : tisztaság 16. 
ti3teléndpbéc nepéc kp3pt, optimates 

63. 
tj'3teléndpbi, honorati 7. 
t i tk , nnjsterium, sacramentum 61 , 68. 
t i t k i a t , secretum suum 109. 

told , addit- tolga, addat 2. toldatec, 
addita est 70. toldoc, addam 91 . 

tolnaiul , latrunci/lus 95. 
tpllétpl mgvalua, praeter ipsum 24, 

30. tplledtpl, praeter te 16. 
tpkelmég engemet , confirma me 19. 

mégtpkélléni, consumere 17. még-
tpkéTlém, perficiam 19. m e g tp-
kellic,jper/K?fe»f 149 ; perficiunt 58. 
h o l tpkélléttéd meg múédét, «6i* 
fecisti opus 3. 

tpré té t , corruptio 121. 
tprététés, corruptibilis 46. 
torleitp, statuarius 155. véssed ajt a' 

tpr le i tpbé, projice Ultid ad statua-
rium 155. Karolinái: vesd a'faze
kasra. Káldinál : vesd azt a* kép-
formáló eleibe. 

tprleitététuala , stratum erat 24. 
tpr le i te t , figmentum 136. Karolinái: 

tsinálmány. Káldinál : alkotmány. 
megtprnpc, azaz, megtürnőnk, e' he

lyet t : megtömök 14. 
tpteStem, figam 135. tptésti, figit 132. 

tptp3téttec, defixi 139. 
tudni mert , videlicet, scilicet 1. 
ludniamért , id est 64. 67. 
tudnia mert 90. 
tudnamért 7 , 8 , 24. 
t v , vos, nominativus; tvnektec , vo-

bis; tv tpket , vos, accusativiis 54. 
túg , marilla, azaz tiigy. Karolinái: 

barom nyaka 98. 
tvn magatoknac, vobismet ipsis 151. 
tvuélétec, vobiscum 1. 

U. 
vga, sic, ugyan 14. 
vndoklat , pollutio 8 ; abominatio 97. 
vr, fur 95. or 149. latro 56. es ip 

a3 ornak bajába, et veniet ad do-
mum furis. Dominusis mindenüt t : 
V r , vr. 



vro3uan, furtim 12. e l vro3Íac, sub-
trahunt 55. vrojtanac volna, fti
roli essent 118. vrroc, fures 118. 
vrroktol 2 tuluaioktol, a furibus 
tteque a latronibus 58. vrsag, fur-
tttm 93. 

vralkotlat , impérium 24, 'stb. 
vrxios, medicus 133. 
vtalatus, vilissimus S2. 
utollokat torben plpm meg, novissi-

mum eorum in gladio iuterficiam 
115. es le3en napoknac vtoliba, in 
novissimo dierum érit 124. 

• • 

u. 
vgé, verbum 18. Így is : ige. 
vlél té , sedentem rum 17 , 30. 
vnp , vacca 9 3 , 9 7 , 1 0 6 , 110. 
vupltp, clamavit 8. 
vupluetec, clamate 54. 

V. 
megvadolac, accusaverunt 63. 
v a g , substantia, 23enti5flen, p vagoc-

bol, de substantiis eorum 34, 35, 38. 
d e í g y i s : iauoc 35, iíjr 83crm5gen. 
2 8 , il)« ©üter. kéllémétésségékn? 
vágat pneki adni, et res necessarias 
ei praebiturum 44. Kellemetesség, 
tebát a' mi k e l l , kel le t ik , res ne-
cessoria. 

valal, possessio 13. vallani, habere 77, 
'stb. valloc, habeo 1 , 2. viat val , 
domiuum habét 2. vallon, fiabeat 4, 
5. valla3, habes 78. 

valobÍ3Ö, jjorro 1 1 , 12 , 'stb. 
meg valuan, \>raeter 12, 13 's tb . t p l -

1 e d t p I m é g valua, excepto te 4. 
varasolas, divinatio 124. 
varsa, sagetta 135. 
vatalc , lagetta 144; Karolinái, veder. 

