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Döbrentei Gábor,már félszázaddal ezelőtt gondolt a Jordánszky-codex kiadására. E czél-
ból mint a «magyar tudós társaság titoknoka» s a Régi Magyar Nyelvemlékek közre
bocsátója 1834-ben lemásoltatta. A Bécsi codexliez 1837-ben írt bevezetése VII. lapján 
(R. M. Nyelveml, I. köt.) meg azt ígérte, hogy «bővebben hozatik majd elé ama kézirat ügye 
azon kötetünkben, melly az akadémia részéről azt magában foglalni fogjao. És íme, a mit oly 
közel, vagy legalább nem távol látott, csak mily hosszú idő múlva teljesülhetett. Azóta a 
fáradhatatlan kutató rég sü-ba szállott s utána most már tizenkét éve kiszólította közülünk 
a halál Toldy Ferenczet is, ki a Régi Magyar Nyelvemlékek kiadását folytatva e codexet csak 
épen hogy kinyomathatta. A munka befejezése nekem jutott. A magy. tud. Alcadémia nyelv
tudományi bizottsága fölszólított, hogy Toldy hátrahag}'ott nyomtatványát, melynek végső 
hitelesítését a boldogult nem teljesíthette, az esztergomi főérseld könyvtárból e czélra kész
ségesen átengedett eredetivel még egyszer összehasonhtsam s előszóval ellássam. így mint 
a Régi Magyar Nyelvemlékek V. kötetét bocsátja most a közönség használatára. 

A Jordánszky-codexről legelőször Gyurikovics György adott rövidke liírt 1833-ban a 
Tudományos Gyűjtemény XII. kötete 102. lapján, a hol elmondja, hogy «a Nagy Szombati 
Clarissa Apátza szerzetes Monostornak eltörültetése után 1782-dikben egy régi Magyar 
Kézirat, melly az 0 Testamentom néhány részének fordíttatását foglalja magában, Tek. Fába 
Mátyásnak, az Esztergomi Fő Érseki Káptalan Jegyzőjének, birtokába jutott* és hogy «ezen 
XV-ik század vége, vagĵ  XVI-dik század kezdetére eső Kéziratot 1820-dikban Főtiszt. ésMélt. 
Jordánszky Elek, felszentelt Tinniniai Püspök, tulajdonává tette, s ezzel is régiség gyűjtemé
nyének betsét nevezetesen emelte*. E leírásból kitűnik, hogy Gyurikovics csak futólag láthatta 
a codexet. Nevezetesen nem vette észre benne az új testamentomi könyveket s nem tűnt sze
mébe sem a János evangéliuma végén szóban megírt 1516, sem a Bü-ák könyve végén szó
val is arabs jegA'ekkel is kitett 1519 évszám. Nem sokára valamivel bővebben ugyan, de na
gyon zavarosan szólt róla Jankovich Miklós (Biblia' tudniillik a' szentírás' különb és eredeti 
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magyar fordításainak öt példái. Esmérteti W. J. M. Egyházi Folyóírás 1834. IV. füz. 
89—93. 1. E dolgozat megjelent külön is mint nijjabb nyomtatás"). Jankovich úgy tesz 
ugyan, mint ha látta volna a régi kéziratot, de ki lehet mutatni, hogy lenása részint «ezen 
Codexnek)) ama «két első leveleiből* van merítve, melyek «valóban reménytelen úton, Nag)'-
Szombat városát illető régiebb magyar nyelven írt levelekkel jutottak* kezéhez, részint pedig 
e levelek megnevezetlen küldőjének tudósításán alapszik. A küldő is régen láthatta a codexet 
s jól meg^ázsgálni aligha volt alkalma, különben Jankovich nem lett volna kénytelen az írás
ból következtetni, hogy «a XV. Századnak nem előbbi, hanem utóbbi felekezetébe helyhez-
tetendő», mikor ott az 1516 és 1519 évszám. Azt is látta volna, hogy nemcsak ó testamen-
tomi könyvek vannak benne, hogy ezek közt «Prophetici;soki) nincsenek, és hogy «ezeu 
nemzeti kincs a végén» nem «kopasztatott» s nem «csonlvítíitott meg». Helyesen tudta 
azonban, hogy a Jankovichnak küldött két levél a Jordánszlvy-codexnek elejéről való, ha nem 
is épen első két levele, hogy e kézirat «3 hüvelnyi vastag», és hogy elején jókora hézag 
van. De már az utóbbira nem emlékezett pontosan. Jankovich elhitte neki, hogy a codex 
«a 40-dik lapon kezdődik* s így a megmentett két levelet levonva «3ü lapjai immár örökre 
elvesztek, ha valamelly Nagy-szombati tudósabb kézbe a jobb szerencse által véletlenül nem 
jutottak". Már pedig könyv, akár hiányzik belőle akái- nem, soha sem kezdődhetik páros 
számú lapon, hanem mindig csak páratlanon. Ez utóbbi üres lehet ugyan, de magában el 
nein veszhet. Hibás különben a számítás is. Ha a codex a 40. lapon kezdődik, akkor 
39 hiányzik, s ha ebből 4 meg van mentve, akkor nem 36, hanem csak 35 veszhetett el 
örökre. Ez meg azonban lehetetlen, mivel a lapok, kettő tevén egy levelet, mindig csak 
párosan piisztulhatnak. A való pedig az, hogy a codex a 28. számú levélen, tehát az 55. lapon 
kezdődik s így Janko-\dchnak 4 lapot tevő 2 levelét számításba véve, 25 levél azaz 50 lap 
hiányzik, vagyis hiányzott 18sO-ig, a mikor ebből is meg a Jankovich két levele előtti rész
ből is még valamennyi megkerült. De erről később. Hogy az elsoroltakat Jankovich csak a 
két levél küldőjétől tudhatta meg, az legjobban kitűnik abból, hogy a miről saját szemével 
szerezhetett meggyőződést, azt egészen helyesen írja le s abból egészen helyesen következtet, 
így a birtokában volt két levélből merítve elmondja, hogy a codex «kisebb folióban, tömött 
papiroson, álló és folyó hetük között lévő középszerű characterrel íiTa vagyon», és hogy 
«írójának elkövetett hibáiból» ítélve «e példány nem a szerző eredeti írása». Ha tehát látta 
volna a codexet, a fentebbi tévedések bizonyára nem csúsznak leírásába. 

A kézirat múltjáról Jankovich Gyurikovicsétól majd mindenben eltérő tudósítást ad. 
Szerinte is valaha Fába Mátyás esztergomi főérseki káptalanbeli jegj'zőé volt, a kihez Nagy
szombatban került. Hog}' melyik évben, nem bolygatja; de azt kijelenti, hogy nem «Nagy-
Szombathi Apáczáktób). Bizonyságul arra hivatkozik, «kitől a ritkaság említett részét*, a két 
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levelet nyerte. Ettől kapta azt a tudósítást is, hogĵ  Fába Mátyás osuccessori" és testvére 
«Esztergomi kanonok Fába Simon)) a codexet Fába Mátyás kezébe ((Nagyszombatban tele
pedett Pauliimsok által jutottnak említek)). Ugj'anabból a forrásból származik nyilván az is, 
hogy a kézirat Fába Máty.istól előbb Fába Simon kanonokhoz került és csak ennek holta 
után jiitott Jordánszkyhoz, kinek ((pártfogása által kész veszedelmétől megmentetett)), mivel 
((a mit míveltebb évkorunk méltán szégyene]bet, szinte már Fába)) kanonok «halála után, 
minekelőtte a tudós)) Jordánszky «Püspök Úrnak pártfogó szárnya alá juthatott, a vak tudat
lanság ostroma, s kegyetlen körmei közé kerülvén» az elején ((megkopasztatott .s csonkita
tott». Hogy mennyire megbízhatatlan az, a kire Jankovich itt hivatkozik, az kitűnt már a 
codex leírásánál s azonnal vihígossá lesz most is. Czáfolatul ide iktatom Jordánszkynak a 
codex akkori első lapja alsó szélére ívt következő sajátkezű sorait: ((Libnmi Imnc, post abo-
litum A. 178í2. Conventum Clarissarum Thnaviae per se obtentum, donavit mihi die 29. 
Maji 820. Splis D. Mathias Fába, Nótárius VCapli Strigon. A. J. mp. EMSC. SubCustos)) 
(A. J. = Alexius Jordánszky). Itt van magának Fába Mátyásnak bár közvetett, de megbízliató 
embertől és így kétségkívül híven közölt, és Jordánszkynak közvetetlen, mindenkép hiteles 
nyilatkozata. A codexet Fába^Mátyás 1782-ben a nagyszombati clarissák eltörölt kolostorá
ból kapta, tehát a kézirat nem ((Nagj'szombatban telepedett Paulinusok által», hanem igenis 
((Nagyszombathi Apáczaiitól került)) hozzá; azután még éltében 182()-ban május 29-én aján
dékozta Jordánszkynak, tehát a kézirat sohasem volt Fába Simonnál, nem ennek halála után 
csonkult meg se nem akkor jutott a püspökhöz. Tovább időztem itt, mivel a magyar tudós 
világ a rosszul értesült Jankovich szavaiban túlságosan bízott. Jankovich föltétlenül hitt 
gyanús tudósítójának s egj-etlen egy szavára egész elméletet épített, melynek veleje valóságos 
dogmává lett. Erről tüzetesen szóltam ((Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása)) 
czímü akadémiai székfoglaló értekezésemben (Értekezések a nyelv- és széptudományok köré
ből VII. köt. 10. sz. Budapest, 1879.). 

Néhány hónappal Jankovich említett dolgozatának niegjelenése után újra fölszinre 
jutott a Jordánszky-codex iigye. Ugyanis 1834-ben a magyar tudós társaság nov. 9-én tartott 
V. nagy gyűlésén Szlemenics Pál rendes tag beadta a Gyurikovics György levelező tag hitelesí
tette másolatot, melyet Szalay László még ugj'anazon évben a Jankovich-töredék másolatával 
egészített ki. Ezúttal végre kitűnt, hogy a codex 1516-ból és 1519-böl való (Jelenkor 11. 
féleszt. 91. sz. 723. 1. és Magyar tudós társasági névkönyv^ 1836-ra). Következett Horvát 
István ismertetése (Tud. Gyüjt. 1836. Hl. köt. 113—117. 1.), melyhez a Jankovich-töredék 
első lapja Jankovichnak (imint számtalan hazai és külföldi Régiség Megmentőjének)) szentelt 
rézmetszetü hasonmása volt csatolva. Horvát egészben elfogadja ugyan Jankovich nézeteit, 
hanem ((minekutána a Kéziratban az 1516-dik és 1519-dik évszámok világosan ki vágynak 
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ú-atva», nem is kételkedhetik arról, «hogy e Régiség Kéziratát ezentúl a XV-dik Század utóbhik 
felére fölvinni nem lehet", és az is liihetöbb előtte, «hogy e Kézirat egykor Apátzabirtok 
volt». Helyesen látja, hogy a Jankovich-töredék «nem lehetett e l ső két levele Jordánszky 
Püspök Ur Kéziratának", mivel a legeiül Mózes I. könyve I. részéből közölt «Deák textus» 
csak folytatás. Ebből tehát még legalább egy megelőző levélre lehet következtetni. Jankovich 
nyilván azért gondolta az ő töredékét a codex első két levelének, mivel a latin szöveg folyta
tásával kezdődő levélre maga az eredeti kéz írta rá vörös tóntával, hogy «fol I», és a másikra, 
hogy «fol II». Az 1880-ban előkerült levelek Horvát István okoskodását helyeselték. Utol
jára Toldy Ferencz ismertette a kéziratot, a ki már határozottan a nagyszombati clarissák 
kolostorából kerültnek mondja s múltját egészen Jordánszky vallomása szerint adja (Az ó és 
középk. magy. nemz. irod. története 3. kiad. Pest 186i2. II. köt. 105. 1.). Jankovichtól azon
ban még sem bír szabadulni. Híven ismétli, hogy a codexből elül liúsz levél hiányzik és hogy 
a végén is csonka (i. h. 105. és 87. 1.). Toldy ismertetésekor a kézirat többé nem volt 
Joi-dánszkyiiál, hanem «az esztergomi priinási könyvtárban", a hol most is őrzik. Hogyan, 
mikor jutott ide, nem említi. Mikor 1834-ben másolták, a codex, mint Szlemenics Pálnak a 
másolaton olvasható jegyzete bizonyítja, még Jordánszkynál volt. 

E bibliafordításnak csakhamar akadt szerzője is. Jankovich (id. h.) kimondta, hogy az 
Bátori László. Eleinte ezt Jankovichon kívül senki se vette liizonyosnak, hanem igen okosan 
csak épen lehetségesnek tai'tották. így Horvát István (Tud. Gyűjt. 1836. III. köt. 114. 1.) kész 
gyamtími, hogy e «Bibliai Fordítások egykor a XV-dik században valóban Báthori László tol
lából folyhattak)). Megengedi ezt a Bécsi codex elé írt bevezetésében (VII. 1.) Döbrentei is. 
Tovább nem mentek. Már Toldy Ferencz különféle irodalomtörténeti kéziköny\'eiben nem
csak lehetségesnek, hanem egyenesen valószínűnek tartja, sőt sokszor úgy látszik, hogy már 
a bizonj'osságig megy, de mindannyiszor ismét a középútra tér. Hogy mért nem maradt a 
puszta lehetőség mellett, annak van némi, ha nem is oka, legalább magyarázata. Jankovich 
föltevése, ha nem is mindjái't, de később, mikor Döbrentei 1838-ban a Bécsi és Müncheni 
codexben fenmai-adt bibliafordítást a huszita eretnekséggel vádolt és e miatt az inquisitió 
elöl Moldvába futott Tamás és Bálint ferenczesek számára foglalta le, azt lehet mondani, 
szükséget pótolt. E nélkül Bátori m u n k a nélkül s a Jordánszky-codex fordítása sze*ző 
nélkül maradt volna. Toldy azonban mind a mellett egészben véve csak a valószínűségig 
ment. Ö volt az utolsó, a ki még némileg kételkedett. Azután már mindenki bizonyosnak 
vette. Toldy is messze távozott a biztos szái-azföldtől, a többi már egészen elhagyta. így 
abban az időben, midőn a nyelvtudományi bizottság fölszólított, hogj' a Jordánszky-codex-
nek Toldy Ferencz halálával félbeszakadt kiadását befejezzem, azzal a kész dogmával álltam 
szemben, hogy a Jordánszky-codexben feninaradt bibliafordításnak a híres szentéletű Bátori 
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László a szerzője. Áhítattal fogtam annak kutatásához, hogy e hit mire támaszkodik. Az 
eredmény nagy sajnálatomra épen nem volt kedvező. Arról kellett meggj'öződiiöm, hogy a 
dogma alapja puszta gyanítás, üres állítás. E kérdés részletes fejtegetését már említett akadé
miai székfoglaló értekezésemben terjesztettem elő. Ide már csak az eredmény tartozik. Ott 
vagyunk ma is, a hol a magyar tudomány még Jankovich előtt állt. Van egy adatunk, mely 
szerint-a XV. század második felében élt Bátori László budaszentlörinczi pálos szerzetes 
magyarra fordította a bibliát, és van a XVI. század első neg}'edében készült Jordánszky-
codexben egy bibliafordításunk. Van egy bibliafordítónk, a kinek nem ismerjük a munkáját, 
és van egy bibliafordításunk, a melynek nem tudjuk a szerzőjét. A kettőnek összetartozandó-
ságára nincs semminemű bizonyító adatunk. Inkább azt lehet hinni, hogy semmi közük egy
máshoz. Bátori László bibliáját ugyanis Mátyás kü-ály a maga könj^tárába tétette; arról 
pedig, hog,Y másolata maradt volna, melyről a Jordánszky-codex lehetne másolva, nincs 
semmi följegj'zés. Másrészt a Jordánszky-codex nemcsak hogy utoljára apáczakolostorból 
került elő, hanem régebben is apáczabirtok volt. E mellett tanúskodik az, hogy az ó testa-
mentomi rész «ío\' LVIIII)) számmal jelölt levele innenső lapja alján XVII. századbeli nökéz 
«barbára» nevet írt. Hogy a codexet Bátorinak kolostorával vagy akár csak szerzetével 
is akár mi csekély érintkezésbe juttassuk, arra teljességgel semmi sem jogosít föl. így 
minden valószínűség szermt Bátori Lászlónak és a Jordánszky-codex bibliafordításának csak
ugyan semmi közük egymáshoz. Ennek alább még egy igen fontos bizonjítékát fogjuk látni. 

Mikor már senki sem várta, senki sem reményiette, megkerült csekély kivétellel a codex 
hiányzó része is, Dr. Szombathy Ignácz 1880. márczius 6-án közölte a győri Hazánk hírlap 
I. évfolyama lí). számában azt a hírt, hogy Csemez József győri főigazgatósági tollvivő (most 
nag}'bányai főgymnasiumi tanár) birtokában van egy igen régi papiros kézirat, mely egy 
levélnyi bevezetésen Idvül Mózes első köny^'ét s a másodiknak kezdetét foglalja magában 
és negyedrét alakban kettős hasábokra van írva. E hírről Budapesten az idevaló hírlapok 
iHján márczius 8-án értesültünk. A hiányos és nem pontos leírásból is azonnal kitaláltam, 
hogy a Csemez-féle kézirat nem lehet más mint a Jordánszky-codex hiányzó része. Ezt azon
nal meg is írtam dr. Szombathy Ignácznak, a ki még márcz. 8-án kelt levelemet márcz. 13-án 
a Hazánk 21. számában közzé is tette. Ugyancsak márczius 8-án a nemzeti Múzeum köm^^-
tára sietett elkérni Csemez Józseftől a kéziratot, mint a Hazánk márczius 9-én megjelent 
20. számában olvashatni, «megvizsgálás és esetleg megvétel czéljából». A kézirat már másnap 
megérkezett s ekkor a Múzeumban constatálták, hogy az csakugyan a «Jordánszky-codex 
kiegészítő része». Majláth Béla múzeumi könyvtárőrnek erről Csemez Józsefhez intézett és 
márczius 9-én kelt levele szintén a Hazánk 21. számában jelent meg. A nemzeti Múzeum
ból azután a Cseméz-töredék Esztergomba vándorolt. Simor János bíboros-prímás meg-
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vette és a Jordánszky-codex elejébe köttette. Ez alkalommal a könyvkötő azt a hibát 
követte el, hogy a bevezető levelet, mely előtt még most is legalább egy levél hiányzik, 
megfordítva vagyis a túlsó lapot innensőnek téve és viszont iktatta be, a mire nyilván az 
csábította, hogy a túlsó lap szakasz elejével kezdődik és ékesebb is az innensőnél, tehát a 
codex kezdetének látszott. Hogy az «Aliud prohemium» fölirás e fölfogás ellen hangosan 
tiltakozik, azt a deáktalan köny\'kötő nem vette észre, valamint azt a különösséget sem, 
hogy most az első lapon Mózes első könyvének latin kezdete megszakad és a másodikon 
legfölül magyar bevezetés töredéke van. A hibásan elsővé tett lap alsó szélére rá van 
jegj'ezve, hogy a biboros-primás kitől, mikor és mennyiért vette meg a Jordánszky-codex 
elejéről eddig hiányzott részt. A tetemes ós fölötte becses töredék múltjáról és fölfedezéséről 
Csemez József úr Győrött 1884. januárius 5-ón kelt levelében kérdésemre a következőket 
írja:«Hozzám intézett becses soraira szeretnék oly felvilágosítást adhatni, milyent Uraságod 
óhajt; alig hiszem azonban, hogy az adatok, melyeket nyújthatok, kielégítők legyenek. — 
A codex-részlet, mely bii-tokomat képezte, édes anyám nagybátyjától, néhai Wenisch Antaltól 
maradt reám annak könyveivel együtt. Ezen nagybátyám majdnem egész életét Nagyszom
batban töltötte mint városi hivatalnok és 1867-ben 75 éves korában halt meg. Minthogy 
szenvedélyes könyvgyűjtő volt, mindig megjelent ott, hol könyveket lehetett vásárolni. 
Hagyatékok rendezésénél rendesen kikérték tanácsát, ha könyvekről vagy iratoki-ól volt szó, 
és ily alkalommal szerezte meg a codexet is. Édes anyám tőle magától hallotta, hogy valami 
Röder Simon nevű elemi tanító halála alkalmával jutott a codexliez, midőn az özvegy kérte, 
nézné át a könj^eket és iratokat, melyek a hagyatékban voltak. Sajnos, hogy az időpontra nézve 
még hozzávetőleg sem tudok fölvilágosítást adni. Szüleim mondják, hogy nagybátyám nagyon 
sok éven át bírta a codexet és mint érdekes régiséget gondosan őrizte. Halálakor a könyvtárt 
— azóta szintén elhalt — bátyám vette át, s midőn a könyvek az én gondozásom alá kerültek, 
hatodik osztályú gymn. tanuló voltam. A codex-részletet szerencsére mindig gondosan őriz
tük, meg levén szokva azt érdekes régiségnek tekinteni. — A mi fölfedeztetését illeti, az első 
sorban dr. Szombathy Ignáczgyőri föreáliskolaitanár érdeme. Az 1879/80. tanévben beálltam 
a főreáliskolálioz gyakorló tanárnak és így naponként bejártam az intézetbe. Egy ízben a 
tanári szobában beszélgetés közben szó volt régi nyelvemlékekről s akkor fölhoztam, hogy 
könyveim közt van egy régi magyar bibliafordítás részlete és pedig kéziratban. Dr. Szombathy 
— régiségeknek szintén kedvelője — mindjárt kért, mutatnám meg neki alkalmilag. Szíve
sen megtettem. 0 aztán részleteket közölt a kéziratból a Hazánk czímü lapban, mely akkor 
tulajdona volt, így költvén föl az illetékes szakkörök figyelmét. Midőn aztán a nemzeti múzeum 
könyvtárnoka részéről sürgönyileg felhivattam a codex bemutatására, természetes, hogy azt 
is szívesen megtettem. A további részletek Uraságod előtt is tudva vannak. — Mint Urasa-
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go(l láthatja, valóban iiem nynjthatok oly adatokat, mint kívánatos volna; át is néztem régi 
iratokat, jegyzeteket, melyek nagybátyámtól még megmaradtak, de a codexröl felvilágosítást 
nem nyertem». A Csemez-töredék által a codex közel teljes lett. Legelülröl egynél nem 
sokkal több levél hiányozhatik, hozzávetésem szerint csakis egy. Azontúl még három levél 
iiein került meg, fol. IV, fol. XXVI és fel. XXVII. A meglevőből két levél, a Jankovich-töre-
(Icket tevő fol. I és fol. II külön van még a nemzeti Múzeum birtokában, a többi egy 
könyvben van egyesítve. A részek sorrendje ez: 1. a Csemez-töredék egy számozatlan levele, 
2. a Jankovich-töredék két levele, fol. I—II, 3. a Csemez-töredék egy levele, íol. Ili, 4. ismét 
a Csemez-töredék huszonegy levele, fol. V-—XXV, 5. a Jordánszky-codex hatvankét levele 
(ó testamentom), fol. XXVIII—LXXXVIII, mely között LXVIIII és LXIX számozással két 
()í). levél van, 6. ismét a Jordánszky-codex százkilencz levele (új testamentom), fol. I—-
CVIII, mely között hasonlóképen VIIII és IX számozással két 9. levél van. Az egész codex 
tehát jelenben 196 levelet tesz; eredetileg áOO levélből állhatott. 

A codex külsejéről csak kevés mondani valóm van. Az egész könyv a Jankovich- és 
Císcmez-töredékkel egj'etemben mindvégig egy kéz müve. A papiros ívrét alakjáról, az írás 
két hasábos és rideg barátgót voltáról, a kezdőbetűk díszítéséről, a levelek számozásáról és 
több eíielékröl elég hü képet ád a tartalma szerint ugyan már az új testamentómhoz tartozó, 
de számozása szerint még az ó testamentomi részhez csatlakozó fol. LXXXVIII innenső lapjá
ról vett hasonmás. Az itt láthatón kívül vannak még ékesebb kezdőbetűk Mózesnek mind az 
öt könyve és Józsue elején. Az új testamentomi részben a XVI., XVII.,XLIX.,LVI., CVI és CVII. 
levél nincs számmal ellátva, de mind be van számítva. A Csemez-töredék legelülre való számo
zatlan levelének tévedésből innensővé tett túlsó, valamint a Jordánszky-rész ó testamentomi 
fol. XXVIII, XXXVn és LVIIIl innenső lajjját kivéve sehol semmi idegen kéz íi-ása. A Csemez-
töredék első levelén a már említett jegyzet van, hogy Simor bíboros-prímás mikor, honnan, 
hogyan szerezte meg a nevezett töredéket. A fol. XXVIII innenső lapja felső szélén az első hasáb 
fölött e század első negyedére valló ductussal ez van írva két sorban ((De Anno 1519 vid. finem 
Birák-könyve»'), alsó szélén pedig egész szélességben Jordánszky Elek már idézett jegyzete, 
mely után még ez van vetve «& fol. 26. ufq. 108. abfq. 27.» szintén Jordánszky kezétől''); 

') Ennek az írója nem vette észre, hogy ezen kívül még az 1516 évszám is megvan a szent János evan
géliuma végén. 

-) Az «a fol. 26.»természetesen iolUiiba «a fol. 28.» helyett; az «usq. 108.)i is helytelen, mivel a CVIII, mely 
Jordánszkyt tévedésbe ejtette, csak az új testamentomi rész utolsó levelének a száma; az ó testamentomi rósz utolsó 
levele, mely tartalma szerint, mint már érintve volt, ugyan új testamentomi, LXXXVIII számmal van jelölve. Jor^ 
dáüszky nem vette észre a kétféle számozást s így azt hitte, hogy a könyv 1(18 — 27 = 81 levél, holott a két (i9. és 
két 9. levelet is bele számítva az ö idejében 89 — 27 meg 109, összesen 171 levél volt. Jordánszky e szerint a felénél 
jóval többet hibázott. 

8KŰI M. NYELVEML. V. b 
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a fol. XXXVn innenső lapja végére «XXVIII cap.« van vetve; végre a íbl. LVIIII innenső 
lapja alján a XVII. századbeli kéztől eredő, már többszőr is a codexnek hajdani apácza-birtok 
voltát bizonyító adatként említett «barbara« név olvasható. A kötésről szólva, külön meg kell ^ 
említenem a két levélnyi Jankóvich-töredéket, mely szintén táblába van téve. Első táblája 
belsejére Mátray Gábor czeruzával ezt írta: «198. Fol. Hiing. Magyar sz. biblia eleje XV. 
század. Jankovich Miklós gyűjteményéből». A XV. század nyilván szintén Jankovichtól van 
átvéve. E töredék írása, mint már tudjuk, 1516 és 1519 kÖzé teendő. Ki van állítva a nemzeti 
Múzeum folyosóján. A Csemez-töredék és Jordánszky-rész sárgásbarna bőrrel bevont fatáb-
lákba van kötve. E kötés régi maradványokat őrzött meg. 

Fennebb annak még egj' fontos bizonyságát, hogyne códex bibliafordítását nincs okunk 
Bátori Lászlónak tulajdonítani, mellőzni voltam kénytelen, mivel nagj' kitéréssel járt volna. 
Legyen szabad most pótolnom. Gyengj'esi Gergely pálos föperjel 1525-ben készült pálos 
krónikájában azt írja Bátori Lászlóról, hogy az egész bibliát fordította magyarra (1. említett 
akadémiai székfoglalómban 14—15. L). A Jordánszky-codex fordításáról ellenben ki lehet 
mutatni, hogy nem akarta az egész bibliát adni. Csak a kitéréseket kell figyelmünkre méltat
nunk. Mózes II. könyve 25. része után mindjárt a 28. rész következik. Hogy ez szándékos ki-
hag}'ás, azt megtudjuk a 25. rész vége felé olvasható eme szavakból (kiadásunkban 6 3—64.1.): 
<i EEtth keth kapitwlom hean vagĵ on, my módon es my zerrel montta wr yl'ten zerzeny az 
nagyab tabernaculomoth, awag}' az yften Satorath es egj^hazath mjuden zerzamawal hozya 
tartozowal es benne valókkal, k y n e k é r t e l m e es m a g y a r f f a g a f emykeppen en 
e l m e e n b e nemf fe r , de e e g y e b t w l fem e r t h e t ó m » . Csak a 27. rész 20—21. 
verse van még e szavak után vetve befejezésül. A munka nehézsége a mentség. Ugĵ anez van 
említve Mózes V. könyve végén is (kiadásunkban 282. 1.): «Ettli vagj'on veeglie moyfes óth 
kenyweenek, iftennek legén halaa. Ha kedeegh my fogyathkozaaf eílet k9zte keerem ew 
yrgalmat boczalTa megh Ha keedegh my lelky haznot benne leél, ky olwafny akarny: keerem 
ymaggyon érettem, m e r t nagy m w k a n a a l kyl v e e g h e nem zakadot* . Annak 
bizonyságául, hogy az ó testamentomi részbe csak az első hét könyv (Mózes I—V., Józsua, 
Bú'ák) volt szánva, a Bírák könyve végén olvasható eme szavak szolgálnak (kiadásunkban 
348. 1.): «Eth vagyon az byraknak yarafokról való kénynek veeghe wr Iftennek hyreewel. Ez 
a z 0 0 h t ^ r w e e n n e k h e e t e d k e n y w e e n e k v e e g h e z e t y: m y n e e r e m y y d w e f-
f e g h w n k r e z y k z e e g h». Hogy az iij testamentomi könyvek közül is szándékosan maradt 
el szent Pál első tizenhárom levele, azt világosan mutatja a «Prológus in epiftolas canonicasa 
(kiadásunkban 797—798. 1.), a hol ez van mondva: «Imaran el kezdethnek az apoftoktwl 
yrth epyftolak, k y z a m z e r e n t n y o 1 c z 1 e z e n. Elfe zent palee, kyth yrth az fydoknak 
. . . Mafod zenth Jacabe . . . Harmad es negyed zenth Petóree . . . Ewtód, hatod es heted 
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zeuth Janoíe . . . Nyolczad zent JudalTe». Ennyi van ígérve s valóban ennyi is van adva. 
Hogy mind ez a fordító nyilatkozata, abban kivált az első két idézet után épen nem lehet 
kételkedni. Világos tehát, hogy a Jordánszky-codex íbdításának szerzője nem akarta az egész 
bibliát magyarul adni; visszariasztották a munka nagy nehézségei. Ennélfogva ha csakugyan 
helyesen állítja Gyeng}'esi Gergely, a miben pedig seimni okunk kételkedni, hogy Bátori 
László az egész bibliát (totam Bibliám) fordította magyarra, akkor iigyanez a Bátori László 
és a Jordánszky-codexnek a biblia sok könyvét tudva mellőző fordítója nem lehet egyazon 
személy. A többi kitérés, lapszéli jegyzet és befejező szólás, kettőt kivéve, közömbös és ép 
úgy eredliet a lehótól, mint a íbrdít()tól. Az ó testamentomi fol. XLI innenső lajjja bal szélére 

íitfózes III. könyve 3. része ama szavai irányában: «Es annak vtanna az twlyoknak hw tagli-
lyath vj'geek kywe az tábor kyVvl, es eeghelleek megh merth mynd az fokaílaglniak byne-
ryeertlii) (kiad. 85. 1.) ez van ú-va: »mynd wrwnk Jefth yegzy kyt Jer hm kywl meg oleenek 
ínynd ez vylaghnak byneerth». Ilyen lapszéli jegyzet több is van; ez egyet nem csak például, 

^hanem azért is idéztem, mivel Toldy mellőzte. A befejező szólások rendesen csak annyit 
mondanak, hogy itt vége ennek meg ennek a könyvnek, istennek hála. Ilyenek pl. Mózes 

pni. könyve végén: «Eth vagyon veeghe moyfef harmad kenywenek, ky leuiticiiihak mon-
Edatyk. Vrnak hala» (kiad. 118. 1.); Mózes IV. könp'e végén: «Eth vagyon veegye moyfes 
î neegyed kenyweenek ky Numerinek modatyk wr yí'teunek aldoth zenth hyreeweb) (kiad. 
[,196.1.); Lukács evangéliuma végén: «Wr yl'tennek zenth malaztyawal eth vag}'on veghe 
zent lucacz ewangeliomanak» (kiad. 6!20. 1.). Az ilyeneket bajos volna határozottan akár a 

[fordítónak, akár a leírónak tulajdonítani. Két bejegyzés azonban csakis a leírótól származ-
fejbatik. Az eg}'ik a Bírák könyve végén levő befejező szólás titán vetett «zent dorottya ázzon 
tnapyan ezer ewth zaaz tyzen kylencz eztendewben 1: — 5: — 1: — 9: —̂» (kiad. 348. 1.); a 
; másik pedig a szent János evangéliuma végén levő befejező szólás után vetett «Adwenthnak elfe 
zerdayan Azon eztendóben mykoron Criftuf zyleletwl foghwan yrnanak Ezer ewth zaz tyzen 

, hatod eztendóben» (kiad. 704.1.). Ezekből megtudjuk, hogy az ó testamentomi rész leü'ása 1.519. 
ífebruárins 6-án, a négy evangéliumé pedig 1516. deczember 3-án végződött. Azt ismét nehéz 
volna eldönteni, hogy a fölvett könyvek hiányzó részeit, kivéve Mózes U. könyvének ama feje
zeteit, melyeknek mellőzését, mint láttuk, maga a fordító igazolja, ki hagyta el, szintén a for-
átó-evagypeíhgaleíró. A hézagok igen tetemesek. Hogy csak egynehányat említsek, Mózes öt 

lönyve közül hiányzik az elsőből a áO., í26., 34. és 38., a másodikból a 29. és 30., a hárma
ikból az 5., 14., 15., 22. és 23., a negyedikből a 4., 8., 18., 19., 28. és 29., az ötödikből 

7., 8., 19. és 25. rész. Ilyen hézagok vannak Józsiié és a Bírák könyvében is. Az új testa-
leutomi részből, mint már láttuk, szintén hiáliyzanak ugyan egész könyvek (sz. Pál első 

tizenhárom levele), de ki kell emelnem, hogy a meglevő könyvekből fejezetek nincsenek 
h'» 
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elhagyva. Bátran föl lehet tenni, hogy az ó testamentomi részben a leíró is átugorhatta egyik 
másik fejezetet, de sokat bizonyára, nem bírva a nehézségekkel, maga a fordító mellőzött. 
A fejezetek hibás számozását azonban kétségkívül a leírónak kell tulajdonítanunk. így pl. 
Mózes I. könyvében nincs számbavéve, hogy a fentebb elősorolt 20., áö., 34. és 38. fejezet 
hiányzik, hanem a számok egyfolytában mennek wNegywen hat)>-ig, s így a 31 — 25. fejezet 
«Hwzad» — «Hwzon Neg», a 27—33. fejezet «Hwzon ewth» — ((Harm egy», a 35—37. 
fejezet «Harm keth» — «Harm Neegy», a 39—50. fejezet «Harm: ewth» — «Negywen 
hat Cap» lett. így van ez az ó testamentomi részen végig. Máté evangéliumában a «Tyzen 
kylencz Cap» után a számozásban «Tyz»-re ugrott vissza a leíi-ó, de utólag kijavította 
«Hwz))-ra, csakhogy a következő fejezeteket is mind (fTyz»-re keresztelte volt, de nem igazí
totta ki s így most «Hwzon egy» — ((Hwzon nyolcz» helyett «Tyzen egy» — «Tyzen nyolcz» 
van. Toldy ezt kiadásunkban hallgatag kijavította. Minthogy az egész codexben a fejezetek 
számozása mint a fölírások általában vörössel vannak írva, a mit előbb helyet hagyva utólag 
szoktak végezni, úgy magyarázhatjuk a mondott hibákat, hogy a Jordánszky-codex leírója is 
előbb helyet hagyva később ü-ta be a fölírásokkal együtt a fejezetek számozását s akkor, ha 
egyszer elvétette, a tévedés végig megmaradt. 