Vas , Veszprím megyében: vatallé. 
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ua3, formido. azaz váz 58. 
vénérec, pottts 5 9 , 135. venéreke-

m é t , potum meum 9 1 . venéreke t , 
potum 59. venérekeknéc borát, vi-
num pottts eorum 59. 

vépic , accedit. vépénéc , accesserunt 
12. vépéc accessit 19, 21 . kpjélbén 
vépéc, accessit proximans 21. v é -
p i é l , accede. Tehá t : vépik , azaz , 
lépik 41 . vépuén, accede/ts 30. vé-
p ié l , accede 41. 

vepes , egressus 94. 
vérént való rokon , consangvineus 2. 
vér t , scutum 9. 
vét, ponit. vété, jwsuit i, 6, 'stb. vet-

tetuén, positus 12. véttetéc, posuis-
tis 14. vétté, posuit 22. e' helyet t : 
vetette, l ó r a v e t n i , imponi super 
equum 31 . véttec , posuerunt 105-
vetették, vé t té t ic , ponitur 101. 

vetél auag teréh 132. 
ve te rnéy , matutinus 123. 
veternéy k p d p c , nubes mattit inae 

9 4 , 99. 
vé tkesé t , offensio 10. 
vé3, turbó 96. 
vé3edélm, perditio 17. 
vé3tégléné, retineret 26 , 41 . 
ve3téglec, tacui 80. 
ve3tégy; tace 114. 
vé3téglende3, silueris 29. 
vé3tégtéttém, tacere feci 93. 
viadal tudomaha , peritia artis pu-

g/tae l o . 
vigastalat, consolatio 100. 
viga3talat, jucunditas 54. 
visélbetnéié, sustentans; ma: visel

hetné 40. 
v idec , protiucia 24, 25, 'stb. 

videkibéli féiedélméknéc, praefectis 
provinciarum 24. 

viga3t, sauat 95. 
megviga3tom, sanabo 100. 

35 • 
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\ iga3tal , laetificat 95. 
vil lámat, fulgur 5 8 , 66, 130. 
vil lámodat, diluculum 18. 
villámodat e lp t , ante lucem 18. 
\ioni, pugnare. vionanac, pugnarent 

37. vyonan, pugnando 8. vyot, pu-
gnavit 9. vyuyac, praelier 80. viu, 
pugnat, puguabit 81. 

viu3, cera 2 3 , 123. 
vi3ha, viszsza 5 6 , 81 . 
npk, ma: vevék, es npk két ve33pkét, 

et assumpsi duas virgas ; vpm, ma: 

I leian ho30t még engemet, vacu-
am reduxit me 4. nem akarlac tége
det heua mégfordolnod, nolo racu-
am te reverti 8. heian ére3tek még, 
remiserunt eos vacuos 12. mastpl lém-
t p l r o k o m b , alias me propinquior 8. 
méhek n? métpl 3erélmésbet , aman-
tissima uteri eorum 155. inenden ém-
béréctpl búnpsb , omm'um hominum 

Jíagitiosissima 74. hog é t éuén , ut 
hoc facto 75. a' tanait mégvégé3iié, 
finito consilio 20. sac eluetuén , abla-
to sacco 48. aitoc inegnituan, aper-
tis ostiis 136. kelletec p 3eméinéc, 
piacúit oculis ejus 50. kéllétéc pne-
ki etanalL, piacúit ei cousilium 51 . 
mikét kélléténdic t enéked , sicutpla-
cuerit tibi 14. hitténéc pbé le , m a : 
benne 108. nini. gala3at te beled bi-
Soknac 105. megaldac istent k i pbéle 
rémekedpkét meg 3abadeit, benedixe-

vevém ; vpm én ve33pmét, túli vir-
gam meam 155. 

Z. 
3ap, dens moláris 102. zápfog. 
3arandoklana, peregriuaret/tr 1. 
3arandoklat, peregriuatio 1, 2. 
3arandoc nembér í , peregriua mulier 

2 , 42. 
3omak, coluber 112. Molnár Albert

nél : zomok kigy<>. 
3U3, jecur 100. 

runt Deum, qui salvat sperantes in 
se 137. midéné isténecke léhétnéc e, 
numquid ergo possuut esse dii?92. mi
déné o taneithat é tégedet, num quid 
ipse docere poterit 2 l9 . véué féle
séggé, accepit uxorem 10. alkos te-
magadnac para3na f iakat , fac tibi 

filios fornicationis J44. mellékét bé-
3elléttél megne hag, quae locutus et 
ne praetermittas 52. el builottanac 
isténnéc tpruehetpl p igassagit kédeg 
nem tuttac sem iartanac isten pa-
ranLoIatinac vtain sem p igajolatinac 
psuéhin 85—86. kicben sem eg 3eplp 
nem nolna, in quibus nulla esset ma-
cula 95. i te parixuolatidat né halgat-
tuc sem tartottiic sem tpttne 104. mert 
e3eknéc sem eggikét ne tpttém 136. 
sem alla3 vtaknak kimenét in , neque 
stabis in exitibus 188. u sem eggic p 
vagocban, sémit né i l lé té . et nullut 

II. 
NYELVSAJÁTSÁGBÓL NÉHÁNY PÉLDA. 

Előjegyzet. 1. Ez ide csak figyelem gerjesztésül letteket, lapszám szerint le
het megtekinteni e ' kötetben szerkezetük' helyén. 2. Némelly itt lévőben látszik lati. 
nosság is , de ide tenni azért kellett, mivel azon mondékban tűnik elé sajátsága. 
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de substantiis eorutn quidqnam con-
tingeret 57. 2 sem eg tprététcsseg nini. 
pbénnec, s et nihil corruptionis in eis 
est 108. E3ec anapoc k iké t sonha sem 
egfélédét élném tprpl, isti sünt dies, 
quos nulla uniquam delebit oblivio 59. 
se val(03tassec meg te orcád 112. vgan 
té^en vala inét a3 vdpbén jorgalma-
jikuala kiben ptét kiuénédsegébén él-
téticuala, ita cuticta faciebat, ut eo 
tempore solita erat, quo eam parru-
lam nutriebat 46. ha méltolod halgat-
nod igassagot mödoc 16. méddpkn c 

álnokságokat akarnaioc Asuérns kiralt 
mégplniec, insidias eunuchorum re
gem Asuerumjugulare cupientium 51 . 
ésmeg mégakarnac pkét fognioc Q. p-
3olgalatíocba mégbionioc 17. 2 né ta-
nolnac totiabba badako3nioc, et non 
discent ultra belligerare 200. ke3ílénc 

sirnoc , flere coeperunt- Ma, sirni. 
3—4. valobi'3011 íteletet tenned i ir
galmasságot 3erétned 1 3orgalmasato-
san iarnod , utique facere iudicium et 
diligere misericordiam, et solicitum 
ambulare 203. iob énnekem halai bőg
né élet , melior mihi mors quam vita 
194. fiigélme3iéd a* pagimentomot ki 
k i nomi e3ec, ecce pavimenittm ani-

KicnV éggic, quarum un a 2 lap. 
ket fiayual, duobus liberis 3. né él-
lénkéggél enneké, ne adverseris mihi 
4. barö kpblpket , trés módion 6. Ca-

madverte cujus vestigia sutit haec 139. 
ingén sem bi3ékualaléni , necdum con-
cessam esse credebat 229. 3oktauala 
lak03t.it, manere consueverat 42. — 
menden gonossagokrol megemlékes-
t emét , otnnem malitiam eorum re-
cordatum 151. a lóra vétuén élpl-
kélinala, impositum equo praecede-
bat 52. agors foloc a- kpuétékét é-
lplkeluén , reredarii celeres nuntia 
praeferentes 56. annapon mellen pa-
rauoltal néki mégirna te tprucnedét, 
in die qua praecepisti ei scribere le
gem tuam 81. iob bog eleuenen 30I-
gallonc Nabnbodono3or nag kiralnac 
2 alaskoggonc te néked hog né meg-
haluac 13. mi p 3epe, quid pulchrum 
ejtés 248. még a3 éllé a* sidoc prégbéc 
ke3dén9 lenni , versa vice Judaei su-
periores esse coeperunt 56. a mel fpld 
tégedet liighaluad fogadand, quae te 
terra morientem susceperit 4. lelec 
Daniélt imadko3atta 2 on3ollata p is
tené t , invenerunt Danielem orautem 
et obsecrantem Deum suum 115. ynel 
2 nilnalkül 2 vértnél 1 tprnélkril, sinc 
arcú et sagitta absque scuto et gla-
dio 17. 

pitulnm négéd 9 , ptpd 1 6 , hatod 19 
'stb. 3vletéttél nagobbac, majores na-
lu 9. bogpmagatmegdiadalma3named 
é vidékécrpl , quod defenderet se de 