De csakugyan meg kell-e különböztetnünk fordítót és leírót"? Nem lehet-e a Jordánszky-
codex magának a fordítónak kezeírása? A feleletet megadják az igazítások és íráshibák. 
A törléseket Toldy mellőzte s így az eredetire vagyok kénytelen utalni. Csak egj'nehányat 
idézek, a levelet az eredeti számmal, innenső lapját a-val, a túlsót &-vel, első hasábját 1-gyel, 
a másodikat 2-vel jelölve, a törlést pedig szögletes rekeszbe foglalva. 0 testamentomi fol. 
LXXXIV a 1 (kiad. 324. 1.): «a-aga haragra remej'teek az myndenhato wr Iftent»; ugyanott 
2 (kiad. 326. 1.): «Az wtan efmegh veethkózeek Izrael wr Iftennek ellenéé, es ada wr Iften 
ewket eglon moab k^'rallyanak Tellenej kezeeben)); új testamentomi fol. L6 2 (kiad. 629. 1.): 
«Feleleenek azért az lydok, es mondanak hwneky: jNegywen es hath eztendeegh rakattatot 
ez templom; Minemw yegj'eket mwtacz mynekewnk, mertli ezth tezed ? Felele Jefus, es möda 
hwnekyk: Tóryetek el ez templomot, es harmad napon íiel epj^eytem hwtet. Mondanak azért 
az Sydok : Negj'wen es hat eztendeegh rakattatoth ez templom, es the harmad nap fiel eppey-
ted hwtet?)) ; fol. LXIII a 2 (kiad. 691—692. 1.): «Bel meene azei-t efmegh az tanacz házba' 
Pylatus, es liozya hyvaa Jeíufth, es möda hwneky: Te vagy ee az lydoknak kyrallya ? Felele 
Jefus: [Te vagj' ee az lydoknak kyrallya? Mô  Temmagattwl mondod ee azth, awag)' eegyebek 
mondottak en rólam the neked?)); fol. LXVI a 2 (kiad. 709.1.): «Es elówe allatának kettőt, 
Joíefl'eth, kjTiek [vezeteekj neAve vala Barfabas, ky vezeteek newen hywattatyk vala ygaznak, 
Es Matyafth»; fol. L X X X I I / J 2 (kiad. 789.1.): «Egy ember vagyon en nahun, fkótózwe hagyotj 
kyt felix kezwe hagyot* ; fol. XCII b 2 (kiad. 838. 1.): «ne akaryatok [hazwj dyczekódny, es 

"'-•-
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hazwgok lenny az ygaflaagh ellen»; fol. CVI b 1 (kiad. 916. 1.): «Az ewte el efóth, eggj'k 
wgyan vagyon, eggyk yewendew, [kyketh az azzonyallat es azoknak heet kyraly kyken az 
azzonyallat yl, es mykoron az wtolfo el yevend: zykfeegh annak egy kewef ydeyglen maradny». 
E törlések közül az első «raga» csak úgy magyarázható, hogy az ú'ó előtt már magyar eredeti 
volt, melynek «haragra* szavában először átugrotta a «ha» szótagot talán azért, mivel sor 
végére esett és így a következő sor «ragra» szótagokkal kezdődött, de aztán észrevéve a hibát, 
kitörölte és helyesen írta. A többi törlés mind vissza- és elöreugrásból származik, még pedig, 
minthogy az íráshibákat leszámítva mindig hűséges másai megelőző és következő szavaknak, 
határozottan magyar szöveg alajijáu esett vissza- és elöreugrásból, mivel különben szabadab
bak, legalább egyszer-másszor eltérők volnának. A törlések és igazítások tehát arra mutatnak, 
hogy a Jordánszky-codex nem a fordító írása, hanem másolóé. Még erősebben bizonyítják 
ezt a ki nem igazított íráshibák. E kérdésben minden codexünknél az experimentum crucis 
a k hangnak rendesen szóvégén hibásan / és megfordítva a t hangnak k \ags' c betűvel való 
jelölése. A mely kéziratunkban ez előfordul, az biztosan másolat. A Jordánszky-codexben 
pedig ily föltűnő példák találkoznak: Mert azon b w c z w t o / (bwczwtoc, bwczwtokhely.)lezen 
es mynden bjTiej'tekból megli tyztwltok yftennek előtte (kiad. 100. 1.); Es emlekózet lezen ty 
r o l a t o í (rolatoc, rólatok hely.) ty vratok yftenteknek elette (kiad. 136. 1.); Moyfes azért 
az Jordán v y z e e n e í h (vyzeenec, vyzeenek hely.) maf feleet adaa Euben nemzetynek (kiad. 
315.1.); es az hw zent lelke l a k o z y e e í h (lakozyeec, lakozyeek helj'.) ty bennetek (kiad. 
855.1.); myglenzwggodyk ez atkozoA; (atkozoí) fokaffaagh enellenem (kiad. 149—150.1.); 
yme ky yett ez iieep egj'ptombol es el fedeztte ez főidnek zynee^ (zyneeí hely.; Idad. 164.1.); 
onnaA; (onnaí hely.) es fel kelween, yteek megh ew fatorokath az vereű" tengher melleth 
(kiad. 189.1.); Menyből atta megh hallanod az ew z o z a 11 y aZ" (zozattyaí hely.; kiad. 211.1.); 
es liywaa az helnek n e w e e ^ (neweeí hely.) Jofwe akornak wólgĵ e (kiad. 300. 1.); megh 
ol to/ í tak (oltottak hely.) tyznek hertelenfeeghóket (kiad. 823. 1.); My a/cank (aíauk, 
atyánk hely.) Ábrahám nemde mywelkódethból ygazwlth ee megh, yftennek aldozwan hw 
íi'yaA; (ffyaíhely.) yláakoth az oltáron (kiad. 836.1.); Oh yay ky eery azt, mykoron ezetek 
(ezeket hely.) be tellyefeyty wr yften (kiad. 172. 1.); es kj'we hozót tyteketh nagy ereywel 
hatalmawal egiptombol, hogy el weztenee az nagy es teenaladnaal ereűéb nemzeteeketh ty 
e let teA;eíh (eletteíec, elettetek hely.), hogy tjteketh be vymie (kiad. 211. L). Ezek közül 
a bwczwtoí, rolatoí, vyzeeneíh, lakozyee/h t-je k jelentő c helyett áll és világosan a c-nek 
t-\el való ősszetévesztéséből ered. Ez máskép mint magj'ar szöveg alapján nem eshetett s 
így a ki elkövette a hibát, csakis másoló lehetett. Meg\'an e jelenség ellenpróbája is az atko-
zok, zyneek, onnaA;, zozattyaA;, neweeA:, oltoA;tak, a/íank, Sjak A;-jában, mely t helyett áll és 
az előbbivel megfordítva a í-nek /.• jelentő c-vel való ősszetévesztéséből származik. Ez is csak 
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másolón eshetett meg. Mind a kétféle hiba megvan az ezetek, eletteketh. betücseréjében. 
Mind ez csakis magyar szöveg hibás olvasásából magyarázható. Az eredeti, melynek nyomán 
a Jordánszky-codex készült, a k hangot, ha nem is mindig, de legalább igen gyakran és 
kiváltképen szó végén latinosan c-vel jelölte, c-je pedig általában annyira hasonlított /-jéhez, 
hogy könnyen össze lehetett téveszteni. A másoló azonban a k hangot már rendesen nem 
c-vel, kanem /c-val jelölte és így valahányszor a t-t c-nek nézte, rendesen nem c-t, hanem a 
maga szokása szerint k-t ht. Másolásra mutatnak még a következők: Mykoron azért az 
egghew hegyr9l alaa zallaneek: az keth kew táblákat kezembe tarthwan es láttam vona veeth-
kózveen azty balgatakfaghtokat ty wratok yftennek elette, es hogyentett bo2;y wth (borj'wth 
hely., Toldy a kiadásban hallgatag kijavította) zereztetók vona, es ollyan hamar az wr wtat 
el hattatok vona, el eyteem az keth táblákat en kezeymból, es el tóreem az heegy alath (kiad. 
219—220. 1.); Es ynkab nem de fel vevetók Mólok f a t h o ^ a t (láthorat hely.), es ty 
yftentóknek vylagat, kynek newe remfíám (kiad. 730.1.); Merth azt mondod, hogy k a r d a g h 
(ka^dagh hely., Toldy a kiadásban hallgatag kijavította) vágok, es fok morhayw, es femy 
zykfeeghem nynczen (kiad. 891.1.). A bo^ywth, láthorat ^-je ?' és megfor(htva a kardagh r-e z 
helyett van. Mind a két hiba helytelen olvasásból ered s úgy vált lehetségessé, hogy magyar 
eredeti volt az író előtt, melyben az r és z összetéveszthetően hasonlítottak egjináshoz. 
Hyen r meg 2 a kiadásmikhoz csatolt hasonmás legelején a «prologos» és «A2» szavak-
baia látható. Miud ebből világosan következik, hogy a Jordánszky-codex csakugyan nem 
eredeti, hanem másolat. Hogy ki volt ennek készítője, ai-ról semmi adatunk és ígj' a másoló ép 
oly ismeretlen, mint a másolatában fennmaradt bibliafordítás szerzője. Hogy e codex nem
csak a múlt, hanem a XVH. században is apáczáké volt, azt már tudjuk. Nagyon valószínű, 
hogy eredetileg is, mint magyar nyelvíi codexeink rendesen, apáczák számára készült. Se a 
szerzetet, se a helyet nem sejthetjük. 

A codex nyelvbeli sajátságait külön értekezésben fogom kifejteni. Ez alkalommal csak 
röviden három dologra utalok. Az első a Jordánszky-codexnek általában nyelvjárásbeli meg
egyezése az Erdy-codexszel. Ez utóbbinak eredetét a Nyelvemléktár IV. kötete előszavában 
(IX. 1.) Magyarország déli részébe helyeztem. Ugyanitt, pontosabban szólva Magyarország 
délnyugati részében, a Dráva mellékén keresendő nézetem szerint a Jordánszky-codex nyel
vének forrása is. Okaimat majd külön értekezésemben sorolom elő. A második a Jordánszky-
codexnek az Erdy-codexszel szintén közös ama különös sajátsága, hogy sok már régtől fogva 
rövid ft, e véghangzót hosszúnak jelöl. Ez különösen az c-nél igen gyakori. Csak néhány 
példát idézek, kiadásunk lajiszámát vetve utánuk, a bővebb kifejtést pedig szintén máskorra 
hagyva. Igen sűrűn találunk ilyen alakokat: a) nyeltcc (9. 1.), tettí^c (438., 503., 671. 1.), 
rywydeytettcc (501. 1.), kezeytettcc (572. 1.), yfmertcc (638. 1.), gylóltcc (687. 1.); h) terce 
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(téré, 172., 300. 1.), lehet-e (302., 580. 1.), ewezeg (378. 1.), kelee (378., 458. l.),.mengí! 
(399.1.), yeveg (530.1.), j\ee (531., 670.1.), allaa (552., 562.1.), vezee (568., 724.1.), eredé-í 
(576., 637., 773. 1.); c) alkuba (128. L), meiui«í (291., 400., 459. 1.), lemiee (446. 1.), 
mondaima (483. 1.), kellenee (555., 659. 1.), jewnee (583. L), vezteglenee (593. 1.), kózel-
ghetnce (596. 1.), eelncí (637. 1.), lialnart (667. 1.); d) rekezzfe (224. 1.), \eike (224. 1.), 
QYGZce (320., 431.1.), gywlólyee (371.1.), nyeryee (482.1.), helhezteffe^ (558. 1.), óUyef 
(765. L), kóweffcf (850. 1.), zereffcí' (872. 1.); 6)\jzee (210., 631. 1.), feyedelmeí (312., 
551., 668., 690. 1.), zekerí'e (326. 1.), lelkge (383. 1.), mefteree (383., 541. 1.), Vezee (388., 
538., 607. 1.), iMee (464. 1.), kentefe (527. 1.), eledekí (527. 1.), bezedee (532.1.), eeleteí 
(569., 645., 646. L), ekvee (577. 1.), nmee (689. L), teftee (698. 1.), yfteneí' (729. 1.), 
üüi-iekee (748. 1.); / ; yghee (366. 1.); g) bemief (11., 259., 386., 462. 1.), \e\ee (259., 
398. 1.), eWenee (294., 328., 461. L), beleké (408. 1.), belólec (469. 1.), fel9kí' (461. 1.), 
felettee (522. 1.), idee (492. 1.), eáee (557. 1.), gyakortaa (537. 1). A harmadik, a mire rövi
den utalok, a vagyon és leszew alak vagyoA; és leszeA; helyett. Itt a k helyett n se hibás for
dításból, se hibás olvasásból nem eredhet. A Jordánszky-codex fordításának eredetije a Vul-
gata, tehát latin. A latin sum és est, valamint ero és érit pedig annyü-a különbözik egymás
tól, hogy a fordító a legnagyobb figyelmetlenség mellett se tndta volna összetéveszteni. 
Azután a c vagy k legrégibb kéziratainkban se hasonlított soha annyira az w-hez, hogy akárc, 
akár k helyett n-i lehetett volna olvasni. így a másoló se hibázhatta el. Minden arra 
mutat, hogy itt egyáltalában nem hibáklval, hanem ma már végkép kihalt, sőt már a Jor
dánszky-codex korában is kiveszőben volt régi alakokkal áUunk szemben. Az Érdy-codex 
kiadásakor ez alakok még nem keltették föl figyelmemet s így nem tudom, ebben is megegj'e-
zik-e a két nyelvemlék. Ennek megvizsgálását eziittal kénytelen vagyok mellőzni. Eg}'szerüen 
ide iktatom a Jordánszky-codex következő adatait: Ne ymag}'ad hwketh le tyztóllyed. En 
vagyoJí te vrad yftened (kiad. 53. 1.); Tarczatok azért az en paranczolat}'math, merth en 
vagyoM tynektek vratok yftentek (kiad. 103. 1.); En v a g y o n Ábrahámnak yftene, es 
likaknak yftene es Jacobnak yftene (kiad. 497. 1.); Myre keerz the en thwlem ynnod, hol 
the Sydo leegy, ky Samariabely azzonyallat v a g y o n (Idad. 633. 1. Vulg. Ján. IV, 9: quse 
sum mulier Samaritana); En vagyon fel tamadaf es eelet (kiad. 666.1.); Mert ez vylagbol 
nynczenek, mykeppé en nem vagyon ez vylagbol (kiad. 687. 1.); Mynt azért mondotta 
volna: en vagyon (Toldy a kiadásban hallgatag kiigazította), ottan hattra meenenek, es 
az feldre le effeenek (kiad. 689.1.); Nem de the es az embernek tanoythwany kezz9l vag 
ee? Monda ottan: Nem vagyon (kiad. 690. 1.); Mert yme en the veled vagyon (Idad. 
770, 1.); Ty kőztetek yarok es ty yftentek le ezen, tyes en neepem leztek (kiad. 114. 1.) ; 
Oh hytetlen nemzet, myglen leeze^i tynalatok, es myglen zenwedlek tjiieket (kiad. 
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484. 1. Vulg. Márk IX, 18: qiiamdin apud vos ero); En l ezen Invneky attya es hw 
lezen énnekem fíyam (kiad. 799. 1.). Hogy az -n mint az egyes számú első személy jele 
egyébü-ánt nemcsak ebben a két igében fordul elő, arról bizonyssígot tesznek még a követ
kezők: el enyeztem en zynemeth ew elólók, es az ew veeghezeteki-e neeze?t (kiad. 274. 1. 
Vnlg. Móz. V, 32, 20: et considerabo novissima eormn); Az teetemeenyek, kyket en tezen, 
az en atyámnak neweben, azok byzonfagot teznek rólam (kiad. 663. L). Annak bizonyságául 
pedig, hogy ez az egyes első személyű -n a Jordánszky-codexen kívül más nyelvemlékeink
ben is található, álljanak itt a következő adatok: en el nem fí 'eleytle^i tegedeth (Köny
vecske a szent apostolok méltóságáról. Nyelvemléktár VIII. köt. 129. 1. 37. s.); Myt zoltok 
t^^: veztegyetek: í'ót en 1 ezew íeyedelmetek (u. o. 142. 1. 28. s.); Vállalt teze / i wrnak w 
ygafsaga zerenth ees dycherem felleges wrnak neveth (Kulcsár-codex. Nyelvemléktár VIII. 
köt. 260. 1. 3. s. Vulg. Zsolt. VII, 18: Coníitebor Dominó). Mindent összevetve, az elősorolt 
alakokat csakugyan nem hibáknak, hanem régi maradványoknak kell Ítélnünk. 

A codex helyesírását iigyis visszátükrözteti kiadásunk s így ismertetését bátran elhagy
hatom. Némely betűjegyek értékére nézve megvan a magam nézete, melynek fejtegetését 
azonban, minthogy hosszas bizonyítást követelne, itt szintén mellőznöm kell. Csak annyit 
jelzek, hogy a w-nek hangbeli jelentése szerintem nem mindig ü, ü, hanem a -twl és -wnk 
kivételével, melyeknek mély hangú szókban mindig -twl meg -wnk felel meg, rendesen ö, ő. 
A kettős vonáska ugyanis se a w-nél se más betűnél nem tekinthető megkülönböztető jel
nek, hanem pótlónak. A ki a mellékelt hasonmást íigyelmesen nézi, azonnal észre veszi, 
hogy a szóban forgó kettős vonáska a betű fölött nem egyenesen, hanem egy kicsit oldalt, 
még pedig a szerint, hogy hol a pótolni való, egyszer jobbra, másszor balra van alkalmazva. 
A w-nél is szükség szerint változik a helyzete; így pl. ezekben: yew fifel the es aaron 
(kiad. 53. 1.), yew ffel hozyam az hegyre (kiad. 61. 1.), jobbra esik (w"), mivel ott van 
elhagyva az y (az imperativus j'-je); ellenben a hasonmáson látható hw, liwk, hw-
k e t , h w b e n n e , h w n a l a n a l , dyczekednwnk , e l e t t h w n k , f eyede lm ' í íknek stb. 
alakokban bal oldalt áll ("w), mivel ott maradt el egy betű, melyet elárulnak az ilyenek: 
yewt (kiad. 419., 634., 639., 640. 1.), hew (455., 459., 460. 1.), h e w n e k y (449. L), 
h e w t e t (450. 1.), ewk (459. 1.), kewz (742. 1.) stb. A w-nél az utóbb említett a rendes 
helyzet s ennélfogva w rendesen = ew. Erről meg tudvalevő dolog, hogy ü, ü-t is, de sok
kal gyakrabban ö, ó'-t jelent. Hogy g, 1', íi, t" = gy, ly, ny, ty, azt a codex lépten-nyomon 
bizonyítja s így világos, hogy a kettős vonáska, mely a hasonmás tanúsága szerint a g-nél, 
n-nél is jobbra esik, pótló jel, ez esetben az y helyettesítője, mely fölött codextinkben rendesen 
két vonáskát vagy ugyananny pontot, ritkábban egy vonáskát vagy egy pontot látunk (}', y, 
y, y). Nézetem szerint az a pótló jel eredetileg nem is egyéb, mint az y két Yonáská,ja; a 



ELŐSZÓ. XVII 

mi mellett az is szól, hogy legtöbbnyire y és csak nagj' ritkán más betű, pl. // (el'meg 5. 1.), v 
(malw'a 383. L), lo (em-e'lee 657.L), z (a" 409., 410., 441. 1.; e" 441. 1.) helyén áll. Még 
azt a sejtelmemet fejezem ki, hogy az ewk (kiad, 459.1.) tamisága szerint a hew, hr^, hewtet, 
liví'tet, hewk, h^k stb. alakokban a h alig ha kiejtendő, a mint hogy különösen g és t mel
lett akárhányszor hangtalan jelül van alkalmazva. 

Már csak a kiadásról kell számot adnom. Toldy Ferencz a Jankovich-töredékben a lapo
kat, a Jordánszky-részbeu csak a folinmokat veszi számba. Azért számozása amabban, mely 
mindössze két levél, 4-ig halad, emebben pedig az eredeti jelölésnek megfelelően, csak hogy 
nem római, hanem arabs jegyekkel, S8-ig és 108-ig megy. Magam a Csemez-töredékben az 
eredeti római jegyű levélszámozást tartottam meg, csak abban tértem el az eredetitől, hogy 
az ümensö la]) jelölésére a szám alá a-t tettem, a túlsó lap elején pedig a számot ismételtem 
és b-t raktam alája. Az első levélnek, mely a Jankovich-töredék elé való, az eredetiben nincs 
száma; én arabs egj-essel voltam kénytelen jelölni. Toldytól abban is eltértem, hogy a szá
mokat nem a szöveg közé iktattam, a hová nem is valók és a hol föl se tűnnek, hanem a 
margóra tettem. Míg továbbá Toldynál a Jordánszky-részben azt se lehet tudni, hol kezdő
dik a túlsó lap, én a Csemez-töredékben még a hasábokat is elhatároltam. Nálam a lap végét ||, 
a hasábét \ jelöli. A szám az egész kiadáson végig, Toldynál is nálam is, a kezdődő és nem a 
végződő lapra vagy levélre vonatkozik. A Jankovich-töredék első lapján folytatódik az a latin 
textus Mózes I. könyve legelejéből, mely a Csemez-töredék első levele végén félbeszakad, az 
«Et factum eft ita Et vocauit d's aridam t'ram» szavaktól az «Et fctum eft ita Et fctum 
vefperei máe dies lext9» szavakig (Gen. I, 9—31.). Toldy ezt mellőzte, a közlést mindjárt 
a magyar szövegen kezdve. Ezt figj^elembe kell venni, liogy a csatlakozás a Csemez- és Jan
kovich-töredék közt világos legj'en. Én a magam részében föltétlen hűségre törekedtem; 
azért tartózkodtam minden igazítástól, pótlástól, figyelmeztetéstől, szóval mellőztem mindent, 
a mi az eredetiben nincs. Három elkerülhetetlen jegyzet (Sa., Í4a. és 110a. 1.), mely 
megkülönböztetésül dőlt betűvel van nyomtatva, az egész, a mivel a szöveg és az olvasó 
közé léptem. Nagyon óvatossá tettek Toldy javításai, melyek igen gyakran kétségesek, sőt 
nem egyszer egyenesen hibásak. Hogy néhány példát említsek, a fentebb fejtegetett vagyo?/, 
\eszen, teszem, nézeM alakok mellé mindig (h) van vetve figyelmeztetésül, hogy itt -n helyett 
-A;-nak kellene lenni, holott nagy kérdés, hogy csakugyan kellene-e. Ilyen még, hogy az ere
detiben vég d nélkül való maradan (kiad. 31. 1.), akaraii (35. 1.), valaztan (154. 1.) stb. 
alakokhoz pótlásul d, (d), (d) van függesztve, holott az a d, mint a keerennek (kiad. 57. 1.), 
lakannak (95.1.), fogadanuak (116.1.), teennek (129. l.),leyennek (411.1.) is mutatja, g}'ak-
ran el szokott volt maradni. Határozottan hibásak: zaaztf^/joyok (122. 1. és többször), (m)ee-
hód (128. 1.), erewzak (atal) (259. 1.), való (a) (624., 625. 1.), zykíeeghfesj (831., 927. 1.), 
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és több más. Hogy a «zaaztoyok)) í-je helyén nem kellene l-nek lenni, arról nemcsak ez az 
egy, hanem akárhány codexünk tesz tanúságot. A «('mjeehód» két javítást szenvedett, az 
egyik föl van tüntetve, a másikat nem árulja el semmi. Az eredetiben világosan «eehod» 
van, mely ma már minden nyelvész előtt ismeretes. A meehód alak már csak azért is lehe
tetlen, mivel az ó-nek zárt é helyett kellene állania, holott az az c határozottan nyilt. Toldy 
javítását egyébiránt legjobban lerontja maga a codex, melyben csak néhány szóval arrébb 
világosan megvan a «meehed» is (Be haűanak ez keferwes athkozot vyzek the meehedbeu), 
nem ó-vel, hanem e-vel. Hogy hajdan az «erewzak» már magában minden rag vagy névutó 
segítsége nélkül volt adverbium gyanánt használatban, az ma már szintén minden nyelvész 
előtt ismeretes. A «valo» és (tzykleegh)) szerepüket tekintve íöltünöek és szokatlanok ugyan, 
de javításra nem szorulnak. Toldy eljárása általában nem rendszeres és nem következetes. 
Egyszer javít, másszor nem; egyszer így javít, másszor máskéj). Javításai pótlásokból és iga
zításokból állanak, melyekhez még egynehány figyeltető de járul. Az igazítás néha hallgatag 
történik, néha í'öltüntetve, de az eredetiben levőnek elhallgatásával, néha az eredetit híven 
közölve s az igazítást utána vetve. A föltüntetes néha cursiv írás, néha rekeszjel, néha 
cursiv írás és rekeszjel együtt. Hasonlóképen a pótlások is. Itt csak a föl nem tüntetett hall
gatag, valamint azok a póthísok és igazítások érdemelnek említést, melyek fölismerhetökké 
vannak ugyan téve, de az eredetiben levőt nem árulják el. Ezeket azonban, ha akármi tekin
tetben figyelemre méltók, az igazítandókban sorolom elő s így innét elhagyhatom. Az iga
zítandók jegyzékére a legnagj'obb gondot fordítottam. Ezzel tartoztam nemcsak az olvasónak 
és a megbízó Akadémiának, hanem elhunyt jelesünknek, Toldy Ferencznek is, kinek hátra
hagyott munkáját nem volt szabad máskép, mint teljesen megbízhatóvá téve bocsátani a 
tudományos világ elé. 

Budapest, 1887. deczember hó 9-én. 

VoLF GYÖRGY. 
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-^Q 

1 a Zyz emle kj'nek ĥ v fi'ryawal eelnek myncl az fentet kyk zent zeretethben eelnek Te vag 
mynden zyweknek gheryedetes vylagoíTaga kyk naponked te zep zynedet kywanfagal neezyk 
Te vag mynden teghed zerethó gondolkodó ayötozo es kywanfagal kerefó lelkeknek ereŰ'eghe, 
es ydweŰegre menendő wta Te vag ky myndent az meneyekre vonzaz es ez halandó vylag-
tliwl el zakaztaz, Te vag ky mynden vezedelemthwl meg mentez ez mynden yfteny yokkal 
eremekkel meg elegheytez kyth agyon nekwnk attya ffyw zent lelek erekkwl erekkee ámen 

$obo9fap0 ;(nt |íronimn0 Dottornak rptÍloliii}a |noifr0 pljetanaí cmtli kmmrutk Ipnlafarol fg lamlior 
)itf))rk ^arattpuak 

TE kywanfagos leweledet eremeftli vettem oh zerethe barátom defidery, kyben kerz 
hog en Moifes proffetanak kcnweth ky eellen new alat hywattatyk pentatewcon, fidozorol 
deaky üelwre változtatnám yoUehet yghen vezedelmef dolog legén es az en reám vgato 
nelwefekthwl fok bantafom legén : kyk azt kóltyk hog az reghy hethwen magarazo docto-
rokat. ez en \vyonnan való magarazafomal el akarom fovtany es rekeuteny: De ywílbn yol 
ezedben, hog gakorta mondottam mert en vr Iftenthvl vet eróm. es malaztom zerent 
eremeft tezem valamyt tehetek vrnak tyzteűegliere es anyazent eghaznak eppewletj^re 
Demyt nem ygekezwen egebeknek kazdagfaghyt. es zeghenfeghyt meg fertenye erre 
lelófewl kellereyteteem hog hallottam vona Origiues mefternek hw Iral'at ky az reghy 
Teodocius new mefternek magarafafaban egeleytótte ennen magát ky nemei" helen nylwaban 
magarazwan: nemei helen meg foj'thvan es el reketwen az Iraft, ennen akarattya zerent, 
}̂ elefewl kyket zent ewangeliftaknak es zent apoftoloknak mondaíy, nylwan bizoííoytlmak. 
kikkezzól fókákat olwafwnk az oh tervennek hw keiiweyben kyk my Irafwnkban nem 
leletnek Mykeppen mondanám: Egiptombol hyvam en ffyamat Mafod : mert nazareofnak. 
az az zentnek hywattatyk, Harmad. Es meg lattyak nylwan kyt kenzottauak, Neged 
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Es el^ '̂yznek folyó vizey folnak ky hw melFeból, Ewted, kyt fem zem nem latot: 
íem ffyl nem liallot: fem embernek hw zyvében nem zallot kyket meg zerzet vr Iften 
wtet zeret^knek. Es nag fokak eellenek kyk mynd thwlaydon bóthwzerent való magar-
fagot kevannak kergék meg azért az regliyeket hol vannak ezek meg Irwan kykre 
ha nj'lwan rea nem felelhetnek, az fi dóknak hw kenv9kb9l My felellwnk rea. mert az 
elfe vagon ofee profl'etanat kenveben Mafod Ifaj'afnak Harmad Zakariafnak keíívekben: 
Neged Salamon példa bezedyben, ótewd efmeg Ifayafnak keííweben Mert fokak kyk az 
Iraft nem thwgak es nem ertyk el tewedet ezzel awag egebek mondafinak aloyttyak. awag 
ertetlen magarazyak. lelennen vala hol tellef oh tervenben es proífetaknak kenwókben. az 
dyczefeges zent haromfaghnak zemelyról byzonfagot talaltatyk. awag egeb keppen maga
razyak auag myndenefthwllbgwa el vezteglyk Azért karhoztaűbk ee az reghyeketli ennek 
okaert Semykeppen ne. Mert mykeppen azok magaraztak az Irafth Criftus zyletetinet elette 
68 myt nem ertettenek kethfegben hattanak. My kedeglen ez hythben meg ereüwlwen 
Criftus lefufnak zent halálának es fel tamadafanak vtanna nem czak proffetalafokat maga-
razwan mynt ynkab bizon dolgot yrwan. Mert maiképpen bezeltetnek kyk hallattatnak mynt 
kyk lattatnak Azért kyket yoban erthwnk yoban magarazyok es yoban bezellek: Mert 
vala myt az reghjrek nem thwttanak awag el tagattanak vrwnk lefus Criftufrol Azokat 
zent lelek niyat az zent Apoftoloknak Irafokbol es tanwfagokbol nylwan yfmeryek es lattyok, 
Azért vrwnknak zent apoftoli myndenekkózót elfe helt tarthnak : kyk kedeglen magarazyak 
vtolfo helt foglaynak ámen: Meeg es kérlek k9zónfegel ky ezt írom faghehetek ymaczag-
wal ámen || 

Ib Jllíuti pro^rmiutn 

EZ vr Iftennek zent malattya myat el 
kezdet keííiiek nylvaban való bel yktatafara 
meg kel thvdnwnk Mert Moifes profl'etanak 
czak ewt keűwe vagon" es leelettetyk Ifteny 
zent akaratnak: ywendó ydóknek cs dolgok
nak : abrazattyoknak yfmeretyre thwlaydon az 
eg eló yftennek zet paranczolattyabol: thw
laydon keth kezeywel Irattanak ky deakwl 
pentateucon el newel neveztethnek, Az elfe 
keííwe fido nelwen mondatyk Brefith deaky 
nelwen Genefis, Magár nelwen. kezdet awag 

zyletet, Mert az elfe keíiwe arról vagon my
keppen vr Iften menyet es feldet tenghert es 
benne való allatokat femyból teremte zerze 
es zyle: 

Mafod kenwe fidowl Hellefmoth, Deakwl 
Exodus, magarwl hyvatal awag eredeth, Mert 
arról vagon mykeppen vr Iften Ifrael ffyayt 
Egiptombol ífaraonak kémen fogfagabol. Moy-
fes profletanak myatta ky hywa es ky hozaa 

Harmad keü̂ vB fidowl. Vaiecra deakvl 
Leuiticus. magarwl zentelteteef, mert arról 
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vagon mykeppen vr Il'ten Moyfefnek az zent 
paranczolatokat es mynden Il'teny ygaűagnak 
terweüet ky adaa es yelente es moifes atal az 
kóz népnek 

Neged keííwe fidowl Vaiedaber deakvl Nu -
meri magarvl zamlaltataf. mert arról vagon 
mykeppen vr yl'ten az ifrl ífyaynak zamokat 
véve, Moifefnek es Áronnak myatta meg zam-
laltatwan 

Ewted keííwe fidowl elleaddaberim. dea-

kwl deiiteronomínm. magarwl vallás awag 
byzoníagteetel, mert arról vagon mykeppen 
Moifes. vállait, tel'tamentomot es l'rigeth zerze. 
vr yften kezet es Ifrl ffyay kezet hw halálá
nak elette: hogy foha vr yftenthwl el ne 
haylananak. az Tervent es ereűen meg tarta
nak . mert vr yften hwket mynden ygallagban 
es zenthfegben ez tellyef vylagbol magának 
valaztotta vona, az reghy zent Attyaknak 
ygeerety. es fogadafa zerent Ámen 



MOYSESNEK ELSEW KENYWE 

IN p r i n c i p i o C r e a u i t d e u s c ím 
et terram Terra aüt erat inanis, et vacua 2 
tenebre erant fuper faciem abiífí 2 fptüs domi: 
ferebaf̂  fup: aquas Dixit q; deus. ffiat lux. 2 
facta e lux Et vidit deus lucé qd eűet bona, 
Et diuifit luce a tenebris apellauit q; luce diem 
2 tenebras noctem factumq; eí't vefpere et 
mane dies vuus. Dixit quoq; deus. fiat flrma-

mentu in inedio aq2 2 diuidat aquas ab 
aquis. Et fecit deus firmamentü. diuifit q; 
aquas que erat fub firmameto ab liys que 
erant fuper firmamentü. Et factum eft ita. 
Vocaitq; deus firmamentü celü et factum eft 
vefpere et mane dies fcdus Dixit: vo deus. 
Congregenf aque que fub celo funt in locü 
vnü, et appareat arida || *) 

'•'•) Ide a Jankovics-töredék két levele csatlakozik, mely a latin rész elhagyásával az 5—14. lapon van közölve. 