III. 
LATINOSSÁGOK E' CODEXBEN. 

Elójegyzet. Valamint a' nyelvsajátságok nem mind kiszed vek, ugy a' latinos
ságból i s , melly sztirol szóra fordításból eredett, csak némellyike áll itt mutatványul. 
Összevetni kívánót itt is lapszám vezetendi. 
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omnibus regionihus his 12. es micor 
által métékuolna Assiriosoknac vé-
géyt , cumque pertransisset fines As-
síjriorum 13. altalméné Effnitést, et 
tra/tsivit Euphratem 13. táncokat ve
sétvén kvrtpcbén 2 tj 'mpanomocban, 
ducentes choros in tympanis et tibiis 
14. barmié napocban, per triginta 
dies 14. es néguén e3téndéiglén éle
déit niébpl kpué t tén? , et per annos 
quadraginia annonam de coelo conse-
ciiti sünt 17. téngérn? fenékét iama, 
fundum maris perambulando 17. tpn 
nag vaLorat, fecit coenam magnam 
20—21. k iké t megfoglaltuala afogsag, 
quos occupaverat captiritas 2 l . var-
iuc alajatosoc, exspectemus humiles 24. 
inv ala3atossagokrol díuékéggöc, de 
nostra humilitate gloriemur 24. feli-
uala i s ten t , timebat Dominum 24. 
niégfogattatéc p 3éméibén, captus est 
in suis oculis 29- ha megfogatko3and-
nac neked é3éc, si defecerint tibi ista 
Sl . midpn nap ki menénd, cum exie-
rit sol 35. egméden, unusquisque 35. 
által ménéc a 3allasokat, transierunt 
castra 33. 2 futasnac segedelmét vé-
uéc , fugae praesidium sumunt 37. es 
ng Isii fiay latua a3okat élfutattoc, 
ridentes itaque filii Israel fngientes 
37. prplnékuala némbériéckél 2 3v-
3eckél i iíiackal organacban i hégé-
dpcben, gaudebant cum mulieribus et 
virginibus et juvenibus in organis et 
citharis 38. a persayac igen félec p 
alhatotossagat, horruerantpersete con-
stantiam ejus 39. feln? tégedet , ti-
ment te 39. mert a' mendenhato vr 
d)'adalma3 pbénnéc , Dominus enim 
omnipotens vindicabit in eis 39. 3a3 
pt e3tendpcl)en, annns centum quin-
que 40. 333 hu3on hét v idékeké , su-
per centum viginti septem provincias 

á l . tpn igén nag vendégségét, fecit 
grandé convivium 41. néuébpl paran-
Loltualá, jussisset ex nomine 45. 30I-
gacba 1 3olgaIu lanocha éladattatnac, 
in servos et famulus venderemur 53. 
esmetekre lené asidokat késekn c lé-
niec p ellenségekről gp3pdélmét vé
li iec, notum fieret, páratos esse Ju-
daeos ad capiendam vindictam de ho-
stibus suis 5.". mit iegjéné a3 alom, 
quid significaret somnium 62. hog 
méden félélénélkúlpn életekét uén-
desseggel által ménéc , ut ahsque ul-
lo terroré vitám silentio transigen-
tes 63. né akaryh félnéd, noli me-
tuere 07. 1 3arüdoc, mvtpllpnc fogat-
ta téc, et peregrinus a nobis suscepttts 
est 69. ne a kariad alaitaőd, noli au-
tem putare 72. ne felléd émésarost, 
non timeas carnificem istum 73. ket 
papoc, duo presbijteri S5. k i tpt tü-
tpké t , qui fecit ros 85. pnnpn tollpc 
felnem kéll iétn?, a semet ipsis non 
consurgunt 91 . a 'barmoc iobbac ásók
tól , bestiáé meliores sünt illis 93-
setetecbén, in tenebris94:. kűsséb tpl-
lémtpl , minus te 100. legétec ke3ec, 
estis párati 103. iol mögatoc vrnac, 
benedicite Dominó 106. ime en latoc 
neg férfiakat megodattakat iarokat a' 
ti'13 kp3epet, ecce ego videó quatuor 
viros solutos et ambulantes in medio 
ignis 108. remplik vala 1 felic vala 
p té t , tremebant et metucbant cum 
113. 2 nem téhétec é* bésednec értel
met megfutni, et nequiuerurU scnsum 
hujus scrmonis edicere 113. a3 éle3te-
béli 3aruacba harmac él ésenec, tria 
de cor/ribus premis evulsa sünt 118. 
egél soc husokat , comede carnes plu-
rimas 118. mel fa alat fogad meg 
pkét egbé béselléttec, sub qua arbo-
re comprehenderis eos loquentes sibi 
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137. lésélkednec pnekic , insidiare-
tur eis 151. megmarta annac hajó
ka t , devorabit aedes illius 153. (Hi
bás fordítás is), o erdemére vallatic, 
ad meritum ejus refertur 161. erej-
ipnc n i l a k a t , mittamus sortes 191. 
Ma, vessünk sorsot, a' haio ve3edél-
me3ic vala megtpréttétni , navis peri-
clitabatur conteri 191. liarom napok
ban 2 ha rőeyekben , tribun diebus et 
tribus noctibus 192. vala Niniué nag 
varos barom napocba menp , Ninive 

erat civilas magna itinere trium die-
rttm 193. Neakariatoc hinnetec barat-
toknacNe akariatoc bijnotoc a* ve3er-
be, nolite eredére amico, nolite confi-
dere in duce. 204—205. Káldinál : ne 
hidgyetek barátotoknak, ne bízzatok 
a'hadnagyban. Búnhpttém pneki , pec-
cavi et 225. ata istent 3olot beho3Ía, 
Deum patrem inducit loquentem 230. 
2 raknac vrnac tp lomaban, et aedifi-
cabant in templo Domini 243. 

IV. 
LATIN, 'S GÖRÖG SZÓ BENNE, ENNYI: 

Epistola, cerimonia, exemplar, 
stóla, cethe, adeps, regula, sanctua-
r ium, leaena, malus, maceria, con-
scientia, templum, prológus, psalmos, 
phiala igy: fiala, genesis, paralipo-
menon, poenitentia, propheta , pro-
phecia, anatbema, sarmentum. Követ
kezeik pedig: capitulum, sambucus, 
testamentum, firmamentum,. mágus, 

pavimentum, malogranatum, funda
mentum, igy: capitolom, sambucos, 
testamentom , firmamentom , magos, 
pagimentom, malogranatom, funda-
mentom. Cidar is , és adamas accu-
sativusa helyet t : cidarium, adamanti-
nost; végre: euangeli3al3. — Német
ből ezek : kehei, kelhe = Kelch; sá
fár = Schaífer; estap = Stáb. 

V. 
EGYKÉT KISZEMELET 'S ÉSZREVÉTEL. 

1. A' , AZ, gyakran kihagyva e' codexben onnan, hová Károli 's Káldi 
már tömötten csuztatá. Például: k i t hozót nékic prpc, quam mperduxit ipsis 
aeternns 86. lap. paranuola kedeg k i ra l , 96. 2 tÚ3nec illata ne inét vala-p al-
talloc 108. mert p 3Úup vala bÍ3odalmat valló vrban 136. Vr kedeg meg-
halgata p3auat, 136. megaldac istent 137. felkele kedeg kiral igen holual 139. 
ki Istent meghaguan 189. paranuola vr 194. vrtol Ie3al gonoj 197. 'stb. Milly 
helyre tették, látszik ebből : Hog kedeg láttad a- vasat élegeitetuen a* t e rep
pel i a' sárral 100. 

2. É N , T E , 6, névmás azonban feleslegesen,is előfordul: megíiitua én 
3amat 3olec. X mödec pneki k i aluala én éllénem En vram te látásodba meg-
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fesletenéc en Í3im i en bennem sem eg erp ne marada Es miképpen 3olliat en 
vranak 3olgaia én vramal Sem eg erp n£ maradót en bennem de en lelekle-
tem 2 béreke3tetic — l27d. lap. houa megec te 3elIetedtol. i hona fussac te 
orcádtól — l89d. lap. p kesékben, p gono3 atabol, p gono3 vtocbol, p hara-
gianac hh-telenkedetebpl, p múuélkedeteket — I93d. lap. p busókat , p uni
tokró l , p tetemeket — l99d. lap. — p fogockal, p 3aiocba l99d. lap. Eredett 
ez , a' lat inhoz nagyon ragaszkodásból. 