' ' 'Ky megh nytaa liVv zayat es be fogadaa te 
cl 

atyadffyanak veereeth te kezedből Mykoron 
mywelended liwtet nem aggva teeneked hw 
gymelczeet Tew9lg9 es fwto leez ez felden 
Monda ottan kayn wr yftennek Nagyob az en 
alnokfagom honnem mynt boczanatotli er-
demlyek, yme el vetz ma enghemet ez feld-
nek zyneeról, es en el enyezem te zyuednek 
elólee, es lezen bwdofo es el fwto ez felden, 
Azért mynden vala ky enghemet megh tala-
land, megh oly enghemet, es monda hwneky 

wr yfteu, Semykeppen nem leezen wgyan, de 
mynden ky kaynth megh olendy. heethzer 
ynkab bj^ntetyk, Vethee azért wr yften kaynra 
yegyeth hogy ne ólnee megh hwtet mynden, 
vala ky megh talalnaa, ky meene azerth kayn 
wr yftennek zyne elől, es lakozeek mykeppen 
bwdofo ez feldenek zyneen, edennek nap 
tamadat felől Megh yfmeree kedegh kayn hw 
feleÜ'eegheet es zylee Enokoth, es varaft 
zerzee, kyt newezee hw ffya neween enoknak, 
Annak vtanna Enok es zyle es newezee Irad-
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nak, es Irad zylee Manyaelth, Es Maniael 
Matliwfaelt, Mathwfael Lameketli ky veen 
keth feleffeeghet magának, egyknek vala newe 
ada, az mafodyknak Sella, Ada zylee yaelth, 
ky vala leen az fatorba lakozóknak es pazto-
roknak attyok, Es az \x^ attyaffyanak newe 
tubal, hw leen az lieghedefeknek es orgona-
foknak attyok, Sella es zyle kynek leen newe 
Twbalkayn ky vala yo zy'nló, es kowacz myn-
deu erch es vaf mywben, es hw hwganak 
Noema vala newe, Monda azerth Lamek hw 
feleŰeeghynek Adanak es fellanak, Hallyatok 
en zomat Lameknek feleűeeghy, es halgalTa-
tok megh en bezeedemet Merth megh óleem 
az embert en dagályomba, es az yflyath en 
fókelembe Heethzer uagyob bozzwallas ada-
tyk kaymrol, *) Lamekról kedegh hethwen 1 
Hethzer nagyob. Efmegh megh yfmeree Adam 
liw feleŰ'eegheet es ffyat zyle kyt newezee 
Sethnek mondwan, Vetlie énnekem wr j'ften 
maf magot, Ábelnek helyette kyt megh ^lee 
kaym. De Sethnek es ffya leen kyt newezee, 
Enolhak, Ez kezdee wr yftennek neweet 
hywnya 

EZ ymaran adam nemzethfeegheenek 
kenywe meel napon wr yften emberth teremte, 
Il'tennek halbulatoÜ'agara, zerzee hwtetli fyr-
Qfwf es azzonyallath zemelben teremtee hw-
keth, Es adamnak newezee hwket azon napon, 

*) Merth kayuth hw Ivíite atal: es zolgaj'at 
agyon verte: 

kyn teremtee EEle azerth adam zaaz harmyncz 
eztendeegli, es zyle ffyat hw hafonlatoíTagara 
kyt neweze Sethnek, Es teléének adamnak 
napyay. Nyolcz zaaz eztendóre es zyle ffya-
kath es leanyokath, Es teleek minden ydew 
kyth adam eele kylencz zaz harmyncz ezten-
dó, es kywe mwleek Ele az wtan Seth zaaz 
ewt eztendeg es zylee Enofth, Az wtan hogy 
zylee Enoft ele Nyolcz zaaz heet ezten
deegli es zyle ffyakat es leányokat Es léé
nek Sethnek mynd tellyes napyay, kylencz 
zaaz tyzen keth eztendók es ky mwleek Enof 
kedegh kylenczwen eztendeth eele es zylee 
kaynant, kynek zyletety wtan Nyolcz zaaz 
tyzen ewth eztendeegh eele es zyle ffyakat es 
leanyokath. Teléének azerth enofnak hw nap
yay, k;^lencz zaaz ewth eztendók es kywe mw
leek Elee kaj'nan es hethwen eztendeegli es 
zylee Malalehelth, Es eele kaynan mynek 
wtanna zylee malaleehelt Nyolcz zaaz negy-
wen eztendeegh es zyle ffj^akat es leányokat. 
Es teléének kaynannak mynd hw napyay 
kylencz zaaz tyz eztendók es kywe mwleek, 
Eele kedegh Malalehel liathwan ewt ezten
deegh es zylee j'aredeth. es annak vtanna 
eele Nyolcz zaaz harmyncz eztendegh, es 
zyle ffyakat, es lean*" es teléének Malaleehel-
nek hw napyay Nyolcz zaaz kylenczwen ewt 
eztendók es || Kywe mwleek Yared es eele •|| 
hatliwa keth eztendegh es zylee Enokoth, An
nak vtanna eele faxeá nyolcz zaaz eztendegh 
es zyle ffyakat es leanyokath, Es teléének 
yareduek mynd hw napyay kylencz zaaz 
hathwan keth eztendó es kj' mwleek Annak 
vtanna vmaran Euok eele hathwan ewth ez-
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tendegh es zylee Mathwl'alemeth, Es éenok 
yftennel yara, Es eele Mathwfalemnek zyle-
teefe wtan. három zaaz eztendeegh es zyle 
ffyakat es leanyokath es teléének Enoknak 
h\v napyay haroni zaaz hathwan éwt ezten-
dók, es yftennel yara es nem yeleneek megh 
towabbaa merth el vyvee hwtet wr yften Ma-
thwfalem. es eele zaaz nyolczwan heeth ez
tendeegh. es zylee Lameketh, es annak wtanna 
eele Mathwfalem heeth zaaz nyolczwan keth 
eztendegh es zyle ífyakat es leányokat Es te
léének Mathwfalemnek hw napyay, har-
myncz egy eztendó heeyan ezer eztende es 
ky mwleek nagy yo veenfeghben. Eele kedegh 
Lamek zaaz nyolczwan ket eztendeegh es 
ffyat zyle kyt neweze Noenek mondwan Ez 
leezen ky megh vygaztal mynketh mynden 
dolgainkban es mwkaynkban ez felden kyt 
meg athkozot wr yften, eele annak vtanna 
lamek ewth zaaz kylenczwen ewtb eztendeek 
es zyle ffyakat es leanyokath, Es teléének 
Lameknek mynd hw napyay, heeth zaaz heth-
wen heeth eztendó es ky mwlek Noe kedegh 
mykoron ymaran ewth zaaz eztendóf vona 
zyle három ffyakat, kyknek newók Sem, kam, 
es yaffeth 

Datob (ínif 

MIkoron azerth megh keztenek vona 
fokaflwlny emberek ez felden es leanyokath 
zyltenek vona. Lathwan az yftennek ffyay 
embereknek leanyth hogy zeepek volnának 
feleffeegheket veenek hw magoknak mynd az 
fok kézzel kyk mynd valaztany akaranak. 

Monda ottan wr yften es Nem | Marad megh 
az en lelkem emberbe mynd erekké, merth 
halandó tefth Leznek azerth hwneky napyay 
zaaz hwz eztendegh Oryafok es kedeegh vala-
nak ez felden az ydeben, Mynek vtanna azerth 
be meenenek az yftennek ffyay embereknek 
leányhoz, es azok zyleenek Azok leenek az 
nagy ereff hatalmafok es hyres newes ffyr-
ffyak kezdettwl fogwa. Lathwan kedegh wr 
yften hogy fok gonoű'agh lennee ez felden 
emberek kózól, es mynden zywbely gondo
latok haylandok volnának gonofl'agra. myn
den ydókben megh banaa hogy embert te-
remteth volna ez feldnek zyneen es yewen-
dóré bólczen gondolwan, es bánattal yllet-
tethwen onnan belól hw zyveeben. El veztem. 
vg^ mond emberth kyth teremtettem ez feld
nek zj'neeról emberttwl foghwa mynd eegyeb 
lelkóff allatok; glan; es czuzo mazo allatok-
twl foghwa. mynd az eghy madarakygh. 
Merth bánom hogy hwketh teremtettem Noe 
kedegh malaztot leele wr yftennek előtte Ezek 
azért Noénak nemzetfeghy, Noe vala egy 
ygaz es teekelletes ember hw nemzethfeghy 
kózóth wr yftennel yara, es három ffyakath 
zyle. kyknek newók Sem. kam, es laffet Megh 
fertezteteek kedegh ez tellyes féld wr yften
nek elette es bel teleek m;^nden gonolfaggal. 
Mykoron azért azt lattá vona yften, es hogy 
niynde tefth megh ferteztette vona hw vtaath 
ez felden, monda Noénak. Tellyes tefthben 
eelóknek veeghezety en eleebben yewe, bel 
telth ez féld mynden alnokfaggal hw zynek-
nek elette, es en el veztóm hwketh mynd az 
felddel egyetemben, zerez te magadnak Bar-



i:k MÓZSES ELSŐ KÖNYVE. 14rt 

kaatli kyny faakbol, kamoraczkakat es zerez 
hw bennee es mynd kywl belól meg kennyed 
envAvel, Es ezenképpen zerezyed liwtet, Há
rom zaaz fenghuy leegyen az Barkaanak hoz-

yaŰ'aga, ewthwen fenghny zeeleŰeghe, es har-
myncz magaűaga, Ablakot es zerez h\v raytta 
es egy fenghny legyen magaűaga || *) 

*) Itt egy levél, a fol. IIII. hiányzih. 

K 

Mykeppeu mynd az zólddellew fyweketli 
myndeneketli nektók attam, czak annál kyl 
hogy liwfth veerefttwl ne eegyetek, Mert az 
tv lelkótóknek veereeth ky kerefem mynden 
teftyeknek kezók kózzól, es embernek kezéé
ből, Mynd embernek mynden atyaffynak hw 
kezeeból kywe kérelem embernek hw veereeth 
Vala ky ember veerth ontand, az hw veere es 
ky ontatyk. Mert yftennek twlaydon hafonla-
tollagara teremtet^t az embery állat. Ty azért 
zaporoggyatok es fokafl'wllyatok: Es mennj'e-
tek be ez feldnek zyneere, es tólczeetók be 
hwtet Monda efmegh wr yften Noénak, es hw 
fíyaynak, yme en zerzeefth zerzek ty veletek 
es ty nézethfeeghtókkel ty vtannatok, es 
mynden okof es oktalan eeló leiekre ky t_y ve
letek vagyon, es kyk mynd ez Barkaabol ky 
meentenek, fryget zerzek if veletek, hogy 
Ibba towabba megli nem ólok mynden teftet 
yvz ózónnek mj'atta Es nem leezen eellyen 
vyz tebbee. ky mynd ez feldet el veztenee, 
Monda efmegh yften: Ez lezen az frygynek 
vegye kyt adok énnekem es ty nektek kó-
zynghbe, es mynden eeló leieknek, ky ty ve
letek vagyon erekké való nemzethfegre, kz en 
j'̂ yemeth ffel vetem az egheknek kódyre, es 
yegye lezen az frygnek "kf en kózóttem, es ty 
kóztetók vagyon, Mykoron be bwraytandom 

kódokkal az éghet, ottan ffel teczĵ k az en 
yfem. az kódokon es megh emlekózóm az en 
frygemról. k^t ty veletek zerzettem es mj'n-
den eeló leelekkel es nem lezen towabbaa vyz 
ózon ez eglieez nemzethfeghnek el vezteeflere 
Monda efmegh wr yften Noénak Ez azért az 
en zerzeefemnek yegye kyt zerzettem en 
kózttem es mynden eeló allath kózót ez feld
nek zyneen, Valanak kedegh ezek Noénak 
hw fíya)' kyk kywe meenenek hw vele az 
Barkaabol | Sem, Kam es laffeth, Kam kedegh 
leen az kananeabelyeknek attyok, Noénak 
azerth ez barom ftyayrol zarmaztateek el 
mynd egheez embery nem, ez vylagon Noe 
kedegh len zanto ember, es kezdee ez feldet 
mywelny, es zelóth yntetee. Mykoron kedegh 
Borth yth vona megh rezeghódeek. es mezey-
telen alweek el hw fatoraban : Mykoron azth 
megh lattá vona az kózepfewdyk ffya kaam 
hogy mezej'telen vona. ottan ky meene es 
megh yelentee hv̂  attyaffyaynak. Sem kedegh 
es yaffet arczayokra veteek hw palaftyokat 
hogy ne lathnaak hw attyoknak zemeermeeth, 
es be f^dózeek hwtet Mykoron azerth ffel 
feerkent vona almából es megh twtta vona 
mj'keppen az hew: kyŰeb ffya teth vona hw 
vele. ottan monda Athkozot kanaan, T êgyen 
zolgaya hw attyaffyay zolgaynak, Efmegh 
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monda Aldot 8emnek wra yftenee Legyen 
kanaan hw zolgaya, zaporoycza el wr yften 
yaffeteth, es lakozyeek Semnek Sátorában, 
es legyen kanaan liew zolgaya EEle azért 
Noe az vyz ózonnak vtanna három zaaz 
ewthwen eztendeg Es teléének mynd hw nap-
yay kylencz zaaz ewthven eztendóre, es mw-
leek kywe hw nagy yo veenfegheben. 

Iijjeb la|i 

EZek azerth Noe fiyaynak nemzethfeghy 
Sem kam es yaífeth. kyknek mynd leenek 
ffyay az vyz ózónnek vtanna laffethnek ffyay 
gomer es magog. es maday lawan thwbal. 
mofok es thyras, Gomernek kedegli ffyay 
aüenez ryffatli, es togorma. lawannak ffyay 
hel;yfa tarűis cethym es dodanym, Ezektwl 
oztateek el mynden poganoknak tartomány 
kyk mynd hw n^ êlwók es czalaggyok zerenth. 
Kam ffyay kedegh ezek kwQ' mezraym ffwth 

} kanaan kwfnak ffyay || Sába ewj'la, Sabatha. 
Reghma es Sabataka Regmanak ffj'ay Sába es 
dadán, kwfl'nak leen maf ffya. kynek newe 
Nemroth. hw kezde lenny hatalmas ez felden, 
es erefl' vadaz yften el9th Len kedegh hw 
orzaganak kezdety Babylonya, arak akath. es 
kalanne Sennarnak felden. Az feldról tamada 
ky affwr ky eppeythee az nagy Niniveenek 
varafaath mynd IIAV wczaywal Mefraym kedegh 
zylee kyknek newók Ludym, anamym, ISa-
bym Neptwym, ffetrnfym cellwj'm, kyktwl 
zarmazanak az 5'azok es captwrym Kanaan 
kedegh zyle efew öyat Sydot, Annak vtanna 

Etheom yebwfenm, Amorreom, gerfeom ewe-
om Aracheom, cyneom, aradiom Samarythem 
es amatheom. Ezek atal zaporodanak el az 
kananeabel}' népek es leen hw hataarok hogy 
fydonbol y\vneel yeraraban, es gazának va-
rafayglan mygh be ywthnal, Sodomaban go-
morraban. Adamanban, es Seboymban mynd 
yefayglan Ezek azért kamnak ffyay hw nem-
zethfeeghek es czaladok zerent Semnek es 
leenek ffya;y, kyknek eellyen newók vagj'on, 
Helam aűwr, arffaxat, lud, Aram, xiramnak 
ffyay hws, hwl gether es meŰ" Arffaxat kedegh 
zylee Saleth kythwl leen héber Heebernek 
kedegh leenek ketli ffyay eggyk ffalegh es az 
mafodyknak yektan, kynek lenek ffyay elmo-
dad. faleff afarmoth, yare adwram. yazal. deda. 
hebal. abymael Sába yeűyr. ewyla es yobab 
mynd ezek yektannak ffyay, ezek lakozanak 
nap keleth ffelee kyk mynd Semnek ffyay hw 
nemzethfeghek. nyelwók es nepók zerent 
Ezek azerth Noénak zarmazando czalady hw 
nemzethfeghek zerent Ezekből zarmazanak el 
mynden nemzethfeghek ez leidnek zyneen az 
vyz ózónnek vtanna 

VAla kedegh az neep mynd ez egheez fel
den eg nyelw9 es bezedew Mykoron azeerth 
el I Yettenek vona nap kelethról, ywtanak egy 
nagy mezőre fennarnak feldeen, es oth kez-
deenek lakozny Mondanak azerth egy mafnak 
Mennynk el veffwnk teeglyakath es fezyek 
mcgh az zennel, zerzeenek azerth teglyat, 
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kew yelet, es enyweth. mezz helyeth es mon
danak eg mafnak, yewetek eppehwnk varafth 
es rakywnk nagy tornyoth kynek hw ma-
galTaga az éghet eerye, es zerezywnk newe-
zetót maghwnknak, mynek elette el oztaŰwnk 
egy maftwl mynd ez vylagon, le zalla kedegh 
wr yl'ten hogy lathnaa megh az varaft es az 
tornyoth kyt eppeythnek vala adamnak ffyay 
es monda, yme niynd az neep eg^ es egy 
nyelwó. addeegh el fem haggj'ak hw zywknek 
gondolatj't migh, ezt kyt keztek, el veeghe-
zyk, haboroyczok megh azért az ĥ '̂  nyel-
wóket hogy fenky ne erczee egy maf zawath, 
Oth azért el valaztaa egy maftwl hwket wr 
yften kylem kylemb feldekre, es el hagyaak 
az epeyteefth, Es annak okaerth az hely hy-
wattateek Bábel, merth oth haborodek megh 
mynden embernek nyelwee, es eennen oztaa el 
hwket wr yften. ez feldnek mynden orzaghyra 
es tartományra. Ezek Semnek nemzethfeghy, 
Bem zaz eztendey vala mykoron zylee Arffa-
xatot, es annak vtanna ewt zaz eztendóket 
eele es zyle ffyakat es leányokat Arffaxat eele 
zarmyncz ewt eztendeegh es zylee Saleet oale 
kedeg harmyncz eztendó wtan zyle heberth. 
Annak wtanna eele. Sale. eAvth zaz eztendegh 
es zyle öyakat es leányokat. Héber, har
myncz neegy eztendóben zylee ffaleketh es 
annak vtanna neegy zaz harmyncz ezten
deegh eele, ffalek zylee rewth, kynek vtanna 
keth zaz| kylencz eztendeegh eele. Eew zylee 
Sarwkot kynek vtanna keth zaz heeth ezten-
deeg eele, Sarwk zylee Nakort kynek vtanna 

.,. keth zaz eztendót eele, Nakor zylee Thareeth. 
a kynek wtanna zaz || Tyzen nyolcz eztendeegh 

RÉOI M. NYELVEML. V. 

Taré kedegh hethwen eztendó vtan zyle eel-
lyen magzatokat kyknek newók Abram, Nakor 
es aram, Aram zylee lottót es az wtan kywe 
mwleek h-v̂  atty-anak elette, Abram kedegh es 
Nakor felekózeenek megh Abram feleíTeeghe-
nek newe Saray Nakornak kedeegli melda, 
Arának lean;fa, Saray kedegh meddew vala, 
es nem leeznek vala Sjaj, Véve ffel azért 
Taré Abramot, es lottót, hw wnokayat, mynd 
feleíTegheftwl, es k^ hozaa h#ket kaldeanak 
feldeeról kynek hwr vala newe hogy yewne-
nek kanaannak feldeere, yeweenek azerth 
Arán newó varafban es oth lakozanak Es 
teléének Tharenak napyay ket zaz ewt ezten-
dóre, es vgyan oth kywe mwleek arán newó 
varafban. 

iDíín krttfíi fttp 

MOnda azért wr yften Ábrámnak Meny ky 
ez the feldedból the nemzetyd kózzól es the 
atyádnak hazából es feyv az feldre kyt en 
theeneked mwtatandok es nagy nemzettee 
teezlek teghedet es megh áldlak thegedet, es 
ffel magaztatom az the newedet, es aldot 
leez. Megh áldok teeghed aldottaknak, es 
athkot adok teeghed athkozandoknak es te 
benned megh aldathnak mynden felden 
való nemzethfeghók, ky meene el azerth 
Abram mynt megh paranczolta vala hv̂ -
neky wr yften, es meene el h"^ Loth es het-
wen ewth eztendóf vala akkoron Abram mf-
koron ky meene Arannak varallabol Véve 
ffel azerth Abram mynd hozva tartozókat 
mynd yozagoftwl, es ky eredeenek hogy 



19a MÓZSES ELSŐ KÖNYVE. 20a 

meenneenek kanaannak feldeere, Mykoron oda 
ywtottanak vona Meene Abram Sychemnek 
varafaaba ky az zent velgheth neezy, De ka-
naneos lakozyk vala kedegh az ydóben az 
felden | Yeleneek kedeegh wr yften Ábrám
nak ees monda liwneky, The nemzetednek 
adom en ez feldet. kf ottan oltarth zerzee 
oth wr yftennek, es ymadwan oth hywaa 
elezer az hw neweeth, Es onnan ky nyomoth-
wan meene Beetelnek heegyere,*) napkelettre, 
ytee megh oth Satorath Beetelnek es haynak 
kózótte. Onnan fl'el kelween towab meene deel 
ffelee Leen azok kézben nagy ehfeegh ez fel
den zalla le azertli azonkezben Abram egyp-
tomba hogy Bwdofneek addyglan, Mykoron 
azerth be ywthna az orzaghba Monda Saray-
nak, Twdom ázzon hogy zeep leegy, mykoron 
azerth megh latannak teghed az egyptom-
belyek, ez embernek wgy mond feleileeghe, es 
megh ólnek ottan enghemet es teghed megh 
tarthnak Mongyad azerth keerlek hogy énne
kem hwgom leegy, hogy yol legyen énnekem 
es te éretted, Mykoron azért be ywtot vona 
egyptomba, Lathwan az egyptom helyeket az 
azzont hogy yghen zeep vona ottan be vado-
lak az feyedelmek ffaroho kyralnak, dyczeer-
wen hwtet hw elette Es ottan vyveek az 
azzont ffarahonak hazában Ábrámnak es yol 
len dolga hw érette, oftorozaa megh kedeegh 
wr yften ffarohot nagy czapafokkal myert hogy 
el vette vona Sarayt ábrahámnak felellee-
gheet, Es liywataa hozya ffaraho Abramot es 
monda hwneky, M}̂  oka hogy ezth tetted 

*) ky maftan möda'' Bethlehemnek 

énnekem ? myre nem yelentetted megh hogy, 
feleíTeeghed legven? Mv oka hogv hwgodnak 
mondád hwtet hogy enmagamnak felefleg-
ghee venné hwtet, vezedelmet akartai enneke 
tenny yme yol azért az the feleŰ'eeghed vydd 
el hwtet es meeny el, es paranczolwan ffaraho 
ky kefeereek hwtet hw yozagawal. 

Iti;en tjatmoli Uif 

lEwe kywe azerth Abram egyptombol hw 
feleÜ'eeghewel es mynden yozagawal Lotth es 
hw velee. efmegh napkelettre || Yeweenek vala'' 
kedegh Abram arannyal ezyftel es eegyeb 
nemw yozaggal felette kazdag es bewfeghes 
vala. Azerth azon wton efmegh megh teree, 
azon herre hol oth elezer megh fieite vala 
fathorat, Beetelnek es haynak kózótte hol ál
dozót vala annak eletthe, efmegh azon helyen 
hywan wrnak neweeth De lotth es ky ArJimal 
vala myndenben nagy kazdagh vala wgy hogy 
nem feernek vala az feldre hogy eegywt lak
nának : Mert fok ez vylaghy yozaghy valanak 
Es koronkeed vórfónffeegh támad vala hw 
Barmaknak pazthory kózóth Monda azért 
abram lotthnak, keerlek ne legyen haborw-
fagh az my paztorynk kez^tt merth atyafíya-
fok vagywnk, yme mynd ez egheez féld my 
elettwnk vagyon, tawozywnk el egy maftwl 
keerlek teghed, Ha the Bal felee menendez 
es yob ffele meegyek ha kedegh the yob felet 
valaztaz en ottan Bal ffelee tartok Fel emel-
wen azerth Lőtt hwzemeytth megh tekeentthee 
mynd az feldet es yordan vyzeenek keth 
ffeleeth, ky koronkeed harmatos leezen vala 
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uiynek elette az nap tfel támadna Es ekef 
vala mykeppen paradyczom, myglen meegli 
'W'r yften Sodomat Gomorrat el nem fyllez-
tette vala Valaztaa azért Lőtt hv^ magának 
yordannak keth ffeleet, es el vaknak oth egy 
maftwl, Lőtt azért meene lakny Sodomaban. 
Abram kedegh marada kanaannak feldeen, 
Sodomaban lakozó népek kedegh yghen go-
nozok valanak es bynefek wr 3'ftennek elette, 
Monda azért az valaznak wtanna, wr yften 
Ábrámnak Emeld ffel tlie zemeydeth es te-
keencz tetowa az herról hol maftan vagy 
ezakra deerre: nap kelettre es nywgattra 
Mynden feldeket kyketh latz theeneked adom 
es the nemzetedre mynd erekkwl erekkee, es 
megh fokalToytom az the nemzetedet mynt 
leidnek porath ha ky megh zamlalliattya ez 
leidnek porát haat az te nemzetódet es meg 
zamlalliattya | kel ffel azért yard mynd el ez 
feldnek hozyafagat es zeeleeŰeeghet, mert the-
neked adandó vagyok hwtet, ffel kelwen azért 
mynd fathoroftwl Abram, yewe el es lakozeek 
Manbrenek völgyéénél ky ebronban vagyon 
es oltarth zerze oth wr yftennek 

lt)|rn ^tt^i\tíi ínif 

IjEn azonkezben hogy tamadanak ffel az 
pogan kjTalyok Negyén, Sodomanak gomorra-
nak kyraly ellen, es megh gyezeek hwketh el 
pwztoythwan mynd az tartomant es mynd az 
varalbkat neepeftwl es yozagoftwl el bytangol-
wan, kyk kezet vyveek el foggwa Lottót es. 
mynden yozaghywal Ábrámnak attyaffyath ky 
Sodomaban lakozyk vala, yewe hozyaa azért 

azokkezzül kyk el zalattak vala egy, es tewee 
hyrre Ábrámnak ky lakozyk vala az amorreo-
foknak felden Nambrenak wólgebe kyk zer-
zeefth es bekeffeeghet zerezttenek vala ábrám
mal, Mykoron azerth hallotta vona hogy Lot
tót el foggtaak zamlala ottan h\^ zolgay es 
hozya tartozook kezzól három zaaz es tyzen 
nyolcz yffyakat, wtannok valta, dánnak feld-
deyglen, es fereghókkre ozthwan hw zolgayth 
reayok yte eeyel, es nagyon veree hwketh, es 
el yzee mynd fobayglan es ffemceyglen Da-
mafkof felee, Es mynden yozagot hattra hoza. 
Lottót es ot megh zabadoyttaa, mynd az teb 
neeppel es yozaggal eegyetembe, yewe eléé
ben azért Sodomanak kyrallya ky el zaladot 
vala Sálénak, es kyralnak völgyében, ottan 
azért Salemnek kyrallya Melchyfedek, eleybe 
kelé hozwan kj^nereth es borth: Mert az 
felffeghes yl'tennek papya vala es megh aldaa 
hwtet es monda, Aldot Abram az fellleghes || 
Vr yftennel, ky meennyeth es feldet terem- ^ 
tótte, Es aldot az felfeghes wr yften, kynek 
otalmawal, te ellenfeghyd te kezeyd k^z^t 
vannak, Es ty^zedet ada abram myndenból 
hwneky Monda azért Sodomayaknak kyrallya 
Ábrámnak, Add megh enneekem az neepeket, 
az eegyeb yozagot vedd mynd magadnak ky 
ottan felelee, ffel emelőm en kezemeth az 
felffeghes wr yftenhez, ky feldet es mennyet 
byrya, hogy az zweefben el reytóth fonalttwl 
fogliwa, mynd az nadraghnak kóteleeyglen, 
femyth te hozyad tartozókban el nem veezók, 
hogy ne mongyad vala mykoron, en kazda-
goyttaam megh abramot. Az népeknek rezók-

nel kyl kyk en welem yettenek 
2̂ . 
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Itljfn fmtfli Cnp 

ENnek wtanna zozath yewe wr yftenttwl 
Ábrámnak ahnaban mondwan Ne akary ffelny 
Abram, En vágok teeneked otalmad es az 
the erdemed felette }'gheen nagy, Es monda 
Abram. Wram yften myth atz énnekem? yme 
en magzatoknál kyl mwlom el es az en ha
zam faffaranak ffya ez damafkos elyezer Mon
da efmegh Abram Énnekem kedegh nem attal 
magot, Es yme az en zolgam lezen énnekem 
órókófóm, Ottan azért wr yftennek zawa yewe 
hw hozyaa mondwan Nem lezen ez theneked 
erekófód De ky kj'we yew te meebedból hw 
lezé the erekófód, ky vyvee azerth hwtet es 
monda hwneky, Neez az eghre es zamlald 
megh az cyllagokat ha tehet9d, es monda 
hwneky ezenképpen lezen az the nemzeted 
Hyn abram yftennek, es veeteteek hwneky 
ygaflaghra Monda efmegh hwneky En vagyok 
az wr ky kywe hoztalak teghed, az kaldeanak 
hwr newó feldeeról hog teeneked adnaam 
ez feldet es byrnad hwtet, hw kedegh monda, 
En vram yften honnan twdom: hogy byrando 
vagj'ok hwteth? | Es monda wr yften hwneky 
Hooz három eztendey ynóth, három eztendey 
keczketh es bakoth, egy gherlyczeth es ga-
lamboth ky mykoron myndeneket elówe 
hozót vona mj'ndenyketh ketté vagaa ef egy-
maf valtoflak tewee Az madarakat kedeegh 
nem vagaa kettee,' zallanak azerth nagy fok 
eghy madarak az holth teftekrc Es kezdee 
yzny hwketh Abram hogj' kedeg az nap el 
kezdenee nywgodny. eŰ'eek alom ábrámra. 

nagy es rettenetes feelelem foglalaa megh 
hwtet, Es zozat yewe hewhozyaa, Twggyad 
megh 5'fmerwen hogy j'ewendóre bwdofo lezen 
az the nemzeted nem az hw feldeen, es zol-
galattra kezereytyk hwketh, es megh kefer-
ghetyk neegy zaaz eztendeegh De maga az 
neepeth kynek hwk yewendóre zolgalnak en 
yteelem megh. es annak vtanna ky yewnek 
fok morhawal yozaggal Te kedegh meegy te 
atyaydhoz bekeflegghel yo veenfeghben Nee-
gyed nemzethfeghben kedegh hwk ede yew
nek Merth meegh be nem teltének az amor-
reofoknak gonoffagok ez ydeyglen, Mykoron 
azért az nap el nywgot vona: leen nag;^ 
homályos fetethfeegh, es yeleneek egy eghew 
kemencze es tyzes lampas atal menween az 
nylafon Azon napon frygeth zerzee wr yften 
Abríímal mondwan, the nemzetednek adom 
ez feldeth: Egyptomnak vyzeetwl foghwa. az 
nagy ewffratenek vyzeeyglen 

SAray azerth Ábrámnak feleffeeghe nem 
hozotli vala meegh magzatoth de egj' egyp-
tombely zolgalo leanyath kynek Agár vala 
newe Adaa wranak Ábrámnak feleCfeeghwl 
mondwan, yme enghemet ŵ r yften megh 
rekeztóth. meeny be az en leányomhoz, neta-
lantal awag)' hw twle fogadhatok fl'yakhak, 
Mykoron azért Abram enghedet vona ez Be-
zeednek, es megh yfmertte vona hwtet, Lathaa 
azért agár hog fogadót hw meeheben: megh 
wtalaa hw azzonyath Monda azért Saray 
Ábrámnak || Nem yol teez en velem, yme en VII 
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theeneked attam az en zolgaloleanyomath ky 
latliwan hogy fogadót vona ymaran megli 
wtala enghemet, wr yften yteelyen en kezttem 
es te kőzted, kynek monda Abram, yme az 
tlie leányod tlie kezedben vagyon, wgy teegy 
vele myntli yllyk, Megh verween azertli liw-
tet Saray, ottan el zókeek, Mykoro yftennek 
angyala meg találta vona hwtet egy kwtli 
ffeenel az pwztaban, monda hwueky, Agár, 
Saraynak zolgalo leánya, honnan yewz. es 
howa meegy, ky ottan felelee Saray azzo-
nyomnak előle fwtok en,- Monda azért hw-
neky wr yftennek angyala Terr" haza te azzo-
nyodhoz, es alázd h\í' kezee alaa magadat, 
Efmegh monda Megh fokafoythwan' megh 
l'okafoytom az the nemedet, es fenky megh 
nem zamlalhattya fokfaghnak okaerth, To
wabba megh wgy monda, yme ymaran fogat
tal, es ffyat zylz, es lezen hwneky newe yf-
mael, azért hogy megh hallotta legyen wr 
yften az the nyomorwfagodat. Ez kedeegh 
kemeen ember lezen: kj'nek kezee myndenek 
ellen.*) Es myndenek kezók hví" ellenéé, myn-
den hw kezenfeghes attj'affyaynak elleneebe 
ythy ffel hw fatorath, Hywaa azerth ot wr 
yftennek neweeth Agár es monda Te vagy en 
yftenem ky megh tekeentettel enghemet. 
Mert monda Byzonyawal eth lataam annak 
haattwllyath. ky enghemet megh lata, Az oká
ért newezee az kwtath, EElőnek es látónak 
enghemeth. Vagyon kedegh Cadefnek es Ba
radnak kózótte zyle ffyat azért agár Ábrám
nak : es newezee hwtet yfmaelnek keth negy-

*) Ez az terekekuek ueinek es proffetalal'ok. 

wen hath eztendey vala Ábra mykoron agár 
zylee hwneky yfmaelth 

Cijjcn fittcb Cű|i 

MIkoron azért kylenczwen kylencz ezten-
dóf kezdet vona Abram leenny | Neky yelenek 
wr yften es möda hwneky, En ah mynden-
hato wr yften, yar" en elettem es légy tekelle-
tes, es zerzeefth tezek the kőzted es en kö
zöttem Es megh zaporoytlak teghed yghen 
hertelen, ottan le efleek Abram arczwl az 
feldre, Ef monda hwneky wr yften, En vagyok 
Es zerzeefth tezek te veled, es leez fok nee-
peknek attyok. Es towabba nem hyvattatyk 
teenek newed Abram. De neweztetól Ábra
hámnak merth fok népeknek attyokkaa zer-
zettelek teghed, es hertelen megh zaporoyt
lak teghed. es ydeghen nemzetóknek vetlek 
teghed, Es kyralbk zarmaznak ky the belőled 
es zerzefth tezek te veled es the nemeddel 
mynd erekkwl erekké, hogy te yftened legyek, 
es te nemednek te vtannad, Es adom the ne
ked es te nemednek, te vtannad ez te laktad 
feldet, kanaannak mynden feldeeth. erek by-
rodalmwl, es lezek hwnekyk yftenók. Monda 
efmegh wr yften Abrahanmak Tarcz megh 
azért the az en zerzeefemeth. es the nemed 
te vtannad mynden nemzetfeghekben. Ez 
azerth az zerzeef kernywl meteltefleegh te 
kózzőletek mynden fyrfiyw. es kórnpvl metel-
lyetek ty tefteteknek he3'azattyath. hogy le
gyen erekké való frygnek yegye en kezettem 
es thy kóztetók Nyolczad napy gyermek kőr-
nywl meteltefleegh ty kózóletók, Mynden fyr-
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fiyw thy nemzethfeglitókben: es akar zolga 
legyen, akar veetemeíí akar ydeghen azon
képpen kernywl meteltelTeegh, lezen azerth 
az zerzeefem ty teltetekben erekké való 
fryg keppen. Az ífyrÖyw kynek teftee kernywl 
nem metelteteudj'k ky veez annak lelkee hw 
népe kózzól merth az en zerzeefemet meg 
wtalta Monda efmegh wr yften Ábrahámnak, 
Sarayth es the feledet ne hyyad Saraynak, de 
Sarának Mert megh áldom hwtet es hw twle 

'" ' adok teeneked magzatot kyth megh || Áldandó 
vagv'ok, es fok nemzetókkee zaporodyk, es 
neepeknek kyraly támadnak ky hw belóle 
ottan le eűeek Ábrahám arczwl az feldre, es 
mewete hw zyweeben mondwan, Aloytod ee 
bog zaaz eztendófnek zyletyk ffya, Es Sara 
tyz lieeyan zaz eztendey zyl? Monda ottan 
wr yftennek. Awagy czak yfmael eellyen te 
eletted, Es monda Avr yften Ábrahámnak Sara 
te feleffeeghet ffyat zyl teeneked, es vywod 
hwtet yfaaknak es zerzeeft allatok hwneky 
erek fryg keppen es hw nemzetéének hw 
vtanna, yfmaeleerth es megh halgattalak tee-
gedh, yme meg áldom hwtet, es megh zapo-
roytom fóÍ9tte Tyzen ket herczeghóket, awag 
Capitanokat zyl, es newekóttetóm hwtet nag 
neppee. Az en zerzeefemet kedegh allatom 
yfaakkal, kyt zyl teeneked Sara ezen 3'dóben 
az maf eztendóben Mykoron el veeghezte 
vona vele való bezeedeeth, ottan ffel meene 
yften Ábrahám elól, Véve azért Ábrahám 
yfmaelth ĥ v ffyath es kezenfeghes hozya tar
tozó nepeketh, es kyket zolgalattra vet vala 
es kyk mynd hví' vdwaraban ffyrftyak valanak 
es kernywl metelee hwketh ottan azon napon 

mynt megh paranczolta vala hwneky wr yften 
Ábrahám kedegh ennen maga egy heyan zaz 
eztendey vala mykoron ennen magath ker
nywl metelee, es yű'mael ffya tyze harmad 
eewy vala, mykoron mynd haza neepewel es 
hozya tartozókkal kernywl metelteteenek 

iQien Itplrtfiíi ía 

NEky yeleneek azerth wr yften. Mambre-
nek wólgyeeben, ylwen hw Sátorának aytayan 
azon napnak hewfegheeben Mykoron ffel 
emelthee vona Ábrahám hw zemeyth, y el énéé
nek három ffyrffyw zemelyek hwneky alwan hw 
elette j Kyket mykoron latot vona eleygben 
fwtameek az Sátornak ay'tarol, es ymadaa ez 
felden es monda, Vram ha kegyelmet leéltem 
te zemevdnek elótte, ne mwlafd el the zolga-
dat, de ym egy kewef vyzeth hozok, hogy 
megh mofattaffanak ty labaytok, es nywgog-
gyatok meg ez ffa alath. Egy remeek kynye-
reth es hozok, hogy megh ereffeggyeek ty 
zywetek Annak vtanna el mehettek. Mert tw-
dom hogy azért es terttetók ez ty zolgatokhoz 
kyk ottan mondanak, zerezd megh mykeppen 
mondaad: Syethee azért Abraha az Sátorban 
Sarahoz, es monda hwneky Hamar íyel\ eeycz 
három femlyenee lyztóth, es fyff barom poga-
czakath hw kedegh az czordahoz fwtameek, 
es hoza egy yo gyenghe borj'wth es adaa hw 
zolgayanak: ky hamarlíaggal megh fewzee 
hwtet. Annak felette hoza vayat es teyeth, az 
meghfewzótborywales tewee eleeyékben Ábra
hám kedeegh al vala elettek az ffa alath. My
koron azerth eettenek vona mondanak hw-
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neky Hol vagyon Sara, the felefleeghed. ky 
ottan felelee: Am az latorban vagyon kynek 
ottan monda. Megh terween te hoz}^ad yewók 
ez ydewben mynden egheffeghben, es ffya 
lezen Sarának te feleffeeghednek, Mynt azth 
lialwan Sara ottan mewetee, az Sátornak 
aytoya meghet Valanak kedeegh mynd ketten 
veenek es eeltefl' ydeywk, es megh, zenthenek 
vala ymaran Sarának maghfaghy: Azért me-
wethe tythkon mondwan: ymaran megh ve-
hwttem. az en vram es el aggotli, akkoron 
adom ee magamat gyenyer\^feegre Monda 
azért wr yften Ábrahámnak. Myokaert mewete 
Sara mondwan, Nem de ymaran megh vehed-
ween zylók ee ? Nem de yftennek vagyon ee 
vala my nehéz '? Azon megh ygyeeret zerent 
hozyad terók wgyan azon ydóben. mynden 
egheffeghben es Sarának flya lezen. Meegli es 
meg tagadaa Sara mondwan: En nem me-
wettem. felelem myat megh reettenwen, wr 
yften kedegh monda. Nynczen wgy, de me-

'Ij'wetel Mykoron azért fel költenek vona || Az 
zemeelyek kezdeenek neezny Sodoma felee 
Ábrahám es eegyetembe velók meegyen vala 
el keeferwen hwketh. Es monda wr yften 
Ábrahámnak Nem de el tythkolhatom ee 
abrahamtwl kyket tehendó vagyok myert ye-
wendóre nagy es eróff neeppee leendő es 
megh aldathnak hw benne*) mynden nem-
zethfeghet ez felden ? Twdom azért hogj' megh 
paranczollya. hw ffyaynak es hw haza neepe-
nek hví' vtanna hogy wr yftennek wtat tar-
czak: es yteleteth es ygaffagot teegyenek hogy 

*) Eth xpűs ertetyk 

be tellyefóhe wr yften mynd azokath kyketh 
megh mondót hw neky Monda Azerth wr 
yften Sodomayaknak es Gomorreofoknak ky-
aytaffok megh fokaffwlth, es az hVv b}'nók 
felette el nehezwlth. Lee zallok azért es megh 
latom, hogy ha az kyaytafth. ky en hozyam 
}T\- be tellyefeyczeek, Awagy nynczen wgy 
hog megh twggyam, Kezdeenek azerth Sodo
ma felee meenny Ábrahám kedeegh all vala 
wr yftennel elette, Es eleybe menwen möda. 
Nem de az ygazath el- vezted ee az byneffel ? 
Ha leenndnek ewthwen ygazak az varafl)an. 
el vezted ee egyetembe? es nem enghecz az 
tebbynek es azokeert? Tawl legyen te twled 
hogj' azth teegj'ed hogy megh óUyed az 
ygazat mykeenth az bynefth. es vgyan annee 
legyen az bynes, mynt az ygaz. Nem the dol
god az. ky mynd ez éghez feldet megh 
yteeled, Semykeppen ne teegy eellyen ytee-
leteth Monda azerth wr yften hw neky Ha az 
Sodomayak kezet ewthwen ygazat leelendek 
mynden helyen el enghedem hvír erettelí Otta 
felelee Ábrahám es monda. Merth egyzer 
kezdeegh zolny efmegh zolok en vramnak 
mywel hamw es por legyek, hogy ha ewtwen-
nel, ewthtel alab leelendez el veztód ee az 
eglieez varafth, Es monda Nem veztem ha 
negj'wen ewted leelendók, Efmegh monda 
hwneky. ha negyvenen leendnek myth teez ? 
Monda. Nem verőm megh az negyweneertli 
keerlek ne Banyád vram ha zolok. Ha har-
mynczan leendnek myt teez? Monda. Nem 
teezem | Mert egyzer keztem zolny. efmegh 
zolok en vramnak, hogy ha hwzan leendnek? 
Monda. Nem 'ólom megh ha hwzan leendnek. 
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Keerlek ne haragwggyal megh édes Vram ha 
meegh es egyzer zolok, Myt teez, ha ot tyzeth 
talalandaz? Monda. Nem veztem el az tyz-
eerth, Meene el azért wr yften, mynt zola-
faath el veeghezee Ábrahámmal, Ábrahám 
kedeegh el'megh helyéére teree: 

iQfrn kijUnn top 

lEweenek azerth ketb Angyalok Sodoma-
ban eftwe felee, ylween.Lott az varainak ka-
pwyan, ky mynt lattá vona hwket ottan ífel 
kelé, es eleygben nyomotek es le efwen az 
feldre, ymadaa hwketh, es monda, kérlek 
wraym teryetek ty gyermekieknek hazahoz, 
es maraggyatok oth, Moűatok megh ty labay-
tokat es hollal meennyetek el ty vtatokon kyk 
mondanak, Semykeppen, de az varaíl' wczayan 
maradwnk, Erellen kezereytee azerth hwketh 
hogy hozyaa terneenek Be meenwen azért hw 
hazában. Lakodalmat theen Pogaczat fytee, 
es eweenek, Mynek elette kedeegh nywgoda-
lomra meenneenek az varail' bely neepek kerwl 
veevek az hw hazaath, mynd germek mynd 
yeen es mynd az k^z neep, Es ky hywak lot
tót, es mondanak hwneky Hol vannak az 
neepek kyk be meenenek te hozyad eeyel. 
Hozd ky edee hwketh hog yfmeryek megh 
Invketh Meene ky azért Lőtt. es vtanna tewe 
be az aytooth es monda, Ne akaryatok keer
lek atyamffyay Ne akaryatok ez gonoíl'agot 
tenny ym ketli leányom vagyon kyk meegh 
l'yrfíyat nem yfmertenek ym ky hozom hwket 
tf nektek, alazfatok megh hwketh mynth 
akaryatok, czak hogy ez neepeknek ne tee-

gyetek valamy gonozth. Azok kedegh monda
nak. Meny el eennen merth maydan, teghed 
gyettrwnk ynkab azoknál, es azonképpen 
eróth teeznek vala hw raytta, kózel valanak 
azért || Hogy Le tórneek az aytoot, es yme '^ 
az neepek kyk az házban valanak, kezón 
fogaak iottoth es be veevek hozyayok az 
aytoot es be tewen vtannok, Es az neepeketh 
megh vereek vakfaggal liogj' megh ne lelneek 
az aytooth es mondanak lothnak. Vagyon ee 
vala vóód awagy ffyayd kózzól awagy leanyd 
kózzól, myndeneket kj'k te hozyad tartoznak 
vyd ky ez varofbol Mert ez helt el veztyek 
azért hogy el newekedetli hw kyaytafok yften-
nek elette, ky azért boczatot mynket hogy el 
vezeíTók hwket Fel kelween azért lot zola hw 
veynek kyknek adandó vala hw leanyth möd-
wan kelletek ffel mennywnk ky ez herról, 
merth el vezty wr yften ez varafth Es azok 
aloytaak hogy trwflalna Mykoron azerth megh 
vyrradot vona keezereytyk vala hAvtet az an
gyalok mondwan Kel ífel ved Hel felefíeeghe-
det es ket leanydat kyk vannak, hogy ezeknek 
bynekben egyetemben el ne vezz Fogaak 
azért hwteth azért hogy wr yften enghednee 
hwneky es ky vyveek az varafbol es monda
nak hwneky, ydwezehed te lelkódeth liattra 
ne tekeencz megh fe aal" ez tartomanba, de az 
hegyen ydwezehed te magadat, hogy te es 
egyetembe el ne veez Monda azért Lőtt hw-
uekyk, Keerlek yo vram, mert te zolgad ke
gyelmet leélt te eletted, es ffel magaztattad 
te dyczófeeghedet es yrgalmaíl'agodath Az 
hegyen fem ydwezythetem ennen magamat 
ne talantal gonoz talál enghemeth. De yme 
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etten kózel egy kyl' varas vagyon es inegh 
zabadwlok liw benne es . monda az angyal 
bwneky, yme ebben es megh halgattan 
az te keerelmeefedet Syes es zabadwF megh 
oth, es yme el nem veztem az varafth 
kyerth kenyergeel, Meeny el mert addeeg 
l'emyth nem tehetók myglen oda be nem 
eerz Annak okaert newezteteek az varainak 
newe Segor. Az nap azerth tamada ffel ez 
vylagra, es loth ywta be fegorba Wr yften 
azerth boczata Bodomara gomorrara, Adamara 
Sebymra myd hw | Tartományra Nagy keen-
kówes ellet es tyzeth menyből es ffel fordoytaa 
mynd az varafokath, hv̂  tartomanywal, az va
ratokban lakozokath, es az feldnek mynden 
zóldellew fyweyth, Es azonkezben Lothnak 
feleííeeghe háta meghee tekeenthvpeen val-
tozeek ottan egy Ibo ozloppaa Ábrahám ke-
deegh ffel kelween reegghwel meene az lierre 
hol oth annak elette wr yftennel allot vala, 
Es megh tekeente Sodomat es gomorrat es 
mj'nd az feldnek tartományath, es lataa az 
peernyeth az féld alool ffel zykrazny. mykep-
pen az kemenczenek fyftyth, Mykoron kedegh 
el veztenee wr yften az varafokat hw tarto
manywal. megh emlekózeek Ábrahámról es 
hw érette megh zabadoyttaa lottót. Mene ky 
azerth Lőtt Segorbol, es lakozeek az heegyen 
hw ketli leanywal, Mert nem meree meg ma-
radny Segorban Monda azért az nagyobbyk 
leánya, az kyffebyknek, ymaran az my atyánk 
megh veenywlth. es egy ffyrffyw fem maradót 
teb ez feldnek zyneen ky mj' hozyank yw-
lieffen termezetlmek zokafa zerent, yewel 
rezeghóyczek megh hwtet, es alwgywnk vele, 

REGI M. NYELVHML. V. 

hogy foghaŰwnk magot my attyanktwl, Borth 
adanak azért y'nnj'a, es az nagj^obbyk be men-
wen hoz;v'aj% h# attyawal alweek. Az rezegh 
ember kedegh abban femyth nem erzeth. 
Azonképpen az mafodyk es. Es mynd ketten 
magot fogadanak hw attyoktwl, Az nagyobV'k 
azért zyle ffyath es newezee hwtet Moabnab 
ky leen az Moabytaknak attyok mynd ez may 
napyglan, Az kyffeb es ffyat zyle. es newezee 
l^'í'tet amonnak, ky magyaraztatyk en nee-
pemnek öya, ky leen az amonitaknak attyok, 
matwl foghwa. 

SArat es azerth latogata megh wr yften 
mykeppe megh ygyeertte vala es be tellyef-
feytee hw mondaffaath Melieeben fogada: 11 Es'^ 

b 
ffyat zyle hw veenfegheenek j'deyn mykoron 
megh mondotta vala hV^neky yften Newezee 
azért Ábrahám yfaaknak es kernywl metelee 
Invtet nyolczad napon mykeppen megh pa-
ranczolta vala hwneky wr yften, Monda azért 
Sara Mewethfeghet theen énnekem wr 3'ften 
es vala ky hallangya azonképpen meg mewet 
enghemet efmegh monda: ky hynnee hallany, 
hogy Sara ffyat newel Ábrahámnak, kyth zylt 
az veen embernek Fel newekódeek azért az 
gyermek es ffel tartateek, es nagy vendeegh-
fegheth teen Ábrahám az gyermeknek ffel 
gyoropodafl'anak ydeyn : Es mykoron lattá 
vona Sara, Agárnak ffyat yfmaelt, yaczodwan az 
hw fyawal yfaakkal ottan monda Ábrahámnak, 
Veiled ky eennen ez leanth es az hw ffyat 
Mert nem leezen erekes az leannak hw flya 

3 
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az en ffyammal yfaakkal, kemeenyen véve 
azth Ábrahám az hw ffyarol, kynek monda 
yften Ne lattaíleek kemeennek ez mondaf az 
the ffyadrol es leányodról Vala myt azért 
mondand teeneked Sara fogad megh bezee-
deet. Merth yfaakban hywattatyk teeneked 
magod De az the zolgalodnak ffyat es nag 
neppee tezem, merth az es te magod. Fel kel-
wen azért Ábrahám reegghel kynyeret es egy 
temló vyzet ada valiara es el boczataa mynd 
az gyermekkel egyetembe Mykoron azerth ky 
menth vona Agár bwdofyk vala Berfabenek 
pwztayaban, Mykoron el fogyót vona vyzee, 
le teewe az gyermeket ott egy ffanak alatta 
es el meene onnan, Es ylee le hw es tawol 
hozya, mynt egy ííyl leweefneere, Es monda 
Nem latom az gyermeknek halalat, es ot 
ylween fi'el emelee hw zawat, es nagy fyrafth 
theen, Megh halgataa azért wr yften az gyer
meknek zawat es yftennek angyala zola Agár
nak mondwan M^t myvelz eeth Agaar? Ne 
akar" fielned, Merth megh halgatta wr yften 
az gyermeknek zawat, azon herról hol maftan 
vagyon kel" ffel fogd kezeeth | Az gyermeknek 
mert nagy neppee tezem hwtet, Megh nytaa 
azért hwneky zemeeth wr yften ky el tekcenth-
wen lata egy kwtt feyet, es el meene megh tóltee 
hw temlóyeeth, es ynnya ada az gyermeknek, 
es vele marada, ffel newekódeek azért es lako-
zeek az pwztaban, es leen yo lewó yffyw, es 
lakozeek ffarannak pwztayaban, es veen fele-
fl'eeghet hw anüya neky egyptomnak fel-
deerel 

ANnak vtanna egy kewes ydew el mwlyan 
keferttee megh wr yften Ábrahámot es monda 
hwneky Abraha Abraha. hw kedegh monda 
yme hol vagyok, Monda hwneky, Veegyed ffel 
the eeggyetlen egy ffyadat kyth zerecz yfaakot 
es meeny el az latafnak feldere es oth aggyad 
hwtet aldozattra, egy hegyen kyt teeneked 
megh mwtatandok kelee flel azért ottan Áb
rahám eeyel, megh nyerghelee hw zamarath. 
vyveen hewelee keth yflyakat es hVv ffyat 
yfaakot Mykoron az aldozattra faat vagot vona 
meene az herre kyt hw neky yften meg pa-
ranezolt vala. Harmad napon azerth ö'el 
emelwen hw zemeyt, megh lataa az helt tawoF 
es monde hw zolgaynak \'aryatok megh ty 
eeth az zamarral En es ez gyermek oda mee-
gywnk, es mynek vtanna aldozandwnk efmegh 
ty hozyatok terwnk Yeve ffel azerth az aldo-
zathnak ffayat, es tewe hw flyanak hw ffyanak, 
hatara. Ennen maga kedegh vyzy vala az 
tyzet es az fegyverth Mykoron ketten meen-
nenek az wton, monda yfaak hw attyauak 
Attyam hw kedegh monda Myt akarz zerethó 
ffyam, yme wgy mond, tyzwnk es fegywerwnk 
vagyon hol vagyon hol vagyon az aldozathnak 
ayandoka Monda hwneky, wr yften laatli hw 
aldozattyanak ayandokarol, en édes ffyam || 
Meennek vala azerth ketten, es ywtanak az 
herre kyt hwneky mwtatot vala wr yften, Es 
oth oltarth zerze, es felwl az ffaath rea heely-
hetee, Es mykoron megh kótózte vona hw 
ffyath yfaakoth, helyheztetee hwtet az oltárra, 
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az fának rakaíl'aara es ragadaa fegywereeth 
hogy megh aldoznaa h<v fíyath. Es yme wr 
yftennek angyala menyból kyaytta mondwan 
Ábrahám Ábrahám, ky felele yme hol vagyok, 
Es monda hwneky Ne nyohad te kezedet az 
gyermekre, es femyt fe teegy hwneky. Maftan 
]̂ fmeróm hogy feelyed wr yftenth, es nem 
enghedeel te eeggyetlen eegy fifyadnak en 
érettem Fel emelee azért Araham hw zemeytli 
hw háta meeghee egy koftli ífel emelween hw 
zarwayth, kyth elówe hozwan megh aldozaa 
hw flfyaerth, es newezee az heltli, yften lattya, 
ky mynd ez napegh azon newel hyvattatyk az 
yften lattya hegyen. Hywaa efmegh wr yften
nek angyala Ábrahámot mafodzer menyból 
mondwan, En magamra efkwttem wgy mond 
wr yften Mert ez dolgot teed, es nem enghe
deel te eeggyethlenednek en érettem, Megh 
áldlak teghed es megh fokaŰbytom az te ma
godat mykeppe eghnek Cyllaghy, es az fóweíí 
ky az tenghernek parttyan vagyon El byrya az 
te nemed hw ellenfeghynek kapwyth es megh 
aldathnak az te nemedben myndé ez feldy 
népek, merth enghedelmes leél az en beze-
demnek Megh teree azerth Ábrahám In'̂  zol-
gayhoz, es meenenek eegyetembe Berüabenak 
varafaban es ot lakozanak 

Imjon kctidíi f ii;r 

SArának kedegh azon kézbe teleek zaaz 
hwzon heeth eztendey, es yo venfeghben kywe 
mwleeek Arbeenak varafaban k;y neweztetyk 
ebronnak az az Bethlemnek: kanaannak fel-
deen: Ábrahám kedegh megh halwan yewe 

oda. hogy- fyrathnaa hwtet Mykoron ffel kewlt 
vona az teftli mellől, zola heeth ffyaynak 
mondwan En yeweveen es ydeghen vagyok 
thy I Nálatok aggy-atok énnekem koporlTo helt 
t\' nálatok hogy temeűem el az en liallotta-
math, feleleenek hethnek fyay mondwan, Hal-
gaíT mynketh es yo vram, wr yftennek feye-
delme vagy my nalwnk, Az my valaztot ko-
porfonkban temeűed el te hallotadath. es 
fenky'teghed megh nem t3Hthhat ífel kelee 
azerth Ábrahám es ymadaa az feldnek nee-
peeth. az az hethnek fyayth es monda. Ha 
kellemetes ty lelketeknek hogel temellem az en 
hallottamath, eűedezyetek en érettem eft'ron-
nal. Seornak ffyanal hogy aggyá énnekem, az 
kettős odwatli ky az hw mezeyn vagyon alkol-
mas ara zakazthwan; ty elettetók temeteeí'nek 
erekfeegheere, Lakozyk vala kedegh effron 
Hethnek ffyay kezeth: Monda azért effron 
Ábrahámnak, myndezeknek hallafaara. mond
wan. Semykeppen nem lezen wgyan yo wram. 
De the ynkab halgaíTad. kyth zolok Az mezőt 
theeneked adom es az vermóth ky h-\̂  benne 
vagyon az en neepemnek ffyay elóth. The-
mefd el te hallottadat: Ábrahám ottan efmegh 
ymadaa wr yftent az feldnek népe elóth es 
möda effronnak az népnek hallafara. Keerlek 
hogy halgair megh enghemeth Pénzt adok 
teeneked érette es wgy temetem el en hallot
tamat, Efmegh feleié Effron. yo vram halgaíf 
megh enghemet. Az féld kyt keerz neegy 
zaaz gheeranal yob, Ez az arw en kezettem 
es te kezetted. Mj'nt azt hallotta vona Ábra
hám: ottan le tewee az pénzt kyt effron 
keerth vona. heth ffyaynak liallafokra, Es wgy 

3* 
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temetee el ot Abraliaiii, Sarat Inv feleŰ'eeghet, 
az kettóf mezőnek vermeeben. ky Mambre 
felól vagyon, ky neweztetyk ebronnak kana-
annak feldeeu. Es az napfaghtwl foghwa. 
Confirmaltateek az mez9 mynd az wdwal ky 
h\v benne vala. Ábrahámnak erekfeglnvl hetli-
nek ffyaytwl 

Imjon Ifarm f ap 

ABraham kedeegh ymará veen vala es fok 
ydew es az wr yften myndenben megh al-

^ dotta vala hwtetli || Monda azerth hw haza 
bely zolgay kezzól ydefbyknek. ky mindennel 
byr vala hw vra wtan: vefled en tomporom 
alaa te kezedeth, hogy megh lu'tezzelek te-
ghed az meny bely wr yftenre liogy ne veegy 
felefleeghet az en ífyamnak kanaannak leány 
kózzól. kyk kózót lakozom: de az en földem
ben es nemzetym kózzee meny es onnan 
veegj' feleűeghet az en ffyamnak yfaaknak, 
Möda az zolga. Ha az ázzon nem akarand 
ede vewnv. Nem oda vvgvem ee az te flvadat 
honnan the tamattal? Es möda neky Ábra
hám. Oyad megh magad hogy vala mykoron 
oda ne vygyed az en ffyamath Meny es feld-
nek wra ky kywe hozót enghemet en atj'am-
nak hazából es en zvletefemnek fóldeeról, hw 
mondotta énnekem, es megh efkwt mödwan, 
the nemzetednek adom. ez főidet hw bo-
czatt̂ ^a el hw angyalát te eletted, es eennen 
veegy feleffeeghet az en ffyamnak, Ha kedegh 
az ázzon nem akarand teghed kówethny nem 
tartozol az hyttre. Tewe azért ĥ v kezeet az 
zolga. Ábrahámnak tompora alaa. es megh 

efkweek ez bezeeden, Veen azerth tyz tewee-
keth az zolga. kyket megh terhelee hw vranak 
yozaghybol Es meene el be Melbpothamya-
ban, Nakornak varafaban: Mykoron azért le 
telepóttette vona az Theweeket az varaÜ" kywl 
egy'kwth ffe mellet eíthwe fele my ydewben 
az varaiból zoktanak az azzonyallatok vyz 
mereytheny yewny. Ez zolga ymadaa oth wr 
yftent mondwan. En vraiunak Ábrahámnak 
wra yftene. kérlek yewy hozyam ez may na
pon, es teegy yrgalmaŰagoth En vrammal 
Ábrahámmal, yme en állok ez kwth ffe felet, 
es ez varafban lakozóknak leány k)' yewnek 
vyz mereyteny Azért ha mellyknek mondan
dóm, haycz te the czobanodat hogy ygyam. 
Es hw azth felelendy. ygyal annak felette, ym 
az te teweydnek es | Ynnyok adok, h'^ lezen 
az kyt zerzettel te zolgadnak yfaaknak, es 
azon erttem megh hogy yrgalmaflagot tóttel 
az en vrammal Abrahannal Meegh bezeedeet 
el nem veeghezte vala. es yme myndennek 
elette Rebeka Bathwelnek, Nakor feleűeghee-
nek ffya leánya ky Ábrahámnak attyaffya vala, 
kezde yewnj' az kwttra karV-an liozwan hw 
czobannyath. ky felette ekefl' vala hw zynee-
beu. es zep zyz. ky meeg fyrffyath nem 
yfmerth vala. Mykoron azerth mereytette 
vona hw edeenyeth. es haza menne. Eleybe 
kelé az zolga. es möda. Aggy egy kewefeth 
ynnom the czobanodbol. es ottan monda 
ygyal yo wram, Es ottan hamarfaggal le erez-
tee hw czobanyath hw karyayra es ynnya ada, 
es monda, yme az teweek es ynnyok merey-
tek myglen myndn '̂ay^an ygyanak, mykoron 
kedegh. az vyzeth mernee. Az zolga ygheu 
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fygelmetefen ueezy vala, akarwan megb twdny 
hogy ha ygaz wton vyfelnee h^vtet wr yften 
awagy nem, Mykoroii azerth yttanak voua az 
teweek. ottan az ember megli ayandekozaa 
hwtet kett ghera erew fylbc vyfelew arán 
gyerwkkel, ef megli annee karon vyfelew 
ekeIXeegghel. Es monda hwneky. ky leánya 
vagy the. mond megh énnekem. Vagyon ee 
tbe atyád hazánál lakozó hely. Es felele hw'-
neky. Bathwelnek leánya vagyok, Efmegh 
monda, mynalwnk eleegh zeena zalma vagS'̂ on 
es zeles hely lakozny, Ottanié hayla az ember, 
es ;ymadaa wr yftent mondwan. Aldot vagĵ  en 
vramnak Abrahannak wra yftene. ky el nem 
vontad, the yrgalmaffagodat es ygaffagodat az 
en wramttwl, es ygaz wton vezérlettel, en vram
nak attyaflya hazahoz. Be fwtameek azért az 
lean}'. es megh yelentee hw annyanak hazanaal 
mynd kyket hallót vona. Vala kedegh az lean-

Xlnak egy Battya || Kynek Laban vala newe, 
ky hamarfaggal az emberhez ky menwen az 
kwth fehez. monda hwneky. yew be yften 
áldotta, myt allaz eetli kyn, ymaran helth 
zerzettem az teweeknek es zallafra vyvee 
In'í'tet, Es be zerzee helyekre az teweeket, 
zeenath zalmat vethween hw eleykben, es 
vyzen teen hw laboknak, mynd az népeknek 
es kyk hyv vele valanak. Es eetelt zerze hw 
eleykbe hw kedegh monda EEth en nem ezem 
myg megh nem zolom my mondaíbm vagyon 
Mondanak hwneky mongyad, hw kedeg En 
wgy mond Ábrahámnak zolgaya vágok Es wr 
yí'teunek az en vramat nagyon meg áldotta 
es Öel magaztatta. mynden ez vylaghy yozag-
gal, Es Sara hozót hwneky egy ffyat hw veen-

fegheben es mynden yozagat hwneky vallotta: 
mynd el bezeelwen my yarathban vona. Azerth 
vgy mond ha yrgalmaffagot teztek es ygaűagot 
az en vrammal yelenczeetek megh énnekem, 
ha kedeg m)'̂  akarattok vagyon aztli es megh 
mongyatok, hogy meennyek el awagy bal ffele 
awagy yob ffelee Feleleenek azért Laban es 
Bathwel mondwan. wr 5'ftentwl ywt ky ez 
bezeed. az hw akarattyanak kywle femyt fem 
zolhatwnk, ^me Rebeka te eletted vagyon, ved 
ffel hwtet es meny el es legyen the vrad ttya 
nak feleffeeghe mynt megh mondotta wr 
yften: Mynt aztli. hallotta vona Ábrahámnak 
zolgaya ottan le efween az feldre ymadaa wr 
yftent, Es elówe hozwan ezyftes es aranj'as 
edeenyeket. es zeep rwhakat. ada ayandeko 
az leannak Rebecanak, Attyaffyaynak kedegh 
es attyanak annyanak azökeppen mynd ayan-
dekot ózta, oth azért vendekfeghet zerezwen 
es lakozwan. az napon oth maradanak. Es 
regghel ffel kelwen monda Ábrahámnak hw 
zolgaya. ymaron boczaüatok el enghemet hogy 
meennyek az en vramhoz, Feleleenek ottü 
az leannak annya es attyaflyay mondwan ma-
raggyon meegh eeth hon awagy tyzed napygh, 
monda az ember. Ne tarczatok megh enghem. 
mertli wr vften ygazgatta ede az en vtaniat 
azért BoczalTatok el | Enghemet hogy mennyek 
en vramhoz, es mondanak hywyok elówe az 
leant es kergyek megh hw akarattyath es 
Mondanak azért hwneky Akarz ee el meenny 
ez ember Ottan monda, el meegyek El bo-
czathwan azért hv^tet mynd az emberrel es 
hozva tartozowal, es megh aldwan hwtet 
mondanak My hwgwnk vagy, newekóggj^el 
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ezerzer való ezerree es Byrya the nemed \r^ 
ellenfeghynek kapwyth Rebeka azertli liew 
zolgalo leanywal ylee flfel az teweekre. j'ewee-
nek el az ember vtan kyk hamarfaggal yewee-
nek hw vrokhoz Azon ydewben 3'faak mwlath 
vala az wton ky vyzen az eeló es lato üerre, 
mertli deel felee lakozyk vala es ky nyomotot 
vala az mezőre gondolkodny nap enyezeth 
felee, Mj'koron azért ffel emelte vona hw 
s'emejHh lataa az teweeketh yewny tawl. Es 
Rebeka ázzon azth lathwan monda az ember
nek, kyczoda az ember ky az mezőn eleenkbe 
yew Es monda hwneky, hw az en vram, Ottan 
azerth le zalwan rea véve palaftj'ath, es ffel 
ewtózeek Az zolga azért mynd megh bezellee 
vota keppen mynt yarth vona hw vranak 
yfaaknak, ky yfxee be Rebekát hw annyanak 
Sarának Sátorában es feleűeegghe veeve hw 
magának, es anneera megh zeretliee hwtet 
hogy vala meenee banattya t9rttenth vona 
hw annyanak halálán tellyeűegghel nwnd 
megli engheztelnee 