3. CSA, kicsinyítő raggal van l ám: ajándokcsa, tolvajcsa, nyalábcsa, 
oroszlánosa. Elfelejtők, 's m a , ajándékocska nyalábocska, oroszlányocska, 
's több ó c s k a és e c s k e . 

4. Á S , É S , — A T , E T , közötti különbözet ' példáji: áh í ta t , álnál-
koda t , á r rada t , czimerlet , elvi telet , elfeledet, foszlat, futat, gerjesztet, 
gyaszolat, gyönyörködet, báborula t , hartakozat, bideglelet, bicdelmezet, 
hJmlot, igazolat, inneplet , irgalmazat, k i i r t a t , kerenget , kétclkedet, kész-
le le t , kopaszlat , könyökle t , különbözet , l á ta t , léleklet , méltatlankodat, 
megmevetet, ma volna: megnevetet , nyájaskodat, okádat, unszolhat, ország
l a t , ö ldökle t , örvendezet , pusztulat, ragadat, romlat , 'stb. 

5. MERÉSZI , MERÉSZIK, MERÉSZTE, azt mutatja, hogy ez ige haj
dan igy divott : merészem, merészed, merészi; merészem, merészel, meré-
szik. Részesülője tehát vol t : merésző, 's ő' elhagytával mondaték igy i s : 
merész. Hlyen a' ma is fennlévő: fürkészem, fürkészed, fürkészi, részesü
lőben fürkésző, vagy ő 'e lhagytával csak fürkész, min t : fürkész ember. A' 
Somogyban most is hallható: elbámészkodott , ezen igének hasonlóképen igy 
voltára u ta l : bámészom, bámészod, bámésza 's onnan, bámészó vagy bámész. 
Dunántúl egy bogár neve: fülbemászó helyet t , csak : fülbemász. 

ü. BEMENETTE, ÁLLATTA, JÁRATTA, *stb. ezek' csínját megfejti a 
müncheni codexben Máté XXVd. fejezetének 37d. verse, illy mondékkal : vr 
mícor lattonc tégedet ehezetted £ étettpne tégedet , zomíaztad (i venéreket 
attonc teneked; 44d. versben pedig: vr mícor lattonc tégedet ehezetted, ag 
zomíaza t tad , ag betegletted'. Igy e' bécsi codexben a' 34d. lapon ez : el kev 
mi uröc istenöc met p Angala mégprizpt . éngeí innét elmenet lém es . ot la
k a t t a m , vivit autem ipse Dominus, quoniam cnstodivit me Angelus ejits, et 
hitte eimtem et ibi commorautem. Tehát : ménét ted , euntem te, ménét te , 
eiintem illitnt 'stb. 

7. Az igehatározók' t - v c l képeztetése: Lalardsagost, hálálatost, kevél-
ségest, 'stb. eléjő Kinizsyné imádságaiban i s , I 5 l 3 . mellyeket dunántúli 
paulinus irt. 

8. Erzendi a* magyar költő, mennyire nyer spondcusos nyelvünk' hang
mér téke több trochaeust, daktylust 's igy folyóbb lejtést , ha ezen codex-
ből némelJy szó' gyöke 's ragasztása ismét felvétetik. 



TUDNIVALÓK. 
1. A' magyar tudós társaság, alaprajza' kitűzésénél fogva, már 1832ben meg

kezdvén a' régi magyar nyelvemlékek' felkerestetését 's ma'soltatását, azoknak kiadását 
ezennel megindítja. 

2. Az ezen első kötetben találtató nyelvmaradványok a' társaság' határozatára 
vétettek ugyan fel, a' társaság bízta meg szerkesztőjüket a' kéziratok* minősége' előadá
sára, elavult szavak' kiszedésére, általában az e' kötetben levőkről értekezbetésre i s : 
mindazonáltal a' szerkesztő ezeket saját nézetei szerint hajtván véghez, a' társaság maga, 
értök nem kezeskedik. 

3. Az akadémia által kiadottak közül (ide nem értvén Évkönyveit, folyóiratát 
's eff.) ez XLlVdik számú. 

A' magyar tudós társaság' határozata szerint a' július' 9dikén 1838. tartott kis-
gyülésből. 

Dr. Schedel Ferencz, s. k. 
titoknok. 
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