ABraham kedegh veen mas felelTeeghet 
magának kyuek vala newe Cethvvra. ky zyle 
hwneky hath magzatot kyknek eelyen newók 
vagyon. Zamram. yekflan Madan, Madian. 
yefbok es Swe. yekffannak ffyay Haba es dadán 
Dadannak ffyay Affurym Lathwfym Laomym. 
Madiannak kedegh ffyay efla effer enok. Abida. 
heldaa Mynd ezek Cethwranak ffyay Ábrahám 
azért mynden erekfeegheet adaa yfaaknak Az 
maf felefleghynek kedegh ffyaynak mynd 

ayandekot ózta es el valaztaa egy mafttwl 
hwket nap kelettre meegh eelteeben || Telee- XI 
nek azért Ábrahámnak mynd hw napyay 
zaaz hethwen ewth eztendők, es el fogV'ath-
kozwan mwlek ky, nagy yo veenfeghben es 
eertelmeff koríibau, Es el temeteek hwtet hw 
fyay yfaak es yfmael az kettős wdwban kyth 
veetth hethnek ffyaytwl Sarawal eegyetembe 
Es hw halálának vtanna aldaa megh wr yften 
yfaakot ky lakozyk vala az eeló es latho kwth 
ffe melleth. Annak vtanna teléének be \'fmael-
nek hw napyay ky Ábrahámnak elfew ffya 
vala es agár azzonnak magzattya zaaz liar-
myncz heetli eztendők es el fogyathkozwan 
meene hw nemzete vtaan Ezek kedegh yfaak
nak nemzethfeghe Ábrahám zylee yfaakoth.-
ky mykoron negywen eztendós vona veen 
feleth magának Rebecath Mefopothamj'abol 
Labannak Invgath Es mykoron meddew vona 
kenyerghe wr yftennek eretthe ky, megh 
halgataa hwtet, es Rebeca ázzon mehel^en 
fogada. de haatli ketten egy malíal vynak 
hw meeheben az aprók ky monda. My zyk-
feegh volth en nekam fogadnom ha ezenkép
pen akarth lenny Es el meene hogy megh 
kerdenee raytta wr yftenth, ky felele neky es 
monda. Keth népek vannak maftan te mee-
hedben es az nagyob zolgaal az kyffebnek, es 
ket neepek válnak ky az the meehedból. es 
egyyk mafykat megh gĵ ózy Mykoron azért az 
zyleefnek j'dey el 3'ett vona. ketten leeletee-
nek, ky elezer ky yewe vereffes vala. es myn-
deneftwl foghwa zórőff es gyapyas Annak 
okaerth newezeek hwtet efawnak. Ottan vtanna 
az mafodyk es ky yween. ragadaa megh hw 
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attyaffyanak labaath. Es annak okaert newe-
zeek hwtet lacobnak. Hathwan eztendós vala 
akkoron ymaran yfaak mykoron ez aprókat 
adaa hwneky yften. kyketh ffel newelwen Efaw 
leen yo vadaz es zátho ember. lacob kedeegh 
eggyegw ember es azon Sátorban hxkozyk 
vala. Yfaak kedeegh Efawth felleb zerety 
vala azért hog elfew zylette vona. es hw va-
dazaflabol eel vala Kebeka ázzon kedegh la-
cobot zerety ( Wala Fewzóth vala azerth 
ebeedet hw magának. Efaw kedeegh yewen az 
mezóról faradwan, teree hozva mondwan, 
Aggy eennem ez vereŰ' leenczeben kyt flfewzz 
mert yghen meg ffarattam Annak okaerth 
hyvattateek hwneky newe edomnak, kynek 
monda lacob Add énnekem az te elfew zyle-
teefedet, Az ottá felele. ymaran en megh ha
lok myt haznaal énnekem en elfew zyletee-
fem. Monda azért lacob fogad ffel énnekem. 
Ottan ffel fogadaa hwneky efaw es neky en-
ghedee elfew zyleteefeth, Es akképpen eweek 
az lenczeben es yweek rea, Es el meene 
onnan femye twdaa hw elfew zyleteefeeth 
Mykoron kedeegh negywen eztendóf vona 
Efaw veen ketli felefl'eeghet magának azon 
féld népéének leány kózzól, az elfewnek vala 
newe iudyth Beerynek etheof ffyanak leánya. 
Az mafyknak Bafemath. elonnak leánya kyk 
mynd ketten megh bantottaak vala lacobnak 
es Rebeca azzonnak lelkeet 

Íta)on nutlj lop 

MEgh vehedeek azonkezbe yfaak es megh 
homalyofwltanak vala hw zemey es nem lat

hat vala yol hozya hywaa azért efavt h«í elfew 
ffyat es monda hwneky, ffyam. ky felele yme 
hol vagyok es az hw attya efmeg monda La
tot hogy megh vehwttem es nem twdom en 
halalomnak napyath. véd öel the fegyweró-
deth yyedet teghzódet ies menj' el ky. Myko
ron vala myth kaphatandaz ffózy ennen eeth-
ket énnekem mykeppen twdod akaratomath. 
es hozd ede hogy eegyem. es algyon megh 
teeghed az en lelkem mynek elette megh 
hallyak Mykoron azth megh hallotta vona 
Rebeca ázzon monda az hw ffyanak lacobnak, 
Hallaam atyádat zolwan Efawal atyadflyawal. 
es mondwan hwneky, Hoz énnekem az the 
vadazafodbol hogy eegyem es algyalak megh 
teghed wr yftennek elette. nwnek elette megh 
hallyak, Maftan azért en édes ffyam engheg f̂ 
az en tanaczymnak Es meeny el az tawaai'a 
hoz énnekem keth ghedeleket || Hogy zerez- ̂ ^ 
yek eethket te atyádnak hwbennók kykkel 
eremefth eel, kyt mykoron neky vyended es 
eyendik algyon megh teghed mynek elette 
meg hallyon, kynek hw felele Twdodee zylem 
hogy efaw az en atyamffya zóróff ember le
gyen, en kedeegh tyzta Ha ylletend enghem 
az en atyám es meg erzendy, feelók hogy 
alolia hwtet meg czwffolnom, es veffen athkot 
cn reám az aldomaff helyetth Es monda hw
neky az h'̂ ' Annya En rayttam legyen az 
átok zerethó ft'yam, czak hogy hald megh az 
en bezedemet es meny el hozd el kyt mon-
deek el meene azért es el hozaa adaa hw an-
nyanak. Ottan azért hamar eethketh zerzee 
hw mynt twggyya vala az hew attyanak aka-
rattyat, es Efawnak mynnel yob rwhayaban 

in 
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kyth hazába tarth vala tiel ewtóztetee, Es az 
ghecleleknek hw kezeyth. es nyaka kernyee-
ket be raggata Es neky adaa az eethket. es az 
kynyereketh kyketh fytetli vala kyket myko-
ron lacob hw attyanak vytte vona monda. En 
atyám hw ottan felele mondwan halló ky 
vagy the zereth() ífyam es monda lacob En 
vagyok te elfew ffyad efaw yme be tellyefey-
tettem kyt énnekem paraczoltal. kel ffel es yl" 
ífel egy-el az en vadazafombol hogy algyon 
megh enghem az the lelked Monda efmegh 
yfaak az hw ffyanak, hogy találhattad megh 
eelyen hamar édes ffyam Ky felele yí'tennek 
akarattya volth hogy hamar eleebbe akadna 
kyth en akarneek Monda azért yfaak, yey 
közelben édes ffyam hogy ylleűelek, es megh 
Byzonyoham ha the vagy az en ffyam Efaw 
awagy nem? Ottan hozya meene hw attyahoz 
es yllethween hwtet monda yfaak Az zoo 
yollehet lacobnak zawa de az kezz Efawnak 
kezee es nem yfmeree megh hwtet merth az 
hw gyapyaf keze hafonlatos vala az óregh-
bykhez Monda azért hwneky Te vagy ee az 
en ffyam efaw felele En vag^^ok, hw kedeegh. 
hoz eennem azért az te vadazafodbol en zere-
thew ffyam, hogy algyon megh téged en lel
kem I Mykoron azért neky vytte vona es eett 
vona. Borth es vyn hwneky ynnya, es ottan 
monda, yey hozyam es agy czokoth énnekem 
édes ffyam, es mykoron megh czokolta vona 
hwtet es megh érzette vona hw rwhayanak 
zeep yllattyath, ottan megh aldaa hwtet 
mondwan yme oll;f'an az en ffyamnak yllat-
tya mynt az tellyes mezőnek yllattya kyth 
megh aldot wr yften Aggyon teeneked wr 

yften meenynek harmattyabol es feldnek fyr-
yabol. Bornak olaynak es gabonának bewfee-
gheeth Es zolgallyanak teeneked. népek, es 
ymaggyanak teghed nemzetek, leegy wrok 
the atyadöyaynak, es megh alaztalfanak the 
eletted the anyádnak ftyay Vala ky theghed 
megh athkozand az legyen athkozot, es megh 
aldand, aldomalTal tellj'eek be. Czak alygh 
veeghezte vala el meegh yfaak In'̂  bezedeeth, 
es ky menwen lacob. ywta el efaw es hw 
vadazafabol zerzet eethket hozaa el hw attya
nak mondwan, kel yo atyám eegyel the fyad-
nak vadazafabol. hogy algyon megh enghem 
az the lelked. Monda hwneky yfaak. De ky-
czoda vagy the? ky felele. En vagyon the 
elfew ffyad efaw felette yghen el ameelkodek 
raytta yfaak es monda, kyczoda haat az ky 
ennek elette hw vadazafabol hoza énnekem es 
eweem myndenekben mynek elette te el yew-
nel. Es megh aldaam Invtet es ymaran aldot 
lezen. Halwan azerth liw attyanak bezeedyth 
Nagyon ff'el fyvalkodeek. es kezde fyny reewny 
es moda Algy megh enghemet es keerlek yo 
atyám ky monda, El yewe az the ewczed ha-
zwghfaggal es el véve az the aldomafodath, 
Efaw kedeegh monda, ygazan hyvattatok hw
neky newe lacobnak. mert ^me ymaran mafod 
vttal nyomoroj'tot megh enghemet, Mert en 
elfew zyletefemet elól vevee, maftan kedeegh 
en aldomafomat es el orzotta. Monda azért 
efmegh hw attyanak Nem de nem tartottal ee 
énnekem es aldomaft yo atyáin S felele 
yfaak. es monda Teeneked vraddaa zerzettem 
hwtet es mynd || Hw attyaffyayth zolgalat-
tyara haytotta Gabonával Borral, es olayyal 

XU 
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megh ereíTeytettem hwtet, es ymaran teene-
ked towabba myth teegyed yo ffyam ? Monda 
hwneky efaw: Nem de czak egy aldomafod 
vagyon ee yo atyám keerlek aggy énnekem es 
aldomafth Mykoron azért nagy ereűen fyrna 
meg yndwltateek raytta yfaak, es monda hw
neky í'eldnek fyryabol es eghnek harmattyabol 
lezen teeneked aldomafod fegywereddel es te 
atyád ffyanak zolgalz. Es ydew yew mykoron 
el olgyad az liw zolgalattyat te vallaydrol 
Gylóle azért koronkeed Efaw lacoboth az aldo-
maíl'erth. kywel megh áldotta vala hwtet az 
h\Sí attya Es monda hw zyweeben mykoron az 
en atyám megh hall, es ottan megh ólom az 
én attyamffyat Megh mondaak kedegh azt 
Rebecanak, ky megh feelelmeek es hozya 
hywa hw ffyat lacobot es monda hwneky, ym 
Efaw te attyadffya fenj^egheth hogy megh 
^Uyón teghedet. Mafta azért hald megh az en 
bezedemet, es kelly fifel fwű" Ai'amba. az en 
atyamffyahoz Labanhoz, Es lakozzyal oth 
hw vele ennehan napygh mygh megh zenyk 
the atyadffyanak haraghya, es az hw dagállyá 
megh zallyon es el feleggye azokat kyketh 
raytta teettel. Annak vtanna, vtannad kyldet 
es megh h;fvatlak teghed onnan Myre mara
dok megh mynd keth ífyaymtwl egy nap 
Monda azért Rebeca yfaaknak, Banö hogy en 
eelek. hethnek leanyerth, Ha lacob ez feld-
nek nemzety kőzzél veend feleth magának, 
towabba ne akarok eelnem 

REOI H. NYELVEML. V. 

|ni;on jiat i ap 

HOzya hywan azerth yfaak lacobot. es 
megh aldaa hwtet. paranczolwan hwneky es 
mondwan Ne akary kanaannak nemzetééből 
the magadnak felet veenny. de kezv l̂" fifel es 
meeny el Syryaban | Mefopothamyanak va-. 
raű'aban the Anyádnak attyanak Bathuelnek 
hazahoz es onnan veegy az hir leány kózz9l 
the magadnak feleth, vr myndenhatho yften 
kedegh teghed meg algyon meg fokafoyczon 
es zaporohon, hogy feregh neeppe newekóg-
gyel Es aggyá teeneked Abrahannak aldo-
maíyt es the nemednek the vtannad hogy 
byryad te j'arafodnak feldeet kyt megh ygyert 
wr yften te pf^dnek Ábrahámnak Mykoron 
azért el boczatta vona hwtet yfaak es lacob 
el menween ywta Mefopothamyaban Laban
hoz Bathwelnek fifyahoz: hw' annyanak attya-
fifyahoz Mykoron azért ky meent vona Berfa-
beeból es ywtot vona aaranba, meene egy 
herre, es mykoron oth akarna el nywgodny, 
nap efethnek vtanna veen ffel az kówekben 
kyk oth valanak es helyhetee ffeyee alaa. es el 
alweek azon helyen Es lata almába egy nagy 
laytoryath alwan ez felden kynek magaffaga 
az menyorzagot yllety vala, es lataa yftennek 
angyalyth ffel meenny, es le zallany hvF 
raytta, es wr ;fftent az laytoryara haylany 
mondwan hwneky En vagyok the atyaydnak 
Abrahannak es yfaaknak wra yftene Az feldet 
kyn maftan alwz theeneked adom: es the ne
mednek es lezen az the nemed mynt ez feld-
nek pora. ky zeelózwlz the nap kelettre es 

4 
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nap nywgattra, deerre es eezakra. Es megh 
aldathnak te bennek es tlie nemedben: mynd-
den ez feldy nemzetek, Es teeneked ewryzód 
leezek vala liowa menendez, Es haza ^7zlek 
teghed az the feldedben, es addeegli el nem 
hadlak mygh be nem tellyefeytem mynd azo
kat kyketh megh mondotta My'koron azért 
ffel eebredet vona lacob hw almából ottan 
monda Byzon wr yften vagyon eetth ez 
hel}'en, es en nem twttam. Es megh retten-
wen monda Mely rettenetes eetth ez hely 
N^'nczen eetli eegyeb hanem yftennek haza, 
es az menyorzaghnak kapwya Fel kelwen 
azerth lacob reeggliel véve az kóweth kyt hw 
feye alaa teth vala es allataa ffel emlekó-

**" zettre || Olayth ewnthe hw rea folwl es neweze 
cl 

hwneky neweeth Betelnek, kynek newe annak 
elette Lwza vala, es maftan mondatyk Beth-
leemnek, Fogadafth es fogada mondwan Ha 
wr yften en velem leend es megh óryzend 
enghemeth ez wton kyn maftan yarok es 
énnekem kynyereth adand eennem. es rwhat 
kjHvel be fedezteffem, es ha mynden yowal 
megh terendek en atyámnak hazahoz, Leezen 
énnekem, az aldot wr en yftenem, es ez kew 
kyth emlek9zettre emeltem, hyvattatyk yften
nek haza, Es myndenekból kyketh énnekem 
adandaz. deezmat adok teneked 

jltojon lieet fair 

MEne el azért lacob nap kelet felee. es 
eggywth lata egy kwtat az mezon, es yoh 
czordakath leghelween hw mellette es egy 

nagy kewel tettek vala be az kwthnak zada-
zattyath Monda azért lacob az paztoroknak. 
honnan vattok atyamffyay? kyk mondanak 
Aranbol vagywnk, Es monda, nem de yfmery-
tek ee labanth. nakornak ffyath. Mondanak 
yol yfmeryek. Monda vagyon ee egheffeeghben, 
azok kedegh. eghefTeegben vagyon, es yme hol 
yew Eahel az hw leánya, hw czordayawal. 
mert hw es akkoron hw attyanak yhayth 
órzy vala. Mygh azért oth zolnanak azon-
kezbe Rakel oda ywta, hw attyanak yohaywal 
Mykoran azei-t ymaran megh twtta vona hogy 
rokonfaga leegyen es az barom es labane le
gyen. El emelee lacob az kówet az kwth 
zayarol. es megh ytathwan Eachelnek Bar-
maath annak vtanna megh czokolaa hwtet, es 
el fakada fyrwa es megh mondaa hogy rokon-
faag vona es Rebecanak ffya vona. Rakel ke
degh ottan haza fyete es megh mondaa h^ 
attyanak, ky mynt azth hallotta vona ottan 
eleybe fwtameek. kezén fogaa hwtet. megh 
czogolgataa es hw hazahoz vyvee Halwan 
azért hw yarafanak | Okath monda En teftem 
es en tagom vag}% Es mykrron egy hónap el 
mwltli vona, monda. Nem de myert atyam-
ffya vagy j^ngyen zolgalz ee énnekem? Mond 
megh my ywtalmat kywanz Valanak kedeegh 
keth leány. Az nagyobnak lya vala newe az 
kyffebnek kedegh Eachel. Lya faydalmaf 
zemew vala. Rachel kedegh zep zynw es ekeCf 
abrazatw, kyth megh zerethwen lacob monda. 
Heeth eztendeegh zolgalok the neked Rachel 
leanyodeerth. Ottan felele Laban yob hogy 
tee neked aggyá honnem mynt eegyeb em
bernek, Lakyal énnálam, zolgalaa azért La-
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bánt lacob heetli eztendegh de mynd annee 
napok es kewefnek lattathnak vala az zere-
lemnek nagy votaerth Monda azért Labannak. 
Ad megh ymaran az en feleíTeegliemet mert 
ymaran bel telt az ydew, ky be hywan hw 
baratyth menyekz^th zerzee, Es efthwe lewen 
vyvee be hozyaa Lj'atli az nagyobyk leanyath 
adwan hw vele egy zolgalo leant kynek vala 
newe zeelífa, Mynt kedegh azth lattá vona 
lacob monda ottan hw yppanak. My dologh 
hog;f ezt akartad tenny ? Nemde Racheleerth 
zolgaltalak ee en teghed? felele Laban Nem 
zokafa vgy mond ez helnek hogy elezer az 
kylTebbet aggyak haza az nagyobnak elette, 
Tellyeí'eycz megh anni heeth eztendey ydewth 
ezth es neked adö. Rea enghede ottan, es 
mykoron be tellyefedet vona az ydew Eachelth 
es haza vyvee kynek az hw attya egy zolgalo 
leant ada. kynek Balam vala newe. lacob ke
degh ynkab zeiety vala Eachelt Lyanal. Lataa 
azért wr yften hog meg vtalta vona Lyath 
lacob, nytaa megh meeheeth. Az hw hwga 
meddewfeghbé maradwan: Ez zyle fifyat Lya 
ázzon es newezee hwtet Rubennek es monda 
megh tekeenttee wr yften az en alazaaffago-
mat, ymaran megh zereth enghem az en 

'l̂ ' vram Efmegh méhében fogada || Es ffyat zyle 
mondwan, megh lattá wr yften hogy enghem 
megh vtaltanak, annak okaerth newezee hwtet 
Sy'meonnak, Harmadot zyle efmegh es ne
wezee hwtet Levynek Negyedzer es fogada es 
zyle ffyath es newezee hwtet ludafnak Es 
annak vtanna megh álla zyleftwl 

xni 

$to;on npiíi taif 

LAthwan azért Rachel hogy meddew 
vona: monda hw vranak, Aggy magzatot én
nekem, merth megh halok, kyre megh haragh-
wan lacob monda Mynem yften helyett va
gyok en teeneked ky ment vont teghed te 
méhednek gymelczeetwl ? Hw kedegh monda 
yme egy zolgalo leányom vagyon Balam, 
teeneked attam hogy awagy hw twle leegyen 
énnekem ífyam, es mykoron méhében fogadót 
vona ffyat zyle es monda Rachel Megh ytee-
lee az en ygyemeth wr yften, ffyat adwan én
nekem Annak okaerth newezee hwtet dánnak 
Efmegh Vala méhében, fogadwan ffyat zjle 
es monda Rachel yghen el hatalmazam az en 
nenemen Az okaert newezee hwtet Neptalj^m-
nek, Lathaa Lya hogy meg z^nth vona zyleef-
twl adaa hw es zelfla leányát hAV vranak es 
mykoron zylth vona monda Lya egheffeeg-
ghel es annak okaerth neweze hwtet gadnak. 
Maftli es zyle zelffa es monda Lya. ezt az en 
bodoghfagomeerth, ymaran bodoghnak mond
nak enghemet mynden azzonyallatok Annak 
okaerth newezee hwtet Afernek, Meene ky 
azerth Ruben Lyanak efew ffya aratafnak 
ydeyn az mezére, Es talala Nattragulakat 
kyketh vyve hs^ annyanak lyanak Es megh 
lathwan azt Rachel monda aad énnekem feleet 
az Natragwlyaknák Ottan monda Lya. ke
wefnek lattatyk teeneked hogy el hytetted 
twlem az en vramath. de meegh az en öyam 
nattragwlyayat es el akarod veeny? Monda 
ottan Rachel Legyen veled ez eeyel az | Te 

4-
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ffyadnak Nattragwlyayaerth haza yewen azért 
eftwe lacob az mez^ról, Ottan eleybe kelwen 
Lya monda, Ma en vendegliem légy, merth 
beerbe fogattalak megh teghedet, es mykoron 
fogadoth vona. ewtedyk fyat zyle, es monda 
megh fyzetee wr yften az en erdememeth Az 
okaerth newezee hwtet yfakarnak, Efmegli 
Lya zyle annak vtanna es monda yo ayandek-
kal ayandekoza megh enghem wr yften ez 
vttal es, Es ymaran el velem lakozyk az en 
vram merth hath ffyakat zylttem ymaran 
hwneky es annak okaert newezee hwtet za-
bulonnak, kynek vtanna zyle egy leant, kyth 
neweze dj'̂ nanak es megh zóneek zyleeftwl, 
Megh tekeentee azért wr yften Raehelth es 
es megh halgataa hwtet es megh nytaa hw 
meheet. ky meheeben fogadwan ffyat zyle 
mondwan el vevee wr yften az en gyalaza-
toflagomath, Es nevezee hwtet lofeffnek, es 
monda, aggyon énnekem wr yften maf mag
zatot es, Mykoron azért lofeff zylet9t vona 
monda lacob hw ypanak, Boczaű' el enghemet 
hogy meennyek az en hazamba es feldembe, 
add megh az en felefeeghymet es ffyaymath 
kykerth zolgaltalak tlieged. Monda h#neky 
Laban Leellyek kegyelmet the előtted nflwan 
megh twttam hogy megh aldot wr yften 
enghemet the éretted zerez azerth ywtalmat 
kyt aggyak theeneked, hw kedegh felelee 
The twdod hogy kewes yozagod vala mynek 
elette en ede yewneek. es ymaran felette el 
kazdaghwltal, es megh aldot teghed wr yften 
az en yewetelemre, ygaűag aggyá azért hog5' 
vala mykoron az en hazamnak zykfeegheról 
es laü'ak. Monda Laban myt adok azért the 

neked. Monda lacob Semyt nem akarok. De 
ha azt tezed, kyt keerek ym meegh es ewry-
zem az the Barmydat, Gfejcz egybe mynden-
ffele barmydath || Es kezenfeghes yohaydat es ^" 
vala meenee hw kóztók kylemb kylemb zórw 
es zynew leend az lezen az en ywtalmam es 
honapy napon ^ megh felel énnekem az en 
ygaffagom. Vala kyk kedegh ygenlw kepwek 
leennek azok mynd tyeedek leeznek Monda 
laban, kellemetes énnekem ez keerees El va-
laztaak azerth egy maí'twl hwketh lacob el 
véve az hw reezeeth. Laban es az hw rezeeth 
Hamar való napon azerth el kazdagodeek 
lacob felette yghen, es nagy fok Barmay es 
yozaghy leenek, zolgay zolgalo leány theweey 
yoha^ es zamary 

MIkoron kedegh megh hallotta vona lacob 
Laban flyaynak zwghodafyt mödwan, el vette 
lacob my attyanknak yozaghyth es onnan leth 
eellyen kazdaggaa es nemeüee, De azthezeebe 
veven hogy nem vona laban ollyan yo kedwew 
hozya mynt annak elette. Hywa ky azthawara 
Iw ket ffeleŰ'eegheet Raehelth es Lyath es 
monda hwnekyk. Latom hogy az thy atyatok
nak nynczen ollyan yo kedwe en hozyam 
mynt annak elette. En atyámnak kedegh wra 
yftenee mynden en velem volt. es mykeppen 
mynd tellyes erem zerent zolgalta az ty atyá
tokat hw kedegh meenezer meg haboroytot 
enghemeth es tyz yzben változtatta el az en 
ywtalmamat. de meegh es nem hagj'oth wr 
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yften el hogy enneké arttana, El véve azért 
wr yften az thy atyatoknak yozagaath es én
nekem adaa De kedeegh yftennek angyala es 
monda énnekem almámba lacob mondeek en 
yme hol vagŜ ok es monda énnekem. En va
gyok Beetelnek yftene, hol oth az kewet megh 
ewnteed es fogadafth fogadaal en nekem, 
ymaran azért kely ffel es meny ky ez feldról, 
efmegh terween the zyleteefednek feldeere, 
felelőének ottan Eachel es Lya Nem de ma-
maradot ee meegh vala | My my atyánknak 
yozagaban es erekfeegheeben Nem de mykep-
pen ydeghónóket el arwlt mynket es megh 
eelte az my ywtalmwlkath ? De ym az my 
atyánknak kazdaghfagat el vette wr yften 
atta my nekwiík es my fyaynknak, Azért vala 
myt megh paranczolt teeneked wr yften, 
azth tegyed, ffel kelé azért lacob. es mynd az 
hw ffyayt mynd feleíTeghyt teweekre es hely-
heztetee es el yewe onnan ffel veven myndden 
yozaghyt es barmyth. es mynden vala myt 
gyeytet vala Mefopotliamyaban, yween hw 
attyahoz Ifaakhoz. kanaannak feldere. Az f do
hén kedegh meent vala kywe Laban az tha-
wara hw yohayt megh nyznye. es Rachel el 
wrzotta vala hw attyanak Balwan yfteneeth. 
Nem akaraa kedegh lacob hví̂  j'ppanak megh 
vallany hogy el akarna meennye. Mykoron 
azért el menth vona es ymaran az vyzen 
atal kóltózót vona. mynd hw hozya tartozó 
vagj'wal. es menne galaadnak heg}'e felee, 
megh yzeneek labannak ymaran harmad na
pon hogy lakob el zeketh vona, ky flel vevee 
h^^ attj'affj'ayth es yzny kezdee lacobot tellyes 
heted napygh es el eeree galaadnak hegyéén 

XlV 

Lataa megh kedegh almában azon eeyel, hogy 
wr fíten azt mondanaa hwneky, Oyad maga
dat hogy femy kemeent ne zoly lacob ellen 
ymaran. kedeegh lacob ffel ytótte vala Sato-
rath az hegyen. Ottan azért hw es elleneebe 
zalla azon hegyen hw attyaffyaywal, es monda 
lacobnak. Myre czelekóttel ezenképpen hogy 
tythkon el zekyel es el hozyad az en leanj'-
math mynt ha ffegywereddel vetted vona ? 
Myre akarttaal el fwthny en hyremnel kyl? 
hogy el keefertelek vona téged es megh nem 
yelentetted énnekem || Nagy eremmel es ének-'" 
zowal fypzowal es tanczolaffal. Myre nem vár
tad megh hogy megh ápolgattam vona az en 
fyaymath es leanymath. Bolondwl czelekót
tel, yme maftan ymaran keez vona az en ke
zem vyzon ellen teeneked gonozth teenny De 
az the atyádnak yftene wgy monda teghnap 
énnekem, laflad hogy ne zool" vala mjHh lacob 
ellen kemeenyen Azerth legyen wgy ha azért 
kywanfagod volt hogy az the atyádnak haza
hoz akarattal mennye myre wrzottad el az en 
liazy j'ftenymeth felele ottan lacob. hogy te 
hyrednel kyl el vettem az oka merth feeleek 
hogy erówel el ne venneed en thwlem az the 
leánydath, hogy kedeeg orwfaghnak bynewcl 
byntetz vala kynel megh leelended az the 
yftenydeth óleffegh megh ezen my atyank-
ffyay elóth kerefd yol meg vala myth az the 
yozaghyd kezzól en nálam talalandaz mynd 
el vegyed ezek zolwan nem twgya vala hogy 
Rachel wrzotta vona el hw attyanak Balwan 
yftenyth. Be menwen azért Laban lacobnak 
es lyanak es hw keth leánynak Satoryban es 
femyth nem talala Mykoron be ment vona 
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Rachelnek Sátorában, ottan fyethwen'hamar-
faggal el reytee az theweenek yzeke ala es 
ennen maga f^lewl rea yle Mykoron megh 
néztek vona az hw Sátorát es. es femyth fe 
találtak vona. monda. Ne haragoggyek en 
vram en reám hogy te eletted maftan ffel nem 
kelhetek merth azzonyallatoknak zokatok zerent 
t^rtenth maftan énnekem Azonképpen czalat-
tatek megh hw kerefelleknek zorgalmatoffa-
gok. Megh hyedwen azért lacob nagy harag
gal monda. My byneméért es my gonoűa-
gomerth yndwltal en vtannam | Hogy meg 
yarnad megh neezneed mynden hozyam tar
tozó yozagomat'? Myth talalal the hazadnak 
yozaghyban ennala VeíTd elewe eeth ez en 
atyamffyanak es te atyadffyaynak eleybe. es 
yteellyenek en kózttem es ty kőztetek. Ez 
okaerth laktam ee te nálad hwz eztendeegh. 
The yohayd es keczkeyd meddAvk nem voltá
nak es theczordadnak ghedeleythnemeettem, 
es kyt fenee vad megh marth, megh nem 
yelentettem. teeneked. En mynden karodath 
megh fyzetem vala, Vala myt hw benn9k el 
vroznak vala en rayttam mynd meg vezed 
vala nappal es eeyel. Hewfegh es hydeghfegh 
gyeter vala. es el fwth vala en zemeymból en 
almám, Es ezenképpen zolgaltalak teghed the 
hazadnál hwz egheez eztendeegh. Tyzen nee-
gyeth az the leanydeert hatot kedegh az the 
Barmaydertli. Es azonképpen tj'zzer valtoz-
tataad el az en zolgalatomnak ywtalmaath: 
Netalantau ha en atyaymnak Ábrahámnak es 
yfaaknak yfteneknek feelelme nem volth vona 
mezeytelen boczattal vona maftan el enghe-
met the hazattwl De az en gyettrelmemeth es 

kezeymnek mwkayth megh tekentette wr 
j'ften az okaerth feddet megh teghed tegh-
napon. Monda hwneky Laban. yme ez en 
leanym es fyaym es te czordayd mynd eny-
mók Azért myth tegyed ezen fyaymnak es 
wnokaymnak, yewel azertli zerezyewnk fryget 
ky legyen byzonfagh en kezttem es the kez-
ted, Veen ffel azerth lacob en nagy k9weth 
es allataa ffel oth yegywl. es monda hw attya-
ffyaynak hozyatok fok keweth ede. kyk fok 
kówet gyeythwen eggywe, rakanak egy k^f 
halmoczkath oth es eewenek ywanak h'^ ' 
raytta || Kyth Laban neweze byzonfaghnak 
t9ltefenek, Es lacob byzonfaghnak aztaghya-
nak, ky mynd hw nyelweenek magyarffaga 
zerent, Es monda Laban. Ez tóltefl' byzon
fagh lezen en köztem es the kőzted ez may . 
napon: Es annak okaerth newezeek hwneky 
neweeth galaadnak; az az byzonfaghnak tól-
teffeenek, Monda efmeg Laban. Tekenczen 
megh es yteellyen vr yften my k^zttwnk ha 
mykoron egy maftwl el tawozandwnk, ha 
felette gyettredód ez en leanymath es ha 
egyéb ydeghen feleffeegghóketh hw reayok 
veyendez. Ez bezedberi fenky egyéb byzon
fagh n^nczen hanem czak wr yften ky maftan 
reánk neez. Monda efmegli lacobnak yme ez 
tólteeff es ez kew kyt etth ffel emeltem en 
k9ztem es tke kőzted byzonfagh lezen: kyn 
ha en atal menendek awagy the atal yewen-
dez en ellenem gonozth zanwan. Ábrahám
nak es Nakornak yftene ytellyen my k^ztwnk 
es hw attyoknak yftene. Megh eflíeweek az
erth oth lacob hw attyanak yfaaknnak feelel-
meere, Es áldozatokat tewen oth azon hegyen 
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hywa oda M attyaffyayth hogy lakoznának 
hvr vele kyk mykoron eettenek vona ottan 
maradanak akkoron: Laban kedegh ffel kel-
wen azon eeŷ el megh apolgataa hv̂  fyayth es 
leanyth es megh aldwan hwketh h\^ hazahoz 
teree 

Darmpriiiír Cap 

lAcob kedegh eredé el azon wton howa 
kezdeth vala menny, es eleybe yewenek wr 
yftennek angyal̂ í̂ , kyketh mynth latot vona 
möda wr yften fereghy ezek es ottan neweze 
az helth manáym eel'newen, az az fereghek, 
es kylde el kówetóketh hw elótte, hw attya-
ffyahoz | Efawhoz, Seyrnek feldeere, Ed óm
nak tartományában, es paranczola hwnekyk 
mondwan: ygyen zoUyatok az en vramnak 
Efawnak. Ezth monga az te atyadffĵ a lacob, 
Labannal lakoztam en, es hi^ nála voltam 
mynd ez ydeyglen, es fm mynd ókreym za-
marym yohaym, zolgaym és zolgalo leanym 
elegh vagyon, Azerth maftan kewethfeghet 
kyldek en vramhoz, hogf kegyelmeth leellyek 
the zynednek elette, Es megh terwen az ke-
wetek mödanak lacobnak: El menttwnk vala 
te atyadffyahoz efawhoz es yme eledbe fyeth 
neegy zaaz népekkel. lacob azth halwan 
yghen megh y;f ede es megh rettene oztaa el 
azért mynd az neepeket, kyk h'v̂  vele valanak 
es mj'nd az barmokat keth fereghbe mond
wan. ha el ywtand Efaw az eggyk féregre es 
el verendy hwtet az mafodyk meegh es meg 
menekódyk Monda azért lacob en atyámnak 
Ábrahámnak es yfaaknak yfteue: Vram ky 

mondád énnekem, ther haza te feldedben es 
the zyleteefednek helyere, es yol tezek te 
veled: kyffeb vagy'ok mynden the yrgalmaűa-
ghydual es ygalTaghydnal, k^t bel tellyefey-
tettel the zolgadnak, Czak egf eftapommal 
meenek atal ez yordannak vj'zeen es yme ma 
keth feregghel terók atal raytta, zabadoycz 
megh en atya fíyanak Efawnak kezeeból mert 
yghen feelók thwle hogy ha el ywtand ewlle 
megh az anyakath hw fyaywal, Nam wgĵ  
mondaal hog^- yol teennel en vele es megh 
zaporoytanaad az en magomat mynth ten-
ghernek fewenyeeth ky fokaíTaghtwl megh nem 
zamlaltathatyk, Mykoron azért el zwnnyadot 
vona otth azon eeyel Valazta kf azok kézzel 
kj'ket byr vala ayandekokat efawnak hw attya-
fíyanak: keth zaaz keczkeket, hwz Bakot || 
Hwz kofth es keth zaz vohokath, telh'es t e - ^ 

b 
weeketh hw ífyayval harmyncz zamwtli Negy-
wen ynewketh ez hwz twlkokath hwz zama-
rokath tyz fj'wkkal es kfláe el hw zolgaynak 
kezók atal, mynden feleeth h.\^ fereghe zerent 
es monda ll̂ ^ gyermekj'nek, Mennyetek el en 
elettem, es legyen valaz az Barom czordak 
kezeth, es paranczola az elfewnek mondwan. 
Ha elól veyendód az en atyamflfyat Efawth 
es megh kerdend theghed kyee vagy awagy 
howa meegy, awagy kye ezek kyketh kewetz. 
az feleilyen, the zolgadee laeobee, ym aján
dékot kyldet li# vranak Efawnak, Ennen 
maga kedegh wtannwnk yew, Azonbeppen 
paranczola mynd az tebbynek es mondwan 
ezen keppen zollyatok Efawnak ha elól tala-
langyatok hwteth es azon veghezyetek el hw' 
kedeglen lacob az the zolgad mĵ  vtannwnk 



63a MOZSES ELSŐ KÖNYVE. 64(1 

yow, Merth azth gondollya vala, megh en-
gheztelem ez ayandekokkal kyk en elettem 
mennek es annak vtanna latom megh hwtet 
Netalantal awag_y wgy boczat megh énnekem, 
El kyldee azért hw elette az ayandekokat 
hwmaga kedegh wgyan oth marada azon eeyel 
az táborban Mikoron reegghel £fel kelth vona 
Véve ffel hw keth feleíTeeghet hw zolgalo 
leanywal es tyzen egy ffyaywal: es k9ltozeek 
atal labocznak vyzeen, es mykoron myndent 
atal kelteztetóth vona kfk hw hozya tartoz
nak vala, czak ennen maga marada thwl 
elwól, es yme egy ember gj'ezkezyk vala hw 
vele mynd verattaygh, ky mykoron lathnaa 
hogy lacobot megh nem gyezhethnee megh 
ytee hew tomporának ynath es ottan megh 
herwada. Es monda lacobnak. BoczalT el 
enghe merth ymaran haynal vagyon, ottan 
felelee Nem boczatlak hanem ha megh aldan-
daz enghemet. Monda azerth kyczoda | Tee-
neked newed? Monda lacob, hw kedegh, 
Semykeppen vg^ mond lacobnak towabba 
nem hywattatyk te newed, De yzraelnek, 
Merth ha yften ellen, el" yghen ereíT leél, 
mynewel ;('nkab embereken el hatalmazol. 
Ottan megh kerdee hwtet lacob. Mond megh 
énnekem my newel neweztet9l the, felele 
Mj're kérded az en newemeth ky yghé czo-
dalatos, es megh aldaa hwtet vgan azon 
helyen, ottan azért lacob newezee az helth 
ffanwelnek mondwan. Latam az wr yftenth 
zynr9l zynre es ydwezwle azon en lelkem. 
Ottan azerth ffel tamada hw rea az nap mynt 
atal mene az ffanwel vyzen hew kedeegh 
fantal vala eggyk labawal Annak okaerth femy 

allathnak nem ezyk az tomporát Izraelnek 
ffyay, ky megh hervada lacobnak tomporában 
mynd ez may napyglan, myerth megh ytótte 
vona az angyal hw tomporának taghyat, es el 
ameelth vona raytta 

|ann t p f op 

FEl emelwen azerth lacob hw zemeyt 
lataa yewen hw attyaffyat efawth es hw vele 
neegj' zaaz nepeth, ottan azért Sereghekre 
oztaa, lyanak es Rakellnek es hw keth leány
nak ff^^ayt es vethee az keth zolgalo leányt 
h^ ffyaywal myndennel elól, kózebbe Ivat 
hw ffyaywal, es Rakelth lofeffel wtol es ennen-
maga azoknak elettek hethzer le efween az 
feldre ymadaa hwtet, myglen oda ywthna hw-
attyaffya, Eleybe fwtameek azért ottan Efaw 
hw attyaffyanak es megh czogolgataa hwtet 
es hozyaa zoroythwan hwtet, megh ólelee hw 
attyaffyat nag iyraffal, Es mykoron fel emelte 
vona hw zemeyth megh lataa az azzony alla-
tokath es az aprokath, es monda |] Myt akar-XVI; 
nak mynd ezek, es ha the hozyad tartoznak ? 
ottan felele lacob mödwan. Aprólékok kyketh 
énnekem adót vr yften the zolgadnak es my
koron el kózelghettenek vona az keth zolgalo 
leányok hw ffyaywal, le efween ymadaak hwtet 
Azoknak vtanna Lya ázzon hw fyaywal, es 
vtolzor Eakel yoffeff fyawal Monda azért 
Efaw, kyczodak ezek, es ez fereghek kyketh 
en mynd el^l talaleek ? felelee lacob, hogy 
czak mywel kegyelmet lelhethneek en vram-
nak zyne elptt, Efaw kedegh monda, eleghem 
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vagyon énnekem yo attyamfíya legyének 
tyedek ezek, Monda efmegh lacob Ne legyen 
vgyan kérlek, De ha kegyelmeth leltem te 
zeme;̂ d elóth veegy kyfded ayandekoth en ke-
zey^mból, merth vgy latom the zynedeth mynt 
ha yftennek zyneeth lathnam. Légy kegyel
mes énnekem, es ved el ez aldomafth kyth 
teeneked hoztam, es kyketh énnekem adót wr 
yften, mynd teeneked adö Nagy nehezen 
azért hw attyaífya kezereythwen véve el h-^-
keth, es monda. Mennywnk eggywth es tarJTod 
lezek az vton. Monda ottan lacob, Twdod ee 
yo vram, hogy apró gyengheym yohaym es 
terhes baranaym legyenek en velem, kyketh 
ha hamar yaraf myat megh faraztandok, eg 
napon mynd megh halnak, De mennyen el 
en Vram el^l, h-^ zolgaya el^t, Es en k^we-
tem laű'an lába nyomayth mynt latandom 
en aproymnak ereyketh myglen ywtok en 
vramhoz Seyrnek varaíTaban, Peleié hwneky 
Efaw, keerlek teghed hog awagy ez en népem 
kezzól ky en velem vagyon maraggj'anak 
hozyad the vtadnak kynnyebfeghere. Monda 
hw nem zykíTeegh, de czak azt kywanom hogy 
kegyelmeth leellyek te eletted, yo wram. Tere 
haza azért azon napon Efaw Seyrnek va-
raűabfi | Honnan elezer yewt vala es lacob 
yewe Sokothnak varaffaban, hol oth hazat 
zerze, es megh vona h.^ Sátorát es newezee 
az helth Sokothnak, az az Sátor hellnek, Es 
onnan mene Salem varaiban, ky vagyon ka
naannak felden, mynek vtanna megh terth 
vona Syryabol, Mefopotamyanak varalTabol es 
lakozeek az varaf mellet, es veen oth ífel me-
z^th, kjn megh von^^aa h# Satorath, Emor-

RKGI M. NYELVEML. V. 

nak flfyaytwl Sykemnek attj'attwl zaaz Baranon, 
es oth olthart zerezwen, hywa hw raytta 
yzraelnek ereff yfteneet. 

garm bttlj Cop 

AZon kózben kewes ydew el mwlvan, 
monda vr yften lacobnak, kel ffel ennen es 
meny Betelben es lakozyal ott, Es zerez ot 
oltárt wr yftennek ky teneked yeleneek akko
ron mykoron te atyadffyanak Efawuak elette 
fwtz vala, lacob azerth egybe hywan mynd 
hw haza nepeth monda, Hannyatok el mynd 
az ydeghen yfteneketh ty kezzeletek es tyzt-
twllyatok megh, es valtoztaiTatok el ty rwhato-
kat, kellyetek ffel mennywnk Betelben, es 
zerezy-v^nk ot oltárt wr yftennek ky megh hal-
gatot enghemeth en nyomorwfagomnak nap-
yan es en vtaymon tarlTom volth, H-vpneky 
adaak azért mynd az balvan yfteneketh kyk 
nalok valanak, es h-v̂  fyl^kón való ekeűeeghe-
keth, Es ottan el afaa hV^ket az fenyeflfanak 
alatta, ky fychem varafanak kywle vagyon, 
Mykoron azért el eretteneb vona, megh ret
tentéé wr yften mynd az varafokath kyk h# 
kózwl9k valanak, es nem mereezleek hwtet 
yznfe, fewe azért lacob, Lwzam varafban 
kanaannak feldeere kynek vezeteek || Vezeteek *y 
newe wala Beetel ennen maga es mynd az 
nep hw vele, es oltárt zerze ott, es newe az 
helth yften hazának, mert ott yelent vala 
megh hwnek;y wr yften m;fkoron fwtna hw 
attyaffyanak elette. Azon yd^ben es azon 
helyen hala megh delbora Eakelnek babaya, 

5 
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és el temetteteek azon Beetelnek hegye olda
lán egy czerffanak alatta, es newezteteek az 
hely Syralmas czerffa, Efmegh azért yeleneek 
megh wr yften lacobnak mykoron ky terth 
vona mefopothamyabol, es yewt vona Beetelbe 
Es megh aldwan hwtet monda, ymaran to-
wabbaa nem hywattatol lacobnak, De yzrael 
lezen teneked newed, es newezee hwtet Izrael
nek. Es monda h^neky En vagyok mynden 
ható yften, zaporoggyal es fokaíTwl megh, 
nem^th es nemzethfegheknek neepey zarmaz-
nak ky te belőled, Sok kyralyok ;7ewnek ky az 
the meehedból, Es az feldet kyt en Ábrahám
nak es yfaaknak attam, azth theneked adom, 
es the magodnak te vtannad, es ezek megh 
mondwan, el enyezeek hw elóle, lacob kedegh 
egy kew ozlopot élezte ffel azon helyen hol 
hwneky zolt vona wr yften es áldozatot al-
dozwan hw raytta, es olayyal megh ewnthwen 
newezee, hw neweet Beetelnek, Onnan ky 
zalwan. yewe ewz ydóben az feldre ky vyzen 
effrataban, hol ott Rakel hw zyleeffenek ne
héz voltaertli effek nagy korüaghban, es monda 
hwneky az baba, Ne akar feelny mert maftan 
es fyad lezen: Mykoron azért hv̂  lelkeet ky 
akarnaa boczatany az nagy nelieffeeghnek 
myatta es hw halála el kezelghethne newezee 
hwneky neweeth Bennony, az az en ketferw-
feghemnek flya, Attya kedegh ] Newezee ben-
yamj'nnek, az az yoghnak ffya, Hala megh 
azért ott Rakel es temetteteek el azon wton, 
ky vyzen effrathaban, az az Bethleemben 
lacob kedegh egy nagy kew ozlopoth temethe 
ffel Rakelnek koporffoya f^lótli. Onnan ky 
nyomothwan, ytee megh hw fatorat Ozorda-

nak tornyánál, es mykoron ott lakoznának, 
meene el Ruben es yfmeree megh hw attya-
nak zeretóyeeth, kyt hw attya ottan megh 
twdaa. Yalanak kedegh lacobnak tfzen keth 
ffyay, Lya azzonnak ffyay Ruben, Symeon, 
Leui ludas yfakar es zabulon, Rakelnek ffyay 
lofeff es benyamyn. Bálának rakel leányának 
ffyay dan es Neptalym, zelfeenek Lya lean̂ -̂ a-
nak ffyay gad es affér. Ezek lacobnak ffyay, 
kyk hwneky lettének Syryabely Mefopotamya-
ban, yewe azért hw attyahoz Ifaakhoz Mam-
brebe Arbenek varafaban kynek newe ebron, 
hol ott lakozanak Abraha es yfaak, es teléé
nek be yfaaknak ydey zaz keth negywen ez-
tend^k, mwlek k^ ez v^laghbol es vetteteek 
hw neepe vtan, veenfeghben es tellyes ydey-
ben, es temeteek el hwtet Efaw es lacob hew 
ffyay 

EZek kedegh Efawnak nemzethfeghy, hw 
az edom, Efaw veen felet magának kanaannak 
leány leány k^zzól, adath, etews fyanak Elom-
nak leányát, Mafykath oolybamat eweof bely 
Sebeon ffyanak, Anenak leauyath, Harmadot 
Bafemath yfmaelnek leányát- Nabayotlinak 
hwgaath, Ada azért hoza magzatot Kj'nek 
newe elyffaz, Bafemat zylee Rahwelt, Oolyba-
ma kedegh zyle j'ehuft yhelont es Coreeth, 
Ezek efawnak || Fyay kyk mynd zylettenekXfü! 
hwneky kanaannak feldeen. Veevee fi'el azerth 
Efaw hw feleffeeghyt fyayth es leányt es 
liozĵ a tartozoyth, es mynden hazabely mor-
haytli yozaghyt, es barmayth es myndeneketh 

« 
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kyketh gyeyteth vala kanaannak íeldeen, meene 
maf tartomanba es eltawozeekhw attyaffyatwl 
lacobtwl, Merth ygben kazdagok valanak, es 
egyetemben nem lakbatbnak vala, es nem 
byrhatfa vala el, b-^ zyleteefeknek lakó belye 
h^ vágyóknak fokalTagaertb, Lakozeek azerth 
Efaw Seyrnek begyéén, bw az edom. Ezek 
azért Efawnak nemzetbfeghy edom atyának, 
Seyrnek begyen, Es ez bw ffyaynak newók, 
Elyffaz adanak Efaw feleűeegbenek elfew flfya, 
es Eabwel Bafematb ffya, Leenek Elyffaznak 
ffyay, Teman, omar, Seffwa, gátban es Cenez 
es eboree. Vala kedegb tbamna elyffaznak 
matbkaya, ky zylee b^^ neky Amalekótb. Ezek 
adanak Efaw elfew feleffeegbenek ffyaj', Eab
wel ffyay ezek, Naatb zára, Semma es meza, 
Ezek Bafematbnak Efaw mafod feleffeegbenek 
S.f&f, Ezek Efaw fyaynak feyedelmy, Efaw 
elfew ffyanak Elyffaznak fyay Tbeman ber-
czegb, Omar berezeg, Seffwa berczegb, Cenez 
berezeg, koree berczegb, Gátban berezegb, 
Amalek ber, Ezek elyffaznak ffyay edomnak 
feldeen, es ezek adanak Sf&f, Es ezek Rab-
welnek ffj'ay Naatb berczegb, zára berczegb, 
Semma berczegb, meza berezegb. Ezek Rab-
welnek ffyay, edomnak feldeen es Bafematb
nak ffyay, Es ezek oolibamanak Efaw feleffee
gbenek ffyay, yebws berczegb, ybelon ber
czegb, Obore berczegb, ezek oolybamanak 
Ana leányának ffyay, Ezek Efawnak ffyay es 
berczegby, bw az edom. Ezek feyrnek bor-
reuf f;fanak fyay, Lotban, Sobal, Sebeon, 
Anan, dyfon, efer es dyfan. Ezek feyrnek bor-
reof fyanak fyay edomnak feldeen, Lotannak 
valanak ez | Ellyen new fyay, berreof es eman. 

Vala kedegb Lotannak bwga, tbamna, Sobal-
nak kedegb fyay ezek, Alvban, maneetb, ebal 
Seffy es onan, Sebeonnak fyay ezek, Akya es 
Anan, Ez az Anan ky bew vyzetb talala az 
pwztaban, mykoron óryznee b\v attyanak Se
beonnak zamarytb az pwztaban, kynek vala 
egy ffya dj'fan maf lean;fa oolibama, Dyfan-
nak ffaf ezek, Abdaz, yefbam, ;yektram es 
cbaran, Efernek fyay ezek. Balaannan, zewan, 
es acban, Dyfannak meegb es valanak ffyay 
bws es Arán, Ezek azért borreofnak ffyay, 
Lotban berezeg, Sobal berezeg, Sebeon ber
ezeg, Ana berezeg, Dyfon berezeg, efer ber
ezeg, dyfan berezeg. Ezek az borreofoknak 
berezegliy" kyk mynd vralkottak Seyrnek fel
deen. Az kyralyok kedegb kyk orzagblottak 
edomnak felden, mynek elette yzrael ffyaynak 
kyralyok nem voltb. Ezek, Balak Beornak 
ffya es bw varafaanak newe Denaba kynek 
bw balala vtan, orzagbla lobab Bozray Záré
nak ffya. Mykoron az es megb boltb vona 
orzagla \r^ belyette bwfan tbemannak felde-
ból. Az es ky mwlwan orzagla bw vtana Adad 
Badadynak ffya ky megh g^ózee Madiantb 
moabnak tartományában kynek lakozó varafa 
vala aywtb, Mykoron azes megb boltb vona 
tamada bw vtanna Semla, Maferekabol, Az es el 
mwlwan, tamada bw vtanna Sawl roobotb vyze 
mellól. Mykoron az es el mwltb vona tamada 
ffel bw vtanna Balanan akkobornak Sfa, Az es 
ky mwlwan orzagla bw vtana Adad, kynek bw 
varafa vala ffow es bw feleffegbeenek vala newe 
meezabel, myzab leányának mattretbnek leá
nya, Ezek azertb efaw nemzetbfegbeenek 
bereegby mynd belyekben, mynd neweze-
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^^^U^kben, Tliamna herczegh Aiwa || Herczegh, 
lebetli herczegh, oolibama hercegh, Ela her-
cegh, ffyűon herceg, Cenez hercegh, Theman 
hercegh, mapÜar hercegh, mabdyel hercegh, 
hyram liercegh Ezek edomnak herceghy, la-
kozwan hw byrodalmoknak feldeen, hw az 
Efaw ydwmeofoknak attyok Lakozek kedeg 
lacob kanaannak feldeen: kyn hw attya es 
lakozot vala. es ezek h\v nemzethfeghy 

gttrtn Heegi) Cap 

lOfeff mykoron tyzen hat eztend9s vona, 
barmot óryz vala hw attyaffyaywal, Es vala 
hw attya feleíTeeghynek Bálának es zelffanak 
ffya;('^wal Vadolaa be azért hw attyaffyayth hw 
attyanak elette gonoz bynnel. Izrael kedegh 
zerethy vala lofeffeth mynd az teb ffj'aynak 
felette, myerth hogy hw veenfegheben zyltte 
vona hwtet es zerze hwneky zwtt kenteff rwhat. 
Lathwan azért aztli az hw attyaffyay hogy na
gyob zerelmes vona hw attyoknál, gywl^lyk vala 
h-vC'tet es femyt fem zolhatnak vala hwneky be-
keffegghel.Tórteneek azért egy yd9benhogyliw 
almaath bezeellenee megh hw attyaffyay elóth 
ky annál es nagyob oka leen, es fodementoma 
az gy\^l9Üeghnek.M5da azért loűeff hw attya-
ffyaynak, Halgaffatok megh az en almámat 
kyth lateek. Lattatyk vala hogj' my keweketh 
kótózneenk az mezon es ol^ mynt az en kee-
wemet ffel kelny es allany Az ty keeweteketh 
kedegh k9rwl allany es ymadny az en keewee-
meth. ffeleleenek ottan hw attyaffyay Nem de 
my kyralywnk ee leez the, awagy the byrto-

kod alaa vettetliAvnk ee my? Ez bezeednek 
azért es alomnak mondaffa nagyob gywl9-
ffeghnek oka len, Annak vtanna mas almath 
es lata, kyt megh yelenthwen h'vv' attyaffj'aynak 
monda, Latam almába | Oly mynt az nap, es az 
hold, es tyzen egy cyllagok ymadnanak en-
ghemeth kyth m^'koron hw attyanak es attya-
ffyaynak megh yelentet vona, megh feddee 
hwtet az h^ attya, es monda Myt akar ez 
alom kjHh lattal. Nemde En es anyád, es 
attyadffyay ymadwnk theghed ez felden? 
yrygkeduek vala azért hw rea, hw attyaff;fay, 
Attya kedegh ez dolgot vezteghí'eghel magába 
forgattya vala. Mykoron azért az teb attya
ffyay barom óryzefekben lakoznának Sykembe, 
monda hwneky Izrael, Az the attyadffj'ay 
Sj'chembe óryznek yohoth, de ye'^el hogy h^ 
hozyayok kylgyelek teghed, hw kedegh keez 
vágok vgy mond. Meny el es laffad megh ha 
myndenek fol vannak te atyadffyaynal, es az 
barmoknál es mond megh énnekem mytli 
mywelnek, El boczathwan azért lofeffeth, 
Ebronnak vólgyeb^l, Sychembe, Es mykoron 
megh találta vona hwtet egy ember az mez9n 
bwdofwan: kerdee megh, myt kerefnee, Es 
monda. Az en atyamffyayth kerefem yelencz 
megh énnekem hol 9ryznek barmoth. Es 
monda hwneky az ember. El meenenek ez 
herr9l haliam kedegh hwket mondwan. Men-
nywnk él dothaymba. Meene el azért lofeff 
hw attyaffyay \i,an es talalaa megh hwket 
dothaymba kyk mykoron lattaak vona hwteth 
tawl yewny, mynek elette hozyayok kózel-
ghetlme, gondoUyak vala hog megh ólneek 
hwtet: es egy mafnak mondnak vala. yme 



73ö MÓZSES ELSŐ KÖNYVE. 74a 

XVIII 

hol az álomlátó, yewetek el l̂l3''ók megli hw-
tet, es veűek egy oo kwthba, es azt mongyok 
hogy kegyethleu Y&gf martha megh hwtet. es 
akkoron megh laczj'k. mj'th haznaltanak hw-
neky h"v̂  alom latafy. Halwan kedegli || Azth 
Ruben ygyek^zyk vala hwtet meg zabadoy-
tany hw kezókból, mondwan Ne ^Uyók megh 
az h.-^ lelkeeth. es ne ónczek ky az hw ve-
reeth. De yob hogy veűetek hwtet egy oo 
kwthba, ky az pwztaban vagyon, es az thy 
kezetóketh tarczatok megh artathlan: Azth 
kedeegh azerth mongya vala: akarwan megh 
zabadoytany hwtet hw kezókból. Es hw 
att,yanak megh adny. Ottan kedegli mynt hw 
attyafifyayhoz ywta, le vethkózteteek hwtet hw 
rwhayabol. es eg oo kwthba weteek kybe 
femy vj'z ne vala. Es annak vtanna le ylween 
hogy ebeelleneenek, lataak az yfmael nem-
zetyt, Galaad tartományából az wton el 
menny, es hw terhes teweeyeketh drága ke
netet, zwrkoth es olayt egyptomba vj'nnye: 
Monda ottan ludas hw attyaffyaynak. Myth 
haznal mynelcwnk ha meg óllyók my attyank-
fifyath es el enyezt;fek az hw veereeth, yob 
hogy aggyok el az yfmael ffyaj'nak es az my 
kezwnk ne fertezteffeek megh. Mert hw es my 
attyankffya es my teftwnk Engliedeenek ottan 
h^ bezeedenek az teb att3'̂ affyak, Es mykoron 
azon vton el menneenek nemynemw kaloma-
rok madyan nemzeeb^l. Vonyak ky lofeffeth 
az 00 kwthbol, es arwlaak liwz ezyftli pénzen, 
k^k vyveen hwtet egyptomban Ruben kedegli 
terween az oo kwthzor nem talala oth az 
gyermeketh, es megh zaggathwan hw rwlia-
yat, ineene hw atyaffyayhoz e? monda. Az 

gyermek oth nynczen es eii howa meennyek ? 
vevek ffel azért hw rwhayat es maartak egj 
yohnak veereben kyth akkoron megh öltenek 
vala: el kyldween nekyketh hw kózzólók, kyk 
az rwliat hw attyoknak vynnek es azth mon-
danaak, Ezth az vton találok, yfmerd megh 
ha az the ffyadnak rwhaya awagy nem, k^t 
mykorö | Mj'koron megh yfmerte vona az h-^ 
attya monda Ez az en fifyamnak kentelTe 
kegyetlen vad megh zaggatta hwtet, gonoz 
vad beftye ette megh lofeffet. Es ottan megh 
zaggathwan h<v rwhayath. ethezeek Cj'lici-
omba. fyrathwan nagy fok ydeygh az hw 
ffyath. Egybe gj'wleenek azért mynd az hw 
flyay hogy megh engheztelneek hw attyoknak 
banathyat h# kedegh femy vygaztalafth 
nem akara venny. de monda Le zallok az en 
fyamhoz, fyrwan p 'klókra, megh maradwan 
azerth azon fyralomba, az kalomarok adak el 
lofeffet egyptomba ífwtyffar new papnak, ffa-
raho off meftereenek es hadnaggyanak 

§axm: mi\i íaif 

ZAlla le azerth lofefif egiptomba. es wr 
yften vala hw vele, es myndenbe yo zeren-
czaya vala, Lakozeek azerth hw vranak liaza-
nal: ky yol megh yfmerte vala hogy wr yften 
vona hw vele, es vala myth myvelne myn-
denben wr yften ygazgatlma hwtet kegyel
met lele azerth lofeff h# vranak elette es 
zolgal vala. hwnek;f. ky myndentli hw neky 
hagywan. byrya vala mynden hazaath, es 
myndeneket kyketh liwneky hagyot vona. Es 
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aldaa megh wr yften lofeff vranak hw ha-
zaath. es zaporoyttaa megli mynd hazában, 
mynd mezeyn, mynd eegyeb yozagaban lo-
feffeert Mynd addeglan es femyt nem ezyk 
vala hanem czak kyneret Vala kedegh lofeff 
zeep zynw es ekés zemelyw. Sok napoknak 
azért vtanna. vetee hw azzonya zemejHh lo-
feffre es möda Alwg^ en velem, k^ femy kep-
pen nem enghedween az gonoz teetemeennek 
möda hwneky. ym az en vram myndeneketh 
en kezembe enghedet, es nem twgya my yngyen 
hw hazánál legyen. Es femy nynczen ky en 
hatalmam alat ne vona es kyt énnekem nem 
enghedet vona te náladnál kyl ky hw fele

dj!"' Ű'eghe vag || Mykeppen tehetem azért ez go-
noÜ'agot hogy veethkózneem en vram yften-
nek ellene? Naponked eellyen nemw bezede-
ket mond vala hwneky az ázzon kedeegh 
keeflerghety vala az yffyath, az kedeegh femy-
keppen nem enghed vala hwneky T^rteneek 
azért egy napon, hogy lofeff az házban be 
menne hogy valamyth ennen magának czele-
kódneek az ázzon kedeegh vtanna olalkodwan 
ragadaa megh hw nvhayanak zaarnyath mond-
wan, alwg velem, lofeff kedegh neky boczath-
wan hvr palaftyat k;y fwta onnan Mykoron azt 
lattá vona az ázzon hogj' kezeebe maradoth 
vona hw rwhaya. es hwtet megh wtalta vona, 
hozya hywan az wdwar hely neepeket es 
monda hwnekyk yme az en vram ede be 
hozta ez fydo ember hogy zemeei-móth tenne 
my rayttwnk Bel yewe en hozyam hog zeplót 
tenne en rayttam, mykoron kedegh en kyay-

tottam vona, ottan el fwtameek kezembe 
hagywan hw palaftj'ath, Annak azért byzon-
fagara tárta megh az palaftot hogy megh 
mwtatnaa hv̂  Vranak mykoron haza yewne, 
Mynt azért haza yewt vona, nagy haraggal 
monda, Bel hoztad ede ez Sydo zolgat hogy 
zemermóth tenne en raj'ttam Mykoron hal
lotta vona en kyaytafomat, ot hagyaa hw pa
laftyat kyt tartok vala es ky fwta, Azt halwan 
az wr, es el hy^ven hw feleffeeghenek bezee-
dyt, nagyon megh haraghweek, es vetee lo-
feffeth az temleczbe hol oth az kyralnak keth 
zolgay tartathnak vala kótózwe Vala kedegh 
wr yften lofeffel, es kenyerwlween hw raytta, 
malaztot ada hwneky az temlecztarto mefter-
nek elette ky hw kezeeben enghedee mynd az 
ot megh k9t9z^t foglyokat, es vala my lezen 
Vala mj'nd hw atala zolgaltatyk vala ky Wr 
yften vala kedeg hw es myndenben }'gazgattya 
az hw wtath. 

$annpr| ijotoíi (íaif\ 

EZek azért ezenképpen lewé torteeneek 
hogy azonkózbe az kyralnak keth off meftery 
vethk^zneenek, az aztalnok es az Sythew, 
Megh haraghwan azért hw' reaök ffaraho, 
vettetee hwket az hadnag temleczebe, kyben 
lofeff es vettetót vala. Az temlecz tartó mefter 
kedegh adaa ottan hwket lofefí kezeeben, es 
zolgal vala hwnekyk Mykoron egy kewes 
ydew el mwlt vona es azok az fogfaghban 
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tartathnanak Egy eyel latanak mynd ketten 
almath ky mynd ennen feyeere, kykhez my-
korö regghel be ment vona lofeff. es lattá, 
hogy zomorwk volnának, megh twdakozeek 
raytta mondwan. Myre zomonvb az ty orcza-
tok ma honnem egyébkor Azok mondanak: 
Almát lattwnk es nynczen ky megh magya-
razya mynekwnk Monda ottan hwnekyk lofeff. 
Nemde yftenthnezy ee annak magyarazattya? 
Mongyatok megh énnekem m^t lattatok Be-
zeelle megh az elfew. az aztalnok mefter az hw 
almaat, Latok vala en elettem egy zelew t-ví̂ th, 
kyn laűbttaban három veŰewt newekódenek, 
es három bymbok, Annak vtanna megh vyra-
gozwan megh eereek hw zel9yók, Es ffaraho-
nak poharat en kezembe : Le zedwen azért 
az zelóth, zyreem be az pohárban; es adeek 
^talth ffarahonak, Ottan ffelele lofeff mond
wan, Ez az alomnak magyarffaga Az három 
zelew veűew yegzy azth hogy meegh három 
napok vtan megh emlekózyk ffaraho kyral az 
the zolgalatodrol ef megh az elfew tyzteffeegh-
ben vezen teghed, Es azonképpen mynt ele-
zer zokafod volth poharth tartaz es zolgalz 
hw eleybe. De keerlek emlekózyel megh en 
rólam mykoron teeneked yol leend dolgod, es 
tegj^ yrgalmaffagot en velem es emlekózyel 
megh rólam ffaraho kyralnal || Hogy vygyen 
ky enghemet es ez temleczból mert vrozwa 
hozattam az Sydofaghnak felderól, maftan es 
ártatlan vettettem ez temlecznek vermeeben 
Lathwa azth az kynyer Sythew mefter hogy 
b^lczen oldotta vona hwneky almaath, monda, 
En almát lateek, Lattatyk vala hogy hai'om 
zapw Ij'zth vona en fe^e fplóth, es eggyk 

UX 

zapwban k^ myndennel feellyeb vala, aloyt-
tom vala hogy mynden eetliket hw benne 
v;fnneek kyket en mefterfeghemmel zerze-
neek, es az egghy madarek hw belóle eennee-
nek Felele annak es lofeff. Ez az the almád
nak magyarffaga, Az három zapwk három 
napot yegyeznek kyk vtan el veetety ffaraho 
az the í'eyedet, es kerezt flara akaztat ffel, es 
az eghy madarah zaggatyak el az the teftedet 
Azon napnak vtanna. vala ffarahonak zyletety 
napya, ky napy vendeeghfeghet ten hw zol-
gaynak, hw lakozaffa kózóth emlek()zeek megh 
az pohárnok mefterrel, es az kynyr Sythew 
mefterrel Adaa megh az eggyknek hw tyztyt 
hogy eleybe zolgalna. Az mafodykat hagyaa 
hogy ffel akazyak hogy az hw almoknak latafa 
megh byzonywltathneek. Az kedegh kynek yo 
zerenczaya leen el felethkózeek hw almának 
magyarázó meftereeról 

$arin Ijret €a|r 

KEth eztendóknek kedegh vtanna, Lata 
almath ffaraho kyral' es ffel Seerkenwen hw 
nywgodalmanak vtanna, mykoron megh vir
radót vona, nagyon megh yede es feelelme, 
es ottan való hol egyptomban neezók es ból-
czek valanak mynd be hywataa, es mykoron 
megh mondotta vona az almát hw elóttók 
fenky nem leen ky megh feythette vona, 
akkoron ottan megh emlekózeek ah dologról 
az pohárnok es monda, Megh gyónom az en 
bynemeth | Mykoron megh haragwt vona az 
kyral" hw zolgaj'ra enghemet es az kynyr 
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fythew meftert vettettee hw hadnagy feyedel-
meenek temleczeben, hol oth egy eeyel mynd 
ketten almát latank, yewend9nek byzonfagat 
Vala kedegh oth egy Sydo gyermek azon 
feyedelemnek zolgaya, Kynek megh mondwan 
az my almwnkath, megh hallok hw twle: ky 
annak vtanna vota keppen megh tórteeneek, 
En az en tyztembe be zalleek az mafwnk 
kedegh ffel akaztateek. Ottan azért az kyral-
nak paranczolattyara lofeffet az temleczbol 
ky hozwan, megh nyreek hwtet es rwhayat el 
valtoztathwan be vyveek kyral" eléében, Ottan 
monda hwneky Almát lateek en es nynczen 
ky meg magarazya, De hallottam hogy the 
bólczen meg tudót oldanya Felele lofeff En-
nalamnal kyl yol ffelelth wr yften ffarahonak. 
Megh bezeellee azerth ffaraho hw almaat kyt 
latot vona Lattatok vala állanom egy vyz 
pai'ttyan es heeth ókr9keth az vyzból ffel 
zallany, kfk yghen felette zep9k es kewerók 
valanak. kyk az vyznek mellette zóld fyweth 
eeznek vala, Es yme azokath kewetyk vala 
egyéb heet ókr9k oly yghen rwtak es ezte-
werók, kykhez hafonlatofth foha egyptom fel-
deen nem láttam, kyk megh mardofwan es 
megh emeezthwen az elfewketh, fem eeleghet 
nem mwtathnak vala, de azon eztewerfeegh 
es herwadatoűagh vala hw raytok az wtan ffel 
ferkeneek. De efmegh ottan el zwnnyadwan 
maf almát latek, Heeth gabona feyek newe-
k^dnek vala egy záron tellyefek es zepfeghwk, 
Maf hetek newekódeenek azok vtan ol;f yghen 
aprók es óztówer9k, kyk az elfewknek zep-
feghóketh mynd megh emeezteek Meg bezeel-
leem az neezóknek es az ból ezeknek ez alma-

kath es fenky nynczen ky megh feytenee Fe
lele ottan lofeph es monda az kjh-alnak hw 
alma mynd eegy kyth wr yften akar tenny. 
megh yelentetthe ffarahonak. Az heeth zep 
ókrók es az heeth tellyes gabona feyek: heet 
eztendegh, || Való bewfegh9ket yegyeznek Es ^^ 
az heeth 9zth^wer megh zakaztodot ewkr9k 
es az heeth apró megh herwadot gabona 
feyek heeth eztendeegh való zykfeghóketh 
yegyeznek, Kyk mynd eellyen módon t9r-
teennek, ^me heeth éztendók yewnek nagy 
bewfegheffen, mynd tellyes egyptomnak fel-
deen: kyket annak vtanna kewethnék efmegh 
eegyeb heet éztendók oly nagy zyghfeegghel 
hogy el feleggyeek mynd az eleeb bely bew-
feghót, mert megh emeezty az nagy ehi'eegh 
mynd ez egheez feldet; ez az wr yftennek 
akarattya kyt the lattal, hog el yewyen es be 
tellyefeggyeek Maftan azért kerellen az kyral 
belez es gyorff embertli vala kyth es veffe 
feyedelmwl egyptomnak feldeen, ky zerezyen 
tyztartokat mynden tartományokban kyk myn-
den gabonának ewt9d reezet kyk az heet bew-
feghes eztendegh teremnek, gyeycze be m;fnd 
az kyralnak Czyreeben es aztagaban, hogy 
kyk tartaffanak az heeth yewendó eztendók-
nek zykfeeghyre, ky akkoron gyettrehdó lezen 
egyptomoth. Kellemetes leen azért ffarohonak 
es mynd hew zolgaynak ez tanacz, Monda 
azért az kyral' hwnekyk Nem de talalhatwnk 
ee eellyen embert ky yftennek lelkeewel tel
lyes legyen? Monda ottan lofeffnek. mert 
megh yelentette, yften teeneked mynd azokat 
kyketh zolaal. Nem de b^lczebbet awagy hoz-
yad hafonlatofth találhatok ee mafth The leez 
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en tellyes hazamon few es az the zadnak pa-
ranczolattyara engheggyen mynden neep, czak 
ez egy orzagomnak zekywel múllak ífel the-
ghed. Monda efmegh ffaraho lofefifnek yme 
feyedelmee tettelek theghed tellyes egyptom-
nak f9ldeen, véve ky azért az kyral hw wya-
bol peczetes gyrwyet es adaa hw wyaban: es 
ottan bybor palaftal rwhazaa megh hwtet es 
arán lanczot vete hw nyakában, Es ifel ha-
gataa h-v̂ tet h'^ mafod kyraly zakereere, az 
k^aytot elette boczathwan | Hog;f mynden 
h# elette térdre eífneek es twdnaak, hogy hw 
vona gubernátora mynd tellyes egyptom fel-
deenek, Monda efmegh ffaraho kyral" lofeff-
nek, En vagyok faraho, de az the paranczod-
nak kywle fenky fe kezeet fe labaath megh ne 
mozdoha tellyes egyptomnak felden, Es ott 
el valtoztataa hwneky neweeth Es newezee 
h^tet egyptomy nyelvón ez v;flaghnak ydwó-
ze^teyeenek Es felefeeghet ada hv^neky, fw-
tyffar papnak leanyath kynek aüeenek vala 
newe, ky zalla azért lofeíf egyptomnak fel-
deere Harmyncz eztendós vala kedegh az 
^dóben mykoron kyralnak zyne elót all vala, 
es megh kerwlee mynd tellyes egyptomnak 
tartoman;ft. ^ewe el azért az heet eztendey 
bewfeegh, es mykoron megh arattak vona, az 
gabonakath mynd be gfejtee egyptomnak 
czyreben, azonképpen teenek mynd az vara
fokban es, Anne vala azért az gabonának 
bewfeghe, mynt az tenghernek fewenye es hv̂  
fokaílaga mynden meerteketh el haladna: 
lofeífnek azért leenek keth ffyay mynek elette 
az zykfeegh el ywne Az elf^th newezee Ma-
naffefnek mondwan el felettetee wr yften en 

velem mynden en neheffeeghymet, es en 
atyámnak hazaath, Es az mafykat newezee 
Eífraymnak mondwan, megh zaporoytta en-
ghem wr yften en zeghenfeghemnek felden 
Azért el heet bewfeghnek eztend^;f, es el k^-
zelgheteenek az ehfeegnek maf heet eztendóf 
kyket megh mondót vala lofeff, es mynd ez 
zeles vylagon el hatalmazeek az zykfeegh, 
tellj^es egyptomban es ehffeegh vala. Mykoron 
azért megh eheztenek vona. k;yaytta az fok neep 
ffarahora, eeledelt keerwen ky felelee mond
wan: mennyetek lofeffhez es vala myt hw 
mondand azt tegyetek Naponked kedegh ne-
wekódyk vala az ehfeegh es mynden varafba 
arwllyak vala az gabonath, De meegh kywól 
orzaghbol es oda yewnek vala gabonaerth || 

Ijar nijoU ®a)r XX 
a 

RKQI M. NYELVEM!. V. 

MEgh halwan azért lacob hogy eeledelth 
arwlnanak egyptomban monda hw ffyaynak. 
Myth reftelkóttók hallottam hogy gabonát 
arwlnak egyptomba, Mennyetek el veegyetek 
zykfeeghwnkre valót, hogy ne fogyathkoz-
ywnk el ez zykfeeghbe, Lee zalwaan azért 
egyptomba lofeffnek attyaífyay tyzen hogy 
gabonát veenneenek, Ben^^amynt otthon hagy-
wan attyanal, El menwen azért h'̂ ' attya-
ffyay egyebekkel nagy fokán egyptomba va-
faarlany, Mert nagy ehfeegh vala kanaannak 
foldeen es hol ot lacob lakozyk vala, lofeff 
ffya kedegh fejedelem vala egyptomnak föl
den, es hw akarattya zerent arwllyak vala el 
az gabonath neepeknek. M}%oron azért ymat-

6 
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taak vona hwtet hw attyaífyay es megh ^ f̂merte 
vona hwket, oly mynt ydeglienekliez kemeen-
fegghel zool vala, es monda hwnekyk, Hon
nan yettetók, azok feleleenek, kanaannak fel-
deeról hogy eelet9t vegywnk my zykfe-
ghwnkre, es nem yfmerĵ k vala hwtet hw attya-
ftyay. Megh emlekozwen azerth az alomról 
kyt néha latot vala, möda hw nekyk ty ky-
mók vattok, es azért yettet9k hogy ez feldnek 
myvotat lallatok, kyk. mondanak, nynczen 
wgyan yo wram, de the zolgayd azerth yet-
twnk hogy eennwnk vegywnk. Mynnj'ayan egy 
ember ffyay vagĵ wnk, bekefl'egghel yettwnk 
ede es feray gonozt nem zantanak the zol
gayd, kyknek efmegli monda. Egyéb keppen 
vag}'on ez földnek zertelenfeghet lathny vet
tetek. Azok kedegh mondanak. Tyzen ketten 
vagywnk atyaÉfj'ak the zolgayd, mynd egy 
exubernek ffyay kanaannak fóldeeu, kyffeb-
bwnk my atyánkkal vagyon, eggywnk megh 
holth ez wgy mond, az, kyt mondeek tynek-
tek hogy kymlyk vattok, ymaran j Azerth azt 
megh akarom byzonoytanö Faraho kyralnak 
egbeeflegheere mondö hogy eennen addegh ky 
nem meentek myglen az kyíleb atyatokffyat 
ede hozyatok, kylgyetek el kózzóletek eggyeth 
ky hozya ede hwtet, tj' kedegh foghfaghban 
leztek, es megh byzonoytom, ha ygaz awagy 
hamyíT kyt mondotok, ha kedeglen nylwan 
kym9k vattok, vettetee azerth Invketh óry-
zettre harmad napyglan, Es' harmad napon 
monda h-vv̂ nekyk, tellyefeheetek megh myt 
mondeek es eeltek. Mert en yftent feelem, ha 
bekefegghel j'ettetók, eggj'k atyatok öya kó-
t9zteneek megh az tenileczbe, ty kedegh 

meennj'etek éles vygyeetek el az gabonát kyt 
vettetók ty hazatokhoz, es hozyatok el ede az 
ty kyíleb atyatokffyat hogy byzonoythaffa 
megh az ty bezeetteket es megh ne hallyatok, 
Vgy teenek azért es ennen magok mondnak 
vala egy mafnak, Meeltan zenweggyek my ez 
nyomorwfagot, mert vethkózttwnk az my 
atyánk flya ellen, Lathwan hw lelkeenek ke-
ferwfeegheet mykoron mynekwnk kenyerghene 
es nem balgátok megh hwtet annak okaerth 
my reánk ez nag nyomorwfaagh kj'k kózz9l 
egy Euben monda, Nem de nem mondám ee 
ty nektek hogy ne akaryatok veethkózny az 
gyermek ellen, es nem halgatatok meg en-
ghemet, yme ymaran az hw vére ky kereftetj'k. 
Nem twggyaak vala kedegh hogy mynd ezeket 
ertenee lofeff mert tolmaczon zool vala hw
nekyk el fordwla azért egy keweíTee hw twl^k 
es fyra, efmegh hozyayok terween zola, hw
nekyk, es ffel veven Symeont es megh kótóz-
ween vgŷ an elettek hagyaa hw zolgaynak 
hogy megh t9lteneek hw 3'zaakyokat es myn-
dennek faakyaban belee tenneek az penzth, 
kyt hoztanak vona, adnának meegh annak 
felette eeny^k valót az wttra kyk mynd azon
képpen teenek. Azok || Kedegh megh terhel- ^ 
wen hw zamarokat gabonawal el eredeenek, 
mykoron azért megh zallottak vona, oldaa 
megh eggyk hw zakyat hogy yzeeket adna li# 
barmának, lataa haat az hw pénze oth va
gyon, Monda ottan hw attyaffyaynak, yme 
megh attaak az en penzemeth, felette azért el 
czodalkozwan es megh haborodwan raytta 
mondanak egy mafnak, My dolog ez kyth 
yften tezen ni)' velwnk, yeweenek el azért 
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laeobhoz hw attyokhoz kanaannak fóldeere es 
megh bezeellek mynt yartanak vona, mond-
wan, Nag kemeenyen zola my hozyank az 
főidnek wra, aloythwan mynket kymóknek 
lenny, kynek feleleenk hogy bekeí'eegghel 
yettví̂ nk vona es í'emy gonozth né zannaxik, 
Ky monda mynekwnk wgĵ  twdom megh hogy 
bekei'egghel yartok ha eggyk atyatok ífyat eth 
haggyatok es haza, menwen el hozyatok az 
thy kyileb atyatok ffyat, hogy megh twggyam 
mert kymók nem vattok es ez egyyk atyatok 
flyat es el hozatom, es annak vtanna vala myt 
akartok veenny myndenre hatalmatok legén. 
Ez bezeednek vtanna, mykoron myndenyk ky 
entette vona az gabonát h\v fakyokbol, haath 
myndenyknek ot vagyon pénze, es ottan 
mynd megh rettenwen monda az h'^ attyok 
lacob, Bn ífyaymnal kyl hagyatok enghemeth 
lenny, lofeflf megh holth, Symeon kőtélbe 
vagyon, Benyamynt es el akaryatok vynnye, 
mfnA en reám terth ez gonoz ferencza, kynek 
felele rwben az en keth ífya^mat bátor megh 
óll^ed, ha en megh nem hozandom hwtet 
teneked. Ad en kezembe h\Het, Monda ottan 
hwuekĵ , Nem megyén az en ffyam ty veletek 
oda, ym az hw attyaffî a megh holt es ennen 
maga marad ot megh énnekem, ha my tór-
teenendyk h-^neky, az ydeghen főidőn, howa 
mentők be vyzĵ tek az en veenfeghemet nagy 
bánattal poklokra. 

AZonkőzben kezdee az ehfeg mynd az 
eglieez fóldeth ereilen gyettreny, es el fogy-

wan az eeledel kyth egyptombol hoztanak 
vala, monda lacob h"^ öy^aynak. Mennyetek 
megh el vegyetek egf kewes eeledelth. Otta 
monda ludas, megh mondaa, mynekwnk az 
ember nagy efkwefnek alatta mondwan. Nem 
lattyatok ty az en zynemeth ha az kyüeb 
atyatok tfyat es ty veletek el nem hozyatok. 
Ha azért el kyldez eegyetembe meegywnk el 
ha kedegli nem akarod nem meegywnk. Monda 
hwnekyk Izrael, Aztli vgyan en bozzwfagomra 
tetteetek hogy megh yelentóttetek atyatok 
fifyat lenny feleleenek liwneky, mert megli 
kerde mynketh mynden nemzethfeghwnkról, 
myt twttwnk benne hogy azth mong;ya hoz
hatok el veletek tf atyatok £fyath. Es ludas 
monda h\^ attyanak, BoczaíTad el az gyerme-
keth en velem hogy meennywnk el, es eel-
heű\vnk, en hozyam veezem hwtet es az en 
kezemből kereűed megh hv^tet, ha megh nem 
hozandom teneked h)? t̂et bynes lezek mynd 
erekké te ellened. Monda azért hwnekyk 
Izrael hw attyok, ha vgy zykfeegh lennf, wgy 
teegyetek, mynt akaryatok, Vygyetek ez feldy 
yo gvmelczeth veletek, es vygyetek ayandekot 
az embernek egj'̂  enjnveth, zwrkoth meezeth, 
yo yllatw kenetóth es fenyóth, es mondolath, 
es keth anne penzth, wgy hogy azth es megh 
vygyetek kyt faktokban leeltetók meg netalan-
tan teewedefben leth, vygyetek el ty atyatok 
ffyat es veletek, es mennyetek el az emberhez. 
Az en mynden ható j^ftenem kedegh tegye yo 
kedwóye ty hozyatok, es boczaűa el az ty 
atyatok ífyat kyt foghwa tarth, es ez kyfded 
Benyamynt es En kedegh mjnt ky ífyaytwl 
megh maradót lezek ennen hazol, Vevek ffel 

6* 
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azért az attyaffyak az ayandekot, Benyamynt 
**' OS ket anne pénzt || Es meenenek egiptomban 

lolefifhez kyketh mykoron latot vona es Ben
yamynt hw velók, megh hagyaa hw vdwar 
byrayanak mondwan, Hozd házba az neepeket 
es zerez vendeeghfeghet, merth ma en velem 
eeznek ebeeden, Az zolga kedeegh wgy teen, 
mynt megh vala hagywan es be vyvee az 
nepeketh Oth kedeegh azok megh rettenwen 
mondanak egy mafnak, Az pénzéért kyth my 
fakwnkba leltwnk megh hozattwnk ede be, 
hogy pothwarth kereffen my hozyank, hogy 
er^wel mynd mj'nket, mynd zamarwnkkat 
zolgalattra kezerehen: Annak okaerth mon
danak az faffarnak. keerwnk yo vram halgaff 
megh mynketh, Ennek elette yettwnk vala 
ede eledelth venn̂ 5í̂ nk my zykfeghwnkre, my
koron azerth ywtottwnk vona my zallafwnkra 
találok megh my fakwnkba penzwnketh, kyth 
azon zammal megh hozttwnk de meegh mafth 
es hozttwnk, kyn my zykfeghwnkre eeledelt 
veegy\^nk. Nynczen my twdafwnkra ky ve-
tótte voth In^keth my terhwnkbe, es monda az 
faffar Bekefl'eg hozyatok, ne akaryatok feelny, 
Az ty yftentek es ty atV'atoknak yftene atta az 
kenczeth ty zaczkotokba, merth az penzth 
kyt énnekem attatok tellyefleegghel en nálam 
vagyon, Es ky vyvee hw hozyayok Symeonth 
Es be vyveen hwketh az házba megh mofaak 
hw labokath, es yzeeket ada hw zamarynak es 
Azok kedegh zerzyk vala ífel hw hozoth ayan-
dekokath myglen lofeíf ebeedre yewne, mert 
megh hallottak vala hogy oth ebellenee-
nek. Mykoron azért be meent vona lofeff 
az házba, nek;f mwtataak az ayandekot 

kyt kezekbe tarthnak vala, ymadwa hwtet 
mynd le efween az f9ldre, hw kedeegh yo 
kedwel nekyk k9zónwen megh kerdee hwketh 
mondwan, Egheűeghbe vagyon ee az thy 
veen atyatok | Kj'r9l énnekem zoltatok vala, 
eelee meegh? k;̂ k ottan mondanak, Egheez 
meegh azt the zolgad my atyánk, eel meegh, 
es feyeth hajHhwan ymadaak hwtet, fifel emel-
wen azért lofefif hw zemeyth lataa Benyamynt 
hw mafodyk attyaff^'ath es monda, Ez ee az 
ty kyűeb aty^atokfiya kyr9l énnekem zoltatok 
vala Es monda, wr yften yrgalmazyon tee-
veled édes ffyam, es azonkezbe be fyethe az 
házba, merth megh yndwlanak hw taghya;f 
hw attj'afifyan es nem tyrhety vala fyrathlan, 
Efmegh megh mofwan hw orczayth, ky yewe 
hw hozyayok es monda zerezyetek kynyereth 
az aztarra, Es kynyereth teenek az aztarra, 
ennen magának elezer, es annak vtanna hw 
attyaffyaynak, es Annak vtanna az Egiptom 
helyeknek kyk mynd hw vele zoktak vala 
ebeelleny, De myerth nem yllyk az egiptom-
belyeknek az Sydokkal ebeelleny es lakozny, 
annak okaerth ky m^nd az hw feleeke mel-
leth ylee le, es yghen czodalkoznak vala raytta, 
azért mykoron ky mynd el vette vona az hw 
reezeeth az nagyob reez yewe benyamynnak 
vgy hogy ewt reezzel mwlnaa f^Ml az tebbyt, 
ennek azért es ynak hw vele es mynd megh 
eleghódeenek 

PAranczola azért lol'eff hw faffaranak 
mondwan, telez megh hw fakyokath gabona-
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XXI 

wal es vel'd bele niyndenyknek hw penzeketli, 
az en ezyfth poharomat kedegh es az gabona 
araath, veí'd az kyűebbyknek fakyaba es mynd 
azonképpen megh zerezween, Es mykoron 
megli vyrradot vona el boczataak liwketh hw 
zamarokkal egyetembe, De mykoron egy ke-
weffee az varaftwl el ta\v'oztanak vona, ottan 

^' monda lofeff || Hw haza faffaranak, kel' ffel es 
meny vtannok az neepeknek es mykoron el 
eerendód, mongyad azth. Myre tettetók go-
noztli yo teetemenyeerth. Az poharth k}'t el 
wrzottatok. Abból yzyk az en vram es hw-
belóle zokoth yewendót lathny vezedelmes 
dolgoth tettetók. Mykoron azth az zolga megh 
zerzette vona, otta feleleenek azok, Myre zool 
my wrvnk ellyen zeplót hw zolgayhoz, Nam 
az elleebbely peenzth, kyt my fakwnkba meg 
talaltwnk vala azt es tellyes zamzerent megh 
hoztok teeneked kanaannak feldeeról, es my-
keppen leheth hogy ennen my vrwnknak 
hazából ezyftet awagy aranyat el vrzottwnk 
vona. Vala kynel the zolgaj'd k9zzól azt megh 
leelendyk kjt kerez, hallyon meg es my 
mynd erek zolgay legywnk my vrwnknak, ky 
ottan monda, wgy legyen az ty fentenciatok 
zerenth, Vala kynel megh talalangyak az 
legyen en zolgam es ty Byntelenek leztók 
Ottan azért lewe hanywan az feldre h«r fak-
yokath es mfná. megh kerefwé talalaa megh 
az poharth Benyamyn fakyaban. Azok kedeeg 
azth lathwan ottan, mynd megh zaggataak 
h^ rwhayokat es ffel kótózwen hw terhóketh 
hattra teréének az varaiba. Ottan azért myn-
dennek elette ludas meene be hw attyaflfyay-
wal lofeflfnek eleybe, es mynd feldre eŰeenek 

hw elótte k;fknek ottan monda, Myre akarta
tok ezenképpen czelek9dny, Awagy nem 
twggyatok ee hogy nynczen en hozyam ha-
fonlatof yewendó latafnak twdomanyaban, 
kynek monda ludas. Myth felelhetwnk my 
vrwnknak elette, awagy myth zolhatwnk, 
awagy myt tehetwnk ellene. Wr yften gono-
ű'agoth leélt the zolgaydnak kóz9tte, yme 
ymaran mynd my vrwnknak zolgay vagywnk, 
az es kynel megh lelteek az poharth. Felele 
ottan lofeff, tawoly legyen az en tví̂ lem, hogy 
azt teenneem | Hanem k;f az en Poharomat 
el vrzotta az lezen en zolgam, ty mennyetek 
bekeŰ'egghel haza ty atyatokhoz, közelben 
meene hozya ludas es nagy byzodalommal 
monda. Keerlek Vram halgaff meg enghe-
meth, es ne haragwggyal megh te zolgadra, 
Mert the vagy ffarahonak vtanna en vram, 
Megh kerdeed elezer te zolgaydat, vagyon ee 
atyatok, es azt felelót hogj' egy veen atyánk 
vagyon es egy kyfded ffya hw vele kyt hw 
veenfegheben zylt hw neky hw annya, es 
annak okaert felette zerety hwtet, Es vgy 
mondai te zolgaydnak, hozyatok en hozyam 
hwtet es rea vetem en zemeymeth, ym megh 
tettek my vrwnknak akaratt^at de akoron azt 
mondok hogy el nem haggya hw attyat, mert 
ha hwtet el hagyangya, megh hal. Es vgy 
mondai te zolgaydnak. Ha az kĵ fleb atyatok 
ffya el nem yewend ty veletók nem lattyatok 
en zynemeth. Mykorö azért haza mentwnk 
vona te zolgadhoz my atyánkhoz, megh be-
zeellók h\v neky myt zolt vona my vi-wnk, Es 
monda annak vtanna my atyánk. Mennyetek 
el efmegh vegyetek vala myt eennwnk valót. 
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Ottan mondánk my el nem mehet-vrak, ha az 
my kyfleb atyánk ffya vehvnk el nem yew, Es 
feleié hwnekyk. Ty twggyatok hogy az en fe-
leűeeghem keth flyakat hozót énnekem, Eggyk 
ky meene vtannatok es azt mondatok hog az 
fene vad zaggatta megh, es ym mynd ez na-
pyg fem twdom howa let el Ha azért ezt es 
el vyendytpk twlem keferwfegghel kyldytók 
az en veeníeghemet poklokra. Azért ha haza 
meenendwnk. es my atyánk ez gyermeketh ve-
Iwnk nem latangya, az hw lelke ottan ky 

jjjjmwlyk. Ha azerth haza nem vyendem azgyer-
a meketh ky || En reám fogattam, mynd eeltj'gh 

en lezek en atyám halálának oka. Azért en vram-
nak zolgalattyaban en eeth maradok, es ez 
gyermek mennyen haza. Mert nem mehetók 
en atyámnak eleybe ez gyermeknél kyl, es en 
atyám nyomorwfaganak byzonfaga leegyek 

llrgprn ep lap 

NEm enyezthety vala el towabbaa ennen 
magát lofeff mynd az fok népek el9t Azért 
paranczolaa hogy mynd kywe menneenek es 
fenky az yfmerethfeghnek ydeyn oth ne lenne, 
Es ffel emelee hw zawat nagy fyraffal, kyt 
meg hallanak mynd az egyptombelyek es ffa-
rahonak tellyes wdwara. Es monda lofetf hw 
attyaffyaynak. En vagyok lofeff eel ee meegh 
az en veen atyám ? Azt halwan hw attj'affyay, 
Semyt nem felelhetlmek vala hwnelry nagj^ 
feelelének okaerth kyknek nagy kegyelmef-
fegghel monda, yewetek ede en hozyam es hw 
nyelwókón monda. En vagyok lofeff az thy 

kyffebb atyatokffya, kyt el arwlatok egyp-
tomba. Semyt ne feellyetek, es nehéz ne le
gyen, hogy ez tartomanba attatok el enghe-
met. Merth ty j^dweffeghtekerth kyld9t wr 
yften ejighemet egyptomba, ym meegh keth 
eztendee vagyon hogy el kezdet9t az ehfeegh 
ez felden, de meegh ewt eztédpk vannak hattra 
mygh el nem veghezyk, Azért nem ty tanacz-
tokbol lót ez hogy en ede yewneek, de wr 
yften akarattya volt, es yme enghem ffaraho-
nak attyawa zerzet, es mynden hazaan feye-
delmee. Syeffetek el azért es mennyetek el az 
en atyámhoz es mongyatok hwneky. Azt pa-
ranczoUya az te ffyad lofeff, ym enghemet.wr 
yften mynd egheez egyptomnak vrawa teth, 
yewel en hozyam hogy megh ne hally es la-
kozyal yeffennekfelden.Esk^zel leez en hozyam 
mind [ Te, mynd fyayd, mynd fyadnak ffyay 
the yohayd. Barmayd es mynd tellj^es yoza-
ghyd es ot en teghed el eeltetlek mert meegh 
ewt eztend9.k vannak hattra myglen az ehfeegh 
el nem veghezyk hogy el ne vezz te mynd 
hazaddal es yawyddal, yme nylwan latt;fatok 
hog az en zam zol tynektek, yzennj^etek megh 
az en atyámnak mynden dyczófeghemet, men
nyetek el hozyatok en hozyam hwtet, megli 
ólelee azért hw attyaÖyat Benyamynt es mynd 
ketten nagyon fyranak. Az teb attyaffyayt es 
mynd megh apolgathwan, myndenyk nyakán 
fyra, azok es azonképpen. Annak vtanna 
Byzwan zolanak bezeelleenek hw vele. Hyre 
leen azért az dologhnak az kyral palotayaban 
hogy lofeffnek attyaffyay oda yettenek vona, 
es nagyon er\fle rayta faralio mynd hw nepe-
wel egyetembe, es monda lofefl'nek, paranczol' 
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te atyadffyaynak hogŷ  terhelTen mennyének el 
haza es hozyak ede Iv^ attyokath es mynden 
nemzethfeghóket. Es ;fewenek en hozyam es 
en egyptomnak mynden yawyth h^nek^k 
adom, liogy eegyeetek ez feldnek veleyth, 
Paranczoll}''ad towabba hogy vygyenek zeke-
reketh hw velók egyi)tombol, kj'n hw aproyo-
kat es 3^ozagokat el hozyak es mongyad hw-
nekyk, veegyeetek ífel ty atyátokat, es mj'nth 
hamarab leheth fyeŰ'etek ede. Semyt ty haza
toknak ezkózeeben oth ne haggyatok, merth 
egyptomnak mynden kazdagfaghy tyetek leez-
nek. Es azonképpen teenek az yzrael ffyay, 
mynt megh paranczoltaak vona hwneky. Es 
zekereket zerze yofeff hwnekyk, es eeledelt 
az wttra. Es myndenyknek keth ewt9zó rwha-
kat ada, Es Benyamj'nnek ada ewt kylemb 
kylemb ewtózó rwhat es három zaz penzth, h-̂ v 
attyanak es ayandekot kj'lde penzth es yo rwha-

*^' kath II Es el boczathwan hw attyaflyayt monda 
egybe ne haboroggyatok az wton, Es azok el 
meeneenek Inv attyokhoz lacobhoz kanaannak 
fóldere, es megh mondaak hwneky, az the 
ffj'ad lofeff eel, es hw vralkodyk egyptomnak 
feldeen, Azth liaiwan lacobi, ollyan leen mynth 
egy nehéz alomból fel ébredet vona, de maga 
nem hyzen vala hwnekj'k, Azon kedegh be-
zeell;fk vala hw neky mj'nt yartak vona. Mynt 
azért lattá vona az zekereket es kyket mynd 
kj'ldót vona, megh vydamwla hw lelke es 
monda. EElegh enneke ha meegh az en ffyam 
lofeíf eel, el meegyek es megh latom hwtet 
mynek el9tte megh halok. 

. ktii iap. 

FEI kelween azért Izrael mynden j'awa-
val, yewe az fogadafnak kwtahoz li# attj'anak 
Ifaaknak yfteneenek, megh halwan hw almá
ban azon eeyel hywan hwtet, es mondván lá-
cob, lacob: es felele yme yelen vagyok, wr 
yften kedegli monda, En vagyok the atyádnak 
eróff yftene. Ne akary feelny, de zaal le egip
tomba mert nagy neeppe teezlek teghedet ott, 
En es le zallok te veled oda. Es onnan efmegh 
kywe hozlak theghed, lofefif es te zemeydre 
vety liTÍí' kezeet, Fel kelé azért lacob reegghel 
az fogadafnak kwthífeyeetwl, es fel veevek 
hwtet hw ffyay, mynd hw ffyaywal es feleŰee-
ghywel. zekerekre: mynden yozaghywal kyt 
gyeytet vala kanaannak fóldeen. Es yewe 
egiptomba mynd hw nemzethfegeewel, ffyay
wal es wnokaywal. Ezek kedegh Izraelnek 
ffya^ kyk bel meenenek egiptomba mynd 
magzattyokkal | Elfew zylette Rwben, Ruben-
nek ffyay. Enok, fallw, efrom es karmy, Sy-
meonnak ffyay, yamwel lamyn, yamy, ahod, 
lakyn, faber. es fául kanaan nemzeteeból. Leui 
ffyay gerfon kaath es merary. ludas ffyay, her 
onan Sela ffaref. es zára. De megh halának, 
her es onan Kanaannak főiden ffarefnek ke
degh leenek ffyay, Ezrom es amwl. Ifakar 
ffyay, thola ffwa yobab femron, Zabwlon ffyay, 
Sareth kelőn es yahelel, es mynd Lyanak 
ffyay kyket zyle Syrianak, Mefopothamyaban, 
Dyna leanyawal, mynd ez hw ffyay vannak 
harmyncz hárman. Gad ffyay Seffon, aggy, 
Efebon, Swny, bery, Arodi, es Areli. Afer 
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ffyay yemna, lefna, lefm, Berya es Sara hw 
hwgok. Berianak ffyay, Éber es melkyel, mynd 
ezek zelffe azzonnak ffyay, ezek es lacob zyle 
es vannak tyzen haton. Rakel azzonnak ffyay, 
lofeff es Benyamyn, Egyptonba lofeffnek 
leenek ffyay Manaffeff es effraym, Benyamyn 
ffyay Hela, Bekor, afhel, gera, naamam, yekri 
yettros, refemoffym, offym es ared. Ezek mynd 
rakelnek ffyay kyket zyle lacob es vannak ty
zen negyén. Dan ffya vfan Neptalym ffyay la-
fiel, gnni, lefer es falem. Ezek mynd Balce 
azzonnak ffyay, Ezekek es zylee lacob es van
nak heten. Mynd kezenfeghes lelkek kyk kywe 
yeweenek lacobnak termééből es egiptomba 
meenenek hw ffyaynak feleffeeghóknel kyl 
leenek, hathwan haton, lofeffnek keth ffj'ay-
wal, leenek hethwenen. El kyldee azért lacob. 
ludalth hv̂  elette, lofeffhez hogy hyrth mon
dana hwneky es elybe yewne yeffennek föl
déére, lofeff azért ottan ffel yl hw zekereebe, 
meene eleybe hw attyanak azon megh hagyot 

*^"'herre||Eslathvan hwtet, ottan nyakara effeek 
es megh ólelghetee czokolgataa, Es monda lo
feffnek hw attj'a ymaran vygan halok megh, 
merth latam the zynedeth es egheeffeghben 
helyettem hallak thegedet. es monda ottan hw 
attyafyaynak es nemzetynek, en el meeg^ek ezt 
megh mondom farahonak, hogy az en attyam-
ftyay es en attyamnak tellyes haza. en hozyam 
yettenek kanaannak fóldeeról es mynd yoh 
paftorok es barom ewryzók, es mynden yoza-
gokath el hoztaak hw velők, Mykoron azért 
hozya hywand tyteket es mondanga my fele 

myveth twttok, mongyatok mynd barom paz-
torok vagywnk te zolgaj'd, mynd my kyí'ded-
feghwnk wlta fogliwa, mynd my atyánkkal 
egyetembe, azt kedegh azért mongyatok, hogy 
lakozhaffatok yeffennek hw fódeen, mert vtal-
lyak az egyptombelyek az Barom paztorokath 

llígpfit l)arnt íaif, 

BE menwen azért lofeff ffaraho kyralnak 
eleybe monda. Az en atyám es atyamffyay 
mynden yozagokkal es barmokkal en hozyam 
yettenek kanaannnak főidéről es vannak yef
fennek f9ldeen, es ewtót kw kózzőlók vyn be 
be kyralnak eleybe, es megh az kyral h\vket 
my dolgofok volnának, Es mondanak mynd 
rpy, mynd mf atyaynk barom paztorok va
gywnk the zolga^d es ym ede ;f ett'íhik mert 
nynczen femy fyw az barmoknak kanaannak 
fóldeen. Azért keei-wnk hog enghegy the zol-
gaydnak lakozhathnwnk yeffennek fóldeen 
Monda otta az kyral lofeffnek, yme mynd 
tellyes egiptom the előtted vagyon, azért add 
nekyk yeffennek hw fóldeeth | Ha kedegh vala 
kyk hw oly twdofok the mefterree hwketh az 
en yozaghymon Annak vtanna vyve be hw 
veen attyat az kyralnak eleybe: Ky ottan megh 
aldaa hwtet es megh kerdee menee eztendey 
vona: es megh felele hwneky, ymaran zaz 
harmyncz eztendóket eeltem en de megh feni 
eerttem el en atyamymnak ydey^ket Es megh 
aldwan az kyralth k^ meene hw el^le, lofeff' 
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kedegh yghen yo leidet ada liv^ att;fanak es 
attj^aífyaynak kynek newe Rameű'es, es oth 
eeltety vala h'wket mfná nemzeteffttv^l, na-
poüked eeledelt kyldwen hw nekyk, Mynd 
mynd ez zeles v;;̂ lagon el hatalmazot vala az eli-
feegh, yeleíTen kanaannak es egiptomnak fól-
deen k^ktwl nagy fok pénzt gyeytte lofeflf az 
gabonának arabol: es be zerzee mynd az ky-
ralnak keenczes hazába. Mykoron azért yma-
ran myndennek el fogyót vona pénzók: mynd 
lofefíhez yeweenek mondwan: Agg;̂  kynereth 
mynek\vnk, myre halwnk meg the eletted, 
mert ymaran penzwnk nynczen kyknek ottan 
monda hozhatok ede ty barmotokat es adok, 
k^k mykoron oda Vytteek vona, eeledelth ada 
h-^nekyk es el taplalaa hw'ket azon ezendóbe 
h-̂  yozagokeert Mafod eztendóbe kelween ef-
megh mondanak, El nem enyezthettyek mf 
wrwnknak elette hogy fem^ yozaghwnk nyn
czen, hanem czak teft^nk es fóldv^nk kyn la-
kozwnk, myre halwnk megh the latafodra, ym 
mynd mf, mynd fóldwnk tyed lezwnk, Veegy 
megh mynketh kyralnak órók zolgalattyara, 
es agy magot my f̂ ildv^nkbe, hogy pwztaya ne 
maraggyon, Megh véve azért lofeflf mynd 
tellyes egiptomnak fóldeeth az nagy ehfegh-

nill nek II Myatta ky mynd el adwan hw yozagat, 
ffarahonak azerth hatalma alaa haytaa tellyes 
egiptomnak mynd nepeeth mynd tartomanyth 
az papoknak lakó fóld^knel kyl, kyk az k_y-
ralebol eeltethnek vala. Annak okaert nem 
kezere^teteenek h\^k el adny hw ;fozagokat 
Monda azért lofeíf mynd az népeknek, yme 
ymaran yol lattyatok hogy mynd tymagatok 
mynd fóldetyk, es yozaghtok ffaraho kyrale, 

RÉGI M. NYBLVEML. V. 

Azért vegyetek magot es vefl'eetek be az me-
zóketh gabonawal hogy eelheűetók, Ewt^d 
rezeeth kyralnak be zolgaltaíTatok az neegj' 
rezeewel kedegh eellyetek es magot foghyatok, 
kyk ottan feleleeenek: mynd ydweflegh-v^nk 
the kezedben vagyon czak hogy tekeenczen 
reánk my wrwnk, es vygan zolgalwnk az kf-
ralnak Azért az ^̂ dótv̂ l foghva mynd ez ma;̂  
napygh tellyes egiptönak fóldeen ewted reez ' 
kyralnak megyén, az papoknak fóld^knel kĵ l 
ky zabadfaghba vagyon, Lakozeek azért Izrael 
egiptomba yeűennek fóldeen es felette el ha-
talmazeek es el zaparodek, es lakozeek hw 
raytta tyzen heet eztendeegh, es teléének h-vé 
ydey zaz negywen heeth ezteud9re. Mykoron 
azerth kózel lathnaa, hw halálának napyath 
el^we hywaa h'^ fyat lofeflfeth es monda 
hwneky ha keg;^elmet leltem the zynednek 
elette, veű'ed en farczykam alaa the kezedeth 
es theegy en velem yrgalmaffagot es ygaűa-
got hogy enghem egiptomba el ne temeff de 
alwgyak el en atyaj'mmal es vyg ky enghem 
ennen en óreghbymnek koporffoyokba. kfnek 
felelee lofeff, en be tellyefe^^tem kyt hag;fal, ef 
monda, efkwggyel megh raytta: es mynt 
megh efk\^th vona: ottan Izrael az agy feye 
felee fordwla, es ymadaa vr yftenth 

Prgpen Peegn ®a{i j 

HOgy ezek megh lettének vona megh jze-
neek lofeifnek hogy az hw attya lialarra ko-
rwlt vona, es ottan ffel véve hw ket űfaft 
Manaű'efth, es etfraymoth, es hoz^a mene 

7 
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mynt azért hyrre tetteek vona hw veen attya-
nak hogy lofeff, oda yett vona, ottan ffel y]e 
hw agyában, es mykoron eleybe ment vona, 
monda. Az myndenhato wr yften yeleneek 
megh énnekem Lwzaba ky kanaannak fóldeen 
vagyon, es megh aldwan enghemet monda. 
En teghedet megh beweytlek es megh 'foka-
foytlak, es tezlek teghed fok feregh neppee, Es 
teeneked adom ez fyldet es the nemzetednek 
te wtannad, erek byrodahnwl Azért az te 
ffj'ayd es, kyk te zyltel egiptomba, mynek 
elette en ede yewneek enymek leznek Effraym 
es Manaffes, mykeppen Ruben es Symeon en 
rólam zamlaltathnak. Az tebb}' kedeegh vala 
kyket azoknak vtanna zylendez tyedek leez-
nek. Mert mykoron mefopotamyabol yew9k 
vala hala megh Rachel kanaannak fóldeen 
azon wton, mykoron be ywthneek effratanak 
varafaba, ky maf newel mondatyk Bethleem-
nek. Lathwan azért lofeffnek fyayt monda ky-
czodaak ezek: ottan felele az en keth ffyaym 
ky'ket énnekem adót wr yften ezen helyen, Es 
möda hozd hozyam hwket hogy algyam megh 
hwket. Izraelnek kedegh hw zemey megh 
homalyofwltanak vala, ymaran az nagy veen-
feghtwl, es tyztan nem neezhet vala. Es my
koron hozya vytte vona, megh ^lelee es megh 
apolgataa hwket es monda az hw fyanak lo-

__ feffnek, yme nem foztattam megh az the zy-
a uednek latafatwl || De meegh annak felette az 

the nem^medet es megh mwtatta énnekem wr 
yften, mykoron azerth, ky vette vona hwket 
hw attyanak 9leeb9l allataa keth felól hwketh 
eeggyket Efifraymot Bal felpl es ManaÜefth 
yob fel^l h\v attyanak Izraelnek, ky mykoron 

reayok vet9tte vona hw kezeit, az yob kezeet 
vetee effraymnak feyeere es az Balth Manaf-
fefre. Ky maga nagyob vala zj'leteef zerent. 
Es megh aldaa lacob lofeffnek fyayt es monda, 
erek mynden ható wr yften, kynek zyne el^t 
yartanak en atyaym Ábrahám es yfaak es azon 
yften ky en yffywfagomttwl foghwa el eelte-
t9th mynd ez ydeyglen Es az hw ang^'ala ky 
mynden gonozbol ky zabado_ytot enghemet. 
Algj'a meg ez gyermekeketh, Es hyvattafleegh 
hw raytok az en newem es en atyámnak ne-
W9k, es fokkaa zaporoggyanak ez felden, Es 
azth lathwan lofeff hogy az yob kezeet hw 
kylTeb ffyara vetette vona monda ne legyen 
wgy j'o atya mert yme mafyk nagyob, Es 
monda Izrael, twdom ffj^am twdom 9 es nag^ 
neppee zaporodyk, De ez hw kyflebb attya-
ffya nagyob lezen es az hw maghwa nagy 
nemzetekkee zaporodik Es megh aldaa hwket 
az yd^ben mondwan. The benned megh al-
daffeek Izrael mondván. Wgy teegyed te ve
led wr yften mynth effraymnak es manaffeenek, 
es effraymot, manaflefnek elette helyhetee, Es 
monda lofeff fyanak yme ymaran en megh 
halok es wr yften lezeu ty veletók, es ky vy-
zen eennen az my reghy atyaynknak f9ldeere 
es egy rezth adok te neked, the atyadftyaynak 
k3^wle, k^t ennenmagam vettem en fegywe-
remmel es ywemmel az Amorreofnak ke-
zeeb9l 

gcgpen mi\i 0o| | 

ELeybe hywan azerth lacob hw ffyayth es 
monda hw nekyk, Gywllyetek ede hogy yelen-
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czem megh, ty nektek kyk yeweudók tynek
tek wtolfo ydókben Gy\^llyetek ede hogy 
halgafí'atok lacobnak ffyay halgalTatok thy 
atyatokath Izraelth Ruben énnekem elfew 
ffyam, the vagy en erelTeeghem, es en keferiŜ -
feghemnek kezdety, elfew ayandeekba, es na-
g^ob byrodalomba el zeelófódeel the mynt az 
\fz. Ne newekóggyel merth fifel hagaal the 
atyádnak agyara, es megh fertezteteed ĥ í̂̂ tet. 
Symeon es leni atyaffyak haborwfagos alnok-
faghnak edeeny hiv tanaczokba neyewyen az 
en lelkem es ĥ ^ gywlekózettyekbe ne lee-
g;̂ en en dyczefeeghem: mert h'w dagályokba 
megh óleek az emberth. es hví- akarottyokból 
atal afaak az kewfalt Athkozot hw haraghj'ok 
mert vakmer^ es h'v̂  dóllyeyók merth kemeen. 
el oztom hv^keth lacobba. es el hymtem 
hwketh Izraelbe ludas teghed dyczeernek te 
atyadffyay, the kezed te ellenfeghydnek nya
kokon, ymádnak theged te atyádnak ífyay 
Orozlan kóly^k ludas, the ellenfeghednek pre-
dayara ky zallal es megh njHvgowal mykenth 
az ĥ -m es nefteen orozlan, de ky ferkenty fifel 
hwtet Nem veetetyk ky ludabol az vrafaagh, 
fem h^ eehabol az herczeghfeegh myg el nem 
yew ky el boczatando *) es hy(í iezen pogan nép
nek varalTa megh kethween az zelóre h.^ fyath 
es az zel9 vezzehez h# zamarath oh édes fíya 
megli moíl'a borba hw rwhayat. es az zelónek 
veereben hw palaftyath zeepfeghefbek hw ze-

l," mey az bornaal || Es lm fogay az teynel fe-
yeerbek. Zabulon az tengher porttyan lakozik, 
es hw hayofcodafaban el hath mynd fydonyg-

*) et mynd my ydwezeyt9ukr9l proffe . . . 

UIV 

lan. Yfakar erelT zamar lakozwan határok k^-
zót. Lataa az nywgodalmath hogy yo vons j-n 
az feldet hogy haznos vona, es h^ valî i-A}̂  az 
fifel hwteth es leen ado tew^ zolga. Vak ffaak-
az hw neepeet, m;^kent az teb nemzet es 
Izraelbe. Legyen dan zomak az wton es cf-
meres beftye az efwenyen, megh fwlwan az 
lowaknak hw talpokath hogy az ky ra;ytta yl 
hattra eŰyeek. Te ydwvzeytedet varom en 
vram ^ften. Gad fifel takarodwan vyafcodyk 
hw elette. Afer hV̂  k^wer kynfere es gyen;fe-
rwfeghóket tezen az kyralyoknak. Neptalim el 
fwto zarwas, myndennek zep bezeedet adwan. 
ffel newekódót ffyw lofeff hatalmas es zep hv̂  
zyneeben. Leányok ffel fwtanak az kewfarra 
es megh kefereyteek hwtet, megh haboroda-
nak, es yreegyk9deenek hw' rea, kyk lów^d^z-
nek vala. Ereffen álla hv̂  ^we es megh feyte-
teenek hAv karyaynak es kezeynek k^teley, 
lacobnak ereff kezee myath ennen yewe ky az 
paztor, ereff Izrael, the atyádnak yftene Iezen 
te feghedelmed, es az mynden ható, megh 
ald teghed menj'ey aldomaffal az meelfegh-
ben l'ekwóknek aldomafokkal, meeheknek es 
magoknak aldomafokkal, the atyádnak aldo-
mafy megh ereff\vltenek h\<í atyaynak aldoma-
fywal, myglen el ^ew az erek hegyeknek ky-
wanfaga,*) Legyeinek lofefí'nek fej'ebe es hv̂  
teteynek felette, k-v̂  atyaffyaj'nak kózótte Ben-
yamyn ragadozó farkas reegghel eezj'k predat 
es efthwe oztya megh az nyerefeghet, mynd 
ezek tyzen ketten Izraelnek nemzet]^, Ezek 
zolaa hw nekyk hw attyok es mj-ndenyketh 

*) az az vr lefos 
7* 
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megh aldaa hw twlaj'don aldomafawal es pa-
•"•nczola hwnekyk mondván, vm en el me-uak 

1 „ ^z en népemhez es temeűetók el enghe-hw agyti ^ , 
»ri.̂  A'^^y^P^''^^^ ^^ kettős verembe ky 

vag5'on emornak | Mezej'n manbree ellen ka-
naannak fóldeen, kyt ábrahám vett mynd az me-
zewel egyetembe eteof ffya effrontwl temeteef-
nek erekfeghere, oth temetteek el hwtet mynd 
Sarawal hw felefeegheewel, oth yfaakot, mynd 
Kebeca feleíeeghewel. Lya es oth fekzj'k Es 
el veeghezween hw paranczolatyt kykre Inv 
ffyayt tanoyttya vaia egybe teewe hw kezeyt 
labayt, az agyon es kywe mwleek es mene hw 
népe wtan. 

SfSpen liat lap 

HOgy azt lattá lofeff otta hw attyanak or-
czayara effeek, nagj'on fyrathwan es apolgath-
wan es paranczola az orwofoknak hw zolgay-
nak hogy drága kenettel megh kenneek hw 
attyath, kytli ottan be tellyefeythwen nyegy-
wen napok mwlanak el, mert ellyen nemw^ 
zokafok vala, az megh holth tefteknek el te-
meteefeehez. Es fyrataa hwtet tellyes egij^tom 
hethwen napyglan es be telween az fyralom-
nak napyay, monda lofeff farahonak zolgay-
nak, ha kegyelmet leltem tv elettet9k zollya-
tok farahonak érettem, mert az en atyám en-
ghem megh efkwttetót mondwan, yme en megh 
halok es az en koporübmba kyt en aftham 
magamnak kanaannak fóldeen, temelT el en-
ghemeth. El megyek azért es el temetőm az en 
atyamath es megh terók. Es monda hw neky 
faraho. Meny el es temefd elte atyadath mykep-

m 

pen megh efk^\'ttel El eredween azért el mee-
nenek liwvele faraho hazának mynden veene;f, 
es lofeffnek tellyes haza mynd hw attya fyay val, 
hw aproyoknál es barmoknál kyl, kyketh mynd 
hagyanak adeglen yeűennek f9ldeen. Valanak 
kedegh hw feregheeben zekerek es lowagofok, 
es ywtanak akadnak mezeyre ky az yoi'dan 
vyzeenek atala vagyon || Hol oth zolgalatot**' 
teenek az hallottnak nagy ffraffal heted na-
pygh, kyth mykoron láttának vona az kanaan 
f9ldeen lakozok mondanak: Nagy fyralmok 
vagyon maftan egiptom helyeknek Es annak 
pkaert az lielth newezeek egiptom fyralmanak 
Azonképpen teenek azért az lacob ffyay m^nt 
meg vala hwnekyk paranczolwan, es hozwan 
az tel'tet kanaannak földéére temeteek el hwtet 
az kettős wdwba, kyth vett vala ábrahám te-
meteefre effrontwl etheof fyatwl mambrenak 
ellene, Es haza teree lofeff" egiptomba mynd 
hw attyaffyaywal, es feregheewel hw attyok-
nak azért hala vtan, megh feelelmeenek hw 
attj'ffyay es egy mafnak azth mongyaak vala, 
netalantal megh emlek^zyk az bozzwfaghrol 
kyt myattwnk zenvedót, es gonozth tegyen 
érette mynekwnk es megh yzeneek hwneky, 
Az the atyád megh paranczolaa mynekwnk 
mynek elette meg halna, hogj' hw zawa atal 
teeneked meg mondanók, keerlek hogy el fe-
leggyed the attyadffyaynak veetkeyt byneyt es 
gonoŰaghyt the ellened. M^' es azért azon ke-
rwnk hogy wr yftennek zolgayanak the atyád
nak megh boczaffad ez eellyen alnokfagat. Ez 
eellyen bezeedeketh halwan lofeff nagy fyrafth 
teen mykoron azért eleybe yettenek vona h-^ 
attyaffyay ymadak hwtet le el'we az feldre, es 
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mondanak: mynd tlie zolgayd vagywnk, kik
nek ottan monda Ne akaryatok íeelny, m^nem 
ellenéé alhatwnk j'ftennek akarattyanak ty 
gonozth gondolatok en liozyam, wr yften ke-
degli, azth yora fordoyttaa hogy ffel magaz-
tathna enghemet my keppe maftan lattyatok, 
es hog;y fok nepetL ydwezeytene en myattam, 
Azért ne akaryatok feelny, En el eeltethlek 
tyteketh es ty aprotokath: Megh vygaztalaa 
azért hwket es kynnyen zola hwnekyk | Es la-
kozeek egiptomba mynd hv/ attyanak hazawal, 
Es zaaz tyz ezteendeegh eele es effraymnak 
lataa harmad yzen való ffyayth Manafle ffya-
nak es Machyrnak ffya^ leenek lofeffnek ther-

deen, Annak vtanna monda hw attyaffyaynak 
En halalomnak vtanna wr yften tyteketh megh 
latogath, es kywe vyzen eennen ez feldr9l, az 
feldre, kfre megli.efk#th Ábrahámnak yfaak-
nak es lacob, es möda hwnekyk mykoron megh 
latogatand tj'teheth wr yften vygj'etek ky az 
en teftemeth eennen ty veletek, en atyaymnak 
koporfoyokba, Es kywe mwleek zaz tyz ezten-
dew vtan, es megh keneek hwtet drága kenet
tel, es megh tartaak hwtet egy helyen egip
tomba Ámen. 

Eth vagyon veghe moyfef elfew kenywee-
nek, kynek newe Genefis 

f 



ETTH KEZDETYK EL M0YSE8NEK MA80D KENYWE 

dílfeiD f ap 

Incipit liber hellefmot hoc eft exodus 
Ymaran el kezdetyk eth Moyfefnek mafod 

kenywe ky, hellefmothnak az az ky eredeefnek 
magyaraztatyk 

Ezek az 3'zrael fíyaynak newók, kyk mynd 
bel meenenek egiptomba lacobbal, ky mynd 
hw liazA zerent, Rnben, Symeon, Leui, ludas, 
yfakar, zabulon, es benyamyn, dan, neptalym, 
gad es all'er, Valanak azért zammal mynd hw 
lelk9k kyk lacobtwl zarmazanak hethwenen, 
mert ymaran lofefi" egiptomba vala, ky my-
koron megh holt vona mj'nd hw attyafíyaywal 
es nemzetywel, az yzrael fíyay el bewóleenek 
es el zaporodanak es felette megh erefl'wlwen 
bel tólteek az loldeth. Thamada azonkezbe wf 

^ ' kyral egiptöba || Ky nem twggyavala lofefíeth, 
Es möda az hw neepenek, yme lattyatok hogy 
ez neep Izraelnek ffyay yghen fok es my na-
Iwnknal erefleb, yewetek el okolfaggal nyomo-
royezok megh hv^tet, netalantan el Ibkafwlvan 
hadath yndo;fczon my ellenwnk, es ellenfe-
ghwnk legyen es mynketh megh gyezwen, ky 
mennyen ez fóidról, zerze azért elettek ya-

nv 

roth es dolgos meftereketh, hogy megh gyett-
reneek hwket dologh teetellel. Es rakanak va-
raíbkath farahonak kyknek new^k flython es 
ramefles. De menewel hwketh ynkab gyettrik 
vala annewal yncab záporodnak vala Gywló-
lyk vala azért az Izrael tfyayth az egiptombe
lyek es hwketh megh gyeterween es czwffol-
van, keferwfeghre hozyak. vala h^ lelkóketh 
kemeen faár nyomainak' es teeglya veteefnek 
dolgaywal, es eegyeb mwkakkal. Monda azért 
az egiptom bely kyral" az Sydo neepnek Ba-
baynak, kyknek való hw newók Seffora es ffwa 
paranczolvan hw nekyk. Mykoron Babaltok es 
az zyleefnek ydeye el yewend ha flyrflyw leend 
ottan megh óllyetek ha lean megh tarczatok. 
De az Babaak wr yfthenth feelwen nem tee-
nek az kyral paranczolattya zerent de megh 
tarttyak vala az fyrffyakath kyket mykoron 
hozya hywatot vona monda My dologh az kyt 
akarttatok tenny hogy az gyermekeketh megh 
tartanatok, azok feleleenek. Nem oUyanok az 
Sydo azzonyallatok mynt az egiptombelyek 
Mert ennen magoknak vagyon babalo twdo-
manyok es mynek elette hozyayok j'wthnank 
megh zerzyk mynden dolgokath, yol teen 
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azért wr yfte az babákkal ez eellyen dologherth 
es az nep el zaporodeek es felette el er9fle-
deek, Paranczola efmegh faralio az M népéé
nek mondwan. Vala menee fyrfíyw gyermek 
zyletendyk ott mynd az vyzbe hannyatok vala 
menee lean azokat megh tarczatok 

JHafoD (íüJf I 

TAmada ky azért azonkezbe egy ember 
leuinek liazabol, kynek aram vala new9 es 
veen feleth magának ennen nemzetééből ky 
méhében fogada es ífyat zyle es lathwan az 
magzathnak ekeíl' voltat el reytte hwtet három 
honapygh mykoron azért ymaran el nem 
enj^ezthethnee, zerze egy Űalljol kót9th zattrot 
es kenee megh belól zwrokkal, es belee hel-
hetee hw magzattyat es ky vetee hwtet az 
v;fznek falai parttyara tawol, megh alwan az 
hw nennye es azt lathwan n^nt lenne dolga, 
yme kedeegh azonkezbe zaal vala le faraho 
kyralnak leánya hogy meg mofodneek az vy-

zón, Es hw zolgalo leány yarnak vala az vyz 
l)arttyan kyk mykoron lattaak vona az zattrot 
az fafaf kózót, Es kylde el eggy'et hw leanj' 
kózzól hogy oda hoznaak hwtet es mykoron 
megh nytottak vona lataa az kyfded^t hogy 
benne kówek9lne Es kenyerwlven hw raytta 
monda. Ez az fydo gyermekek kózzól való, 
kynek monda az gyermek nennye, Akarodee 
hyyak egy fydo azzont ky ffel tarthafla teene-
ked az kyfdedót. Monda meny el Es el men-
wenhywa oda azgj^ermek annyat, kj'nek monda 
faraho leánya, Ved flfel az gyermeketh es tarcz 
ffel énnekem es en fyzetóm the ywtalmadat, 
Mykoron azért ffel tartotta vona, megh v;̂ ve 
hwtet ffaraho leányának, kyt ottan fya helyet 
fogadaa hwtet es neweze hwtet Moyfefnek, 
mert vgy mond az vŷ zból vettem ky hwtet 
Azon ydóben mykoron ymaran ffel newek9-
dót vona moyfes, nyomoteek kywe hw attya 
fyayhoz es lataa az hw nyomorwfagokat es 
egy egiptombelyeth || *) 

'•-) Itt h't levél (fol. XXVI. és fol. XXVII.) hiánynik. 
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Kezdetben teremthe líten mennyet es 
feldet, ez féld kedeglen vala yref es heAV, es 
íetetfeghek valanak ez vylagnak zyneen. Es 
vrnak hw zent lelke vyfeltetykvala az vy-
zeken, Es monda vr líten: legén vylagoí'fag, 
es len vylagoffagh. Lataa vr yften az vyla-
goffagot hog yo vona, es el valazta az vyla-
goffagot az fetetfegh-thwl. Az vylagoffagot 
nevezee na|)])alnak, es az feteetet eeynek. 
Ezenkezben bel telvén eílwe es hohval, leen 
e^ termezet zeient vala nap: Monda efmeg 
lílen: Legén ereffegh az vyzek kezet es 
valazya el az vyzeket egmaílhwl. Teremte 

azért líten ereffegeth es el valazta 
maftlivl az vyzeket, kyk valanak az eref-
feglinek felette, azokthvvl kyk valanak az 
ereíTegnek alatta: ezek azonképpen bel tel-
Aven, newcze líten az ereffeghet menynek. 
Ezenkczben efmeg bel telwen eílwe es hol-
Aval, leen mas nap : Monda efmeg líten : 

Gywir'enek e^'be az vyzek kyk az égnek 
alatta vannak e | hel"re, es legén zaraz. My-
koron azonképpen leth vona, neweze líten 
az zarazth feldnek es az vyzeknek gvvlekó-
zetyt newezee thenghernek. Es lata líten 
hog yo vona, Es monda: Nemz"en az féld 
zeldelló fyvet, es magh teneez(,)tt h w neme 
zerent , es gym^lcz teremthó ffat, es ky-
mynd hw magában tartliwan magot hw 
zemelyeze'nt, Es lata líten hog j 'o vona. 
Ezenkezben len eílvvc es holwan, es te-
leek harmad nap. Monda efmeg líten: Le-
í '̂enek vylagofoyto allatok az eghnek ma-
gaffagan es valazyak el egmaíthwl az na
pot es eyetli : Es legének ye^'ckre yd(,)kre 
es na|)okra es eztendőkre, ho^' feenl"enek 
az eghnek magaffagan, es vylagofohak ez 
fcldeth. Es azonképpen bel tefeek. Teremthe 
azért líten ket vylagofoytokat: uagyobath, 
hog elette lenne az napnak, Es kyffebet hog 

1 * 
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elette lenne az eynek, es czyllagokat, es 
\ etee hwket égnek meclfegheere liog vyla-
íroPoytananak ez felden es ygazgathnak az 
uaj)oth es eyeth es el oztanak e^maftlivl az 
vjlagofíagot es fetetffeghet, Es lata Iften 
ho^ yo vona es eílhve holwal bel te lwen, 
len negyednap. Monda efmeglílen: nemzye-
nek az vyzek czwzo mazo es repefe eel(,) 
allatokat ez felden eghnek alatta Es teremthe 
Jlten IP Nagy Cetthalakath es mj^nden ee^i es 
yngodozo allatokath, kyket nemzeenek az 
vyzek h^lv zemelyek zerenth es mynden re
pefe allatokat hw nemek zerenth, Es lataa 
yíten, hogy yo vona, Es megh aldaa hwket 
mondván nevek^ggyet^ik es zaporoggyatok, 
Es l(,)lczeetek be ah tenghernek vyzeyth, Az 
eghy madarak es sokaffwll)'anak megh ez 
leiden. Azonkezben len eíthwe es hollal es 
teleek eAvtód nap. Monda efmegh yíten, te
remezen az féld eeló lelket hw nemzeeffe 
zerenth, barmokath czwzokat es feldy va-
dakath beítyeketh, hw zynek zemelyek 
zerenth. Es mynd azonképpen leen, es te
remthe yíten feldy beftyeketh es vadakat 
hw termezetek zerenth es barmokath. Es la
taa yíten hogy yo vona es monda: Tegywnk 
emberthmy k e p é n k r e es hasonlatoílaghyiik-
ra, es vralkoggyeek tenghery halakon, es 
eghy madarakon es mynd tellyes feldy vad 
beftyekei^, es mynden czwzo allatokon 
kyk ez felden yngadoznak Es teremte yíten 
embcrth hvv zyneere es hafonlatoffagara, 
Mr yftennek zyneere teremtee hwte t , ffyr-

ífyat es azzonyallatoth Es megh aldaa h\v-
ket yften es monda: Nevek^iggyetek es fo-
kaíTwIlyatok es telczeetek be ez feldet, 
es hayczaatok alaatok hwteth, es wral-
koggyatok tenghery halakon es eghy mada
rakon es kezenfeghes lelkes allatokon kyk 
mynd yngadoznak ez felden. Monda efmeg 
yften: yme tynektek attam mynden fy-
Aveketh kyk magot teremthnek ez felden 
es mynd kezenfeghes ffakath kyk hwma-
gokban magot tarthnak h^^ teneeffeeghek-
r e , hogy tynektek legyenek eelederre es 
mynd ez feldy lelkes allatoknak es myn
den eghy madaraknak, es myndeneknek 
kyk ez felden yngadoznak, kykben mynd 
eel^) lelek vagyon, hogy legyen myth 
eenyók. Es mynd azonképpen leen, es 
megh lataa yften mynd azokat kyketh te-
remteth vona, es mynd yghen yok vala-
nak, es azonkezben esthwe es hollal be 
telwen, hatod nap leen. 

JÜlűíoli €^. 

Azerth megh teekeelletteteenek az 
mennyek es féld, mynden hy^ ekeffeghek-
ke l , es bel tellyefeyttee yften az hw dol
gát heted napon kyketh zanth vala terem-
teny, es megh aldaa az heted napot, es 
megh zentelee hwte t , merth hw raytta 
Z9nt vala megh mynden dolgaytwl kyketh 
teremteth vala , Ezek azerth menynek es 
feldnek nemzethfeghy mykoron teremtetee-
nek es meely napon íheremte mennyeth es 
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feldet es mynden mezey aagh zalakatli, 
es mynden z^ldelly fyweketh, mynek 
elette ez feldb(,)l ky nevekpdneenek, Mert, 
meegh wr yílen eíTet nem adót vala ez 
feldre, ember es nem vala ky ez feldet my-
veltee vona. De kwtliflFe zarmazyk vala 
ffel az feldb^l, megli entezwen mynd az 
egheez feldnek zyneeth, zerzee azért MT 
yílen embert feldnek faryabol, es lehelloe 
hw orczayara eelethnek lehelleefeeth, es 
len az ember eely lelkes allattaa: Palan-
talth vala kedeegh wr yíten gyen'erwfcegli-
nek paradyczomatli kezdettVí'l foghAva ky-
ben lielyheztette vala az embert kyth zer-
zet vala. Teremte azerth wr yllen ez feld
nek fyryabol mynden zeep gymelcz fTakat 
lataíra, es edefeketh koftolafra, es eelet-
nek ffayatli paradyczomnak k9zepette es 
b9lczeJTeglinek fayath, yonak es gonoznak, 
Es folyó vyz foly vala kywe az gyenervv-
feeghnek helyééről paradyczomnak megh 
hymtezeeíTere, ky ennen neegy ffeere oz-
tatyk, eeggyknek newe flyffon, ez ke-
rA^Iy megh tellyes ewylathnak feldecth, 
oth terem az yo arany, ky eegyeb feldy 
aran'nal yob, es oth leelettetyk az bdel-
liiun II' Kyb9l az gumy zarmazyk, es az 
onychynus new kew Es az niafodyk folyó 
vyznek newe Gyón, hw az ky megh ke-
rwly etyopyanak az az zereczen orzagh-
nak feldeeth Az harmad folyó vyznek newe 
Tygris hw nieegyen Affyryanak orzagara 
Az negyedyk cAvlfrates, ky egiptomba 

zaal le. Vevee azerth w r yílen az em-
berth es helheztetee hwtet az gyenerA^-
feeghnek paradyczomaban, hogy oth m w -
kalkodneek es ^ryznee h\íí'tet, Es paran-
czola hwneky mondwan: Mynden ez pa
radyczomnak faynak gymelczyb^l eegyel, 
De az yo es goiioz twdomannak fayanak 
gymelczeeból ne eegyel, Merth A'alameel' 
napon eyendól halainak halalavval halz megh 
Monda efmeg w r yílen : Nem yo ember
nek ennen magának lenny Tegyv^nk hw
neky feghcdfeghet hafonlatoítli hw hozyaa 
Teremthwen azerth w r yften feldnek fyr
yabol mynden lelkes es eeló allatokath, 
es kezenftíghes eghy madarakat!) es vyve 
hwketh Ádámhoz, hogy lathnaa kynek hy-
naa h\fl/keth Merth mynden eeh) allatokat 
akkoron neAvezee adam, maílan es vgyan 
azon new9k vagyon Myndeneketh neive-
zec azcrt adam ennen newúk^n , mynden 
lelkes es repeffew es czwzo mazo allato
kath es mynden ez feldy vadakath Ádám
nak kedeg hw kóztók nem leelettetyk vala 
feghedfeegh hafonlatos hw hozya Boczata 
azerth Avr yílen almath Adamba, Es my-
koron el ahvt vona véve ky eggyket hv^ 
oldala czonttyanak, es annak helyeeth 
hwffal telttee be Es megh ekefíeyttce w r 
yílen az tetemet azzonyallat zemeclben kyt 
ky vett vala adambol es Ádámhoz vyvce hvv-
teth, es ottan monda adam : Ez tetem 
ymaran en tetewjymból vagon es ez testh en 
teílem kezzól vagyon Es ez hywattatyk 



lü fiÁTOBl-FÉLE BIBLIAI KÖNYVEK. 12 

vyrago mert Fyrffywbol weetetet kywe 

kynek okaert ember el haggya hw attyat 

es annyat es eeggyefíwl hw feleffeghe-

hez Es leznek ketten egy teíthben Vala 

kedeegh mynd kettp mezeytelen es nem 

zegyenlyk vala , fem adam fem az hw 

feleffeghe ewa. 

De az kygyo es alnokb vala mynden 

allatok kezót es kyketh wr yílen ez féld 

zyneen teremteth vala, ky monda az az

zonyallathnak: Myre paranczolta megh azth 

tynektek Avr yílen hogy ne eenneetek myn

den paradyczöbely fának gymelczeeból, ky

nek felele az azzonyallat: Mynden fának 

gymelczeAvel eelwnk kyk paradyczomban 

vannak. Az ífanak kedegh gymelczeeben ky 

paradyczomnak közepette vagyon paranczolt 

w r yílen hogy ne eenneenk es ne ylleth-

nók hwteth hogy megh ne halnánk Monda 

az kygyo az azzonyallathnak: Semykeppen 

halállal megh nem haltok De yol twggya 

yílen hogy vala meel ' napon Ivív bennce 

eyendetek, megh nylnak tynektek 'H)mó-

t ^k , es ollyanok leztek mynth yílenek, 

yoth es gonozt twdwan Lataa azért az az

zonyallat az ifaath hogy yo vona eenny, 

es zeep vona tekeentettre, es gyenyerw-

feghes neeznye veen h\í^neky gymelczee

ben es nicgh ewee , hw vranak es ada 

benne, ky ottan megh e w e e , es megh ny-

lanak mynd kettenek zemey Mykoron me-

zeytelennek yfmerteek vona ennen mago

kat, egybe fonaloytaak az fyghenek hw 

leweleeth es el^)l k^)t(,)tli zerzeenek ennen 

magoknak. Es mykoron hallottak vona 

wr yílennek zawath paradyczomba yar-

wan , az árnyékon deelnek vtanna, el lap-

pantaak ennen magokat adam es \\^ fe-

leffeeghe wr yílennek zyne el(,)th az pa-

radyczom ||* hely faak kezeth Ilywaa azért 

wr yílen adamoth vs monda: Adam, hol 

vagy? ky felelee: haliam vram az te zo-

zatodat paradyczomban es megh feelelmeek, 

azért hogy mezeytelen voneek. Monda 1I\A'-

neky w r yílen De ky yelcntette megh tee-

neked hogy mezeytelen lenncel, hanem 

hogy az ífarol eettel^ lvyr(,)l megh paran-

czoltam vala hogy ne eenneol, es eettol í 

Adam es monda: Az azzonyallat kyt én

nekem attal tarffwl ada énnekem az íFa-

nak gymelczeeben es megh ecm. Ottan 

monda w r yílen az azzonyallatnak: Myre 

tetted ez dolgot? ky felele: Merth az ky

gyo czala enghemet meg es eem. Es ottan 

monda yílen kygonak.- Merth te ezth tetted 

athkozot leegy mynden lelkes allatoknak 

es feldy bestyeknek közötte, te meellye-

den yary, es feldct eegyel mynd te tellyes 

eeletedben ellenzeoílh vet^k teneked es az 

azzonyallathnak kózyben, te magodnak 

es hw magliyanak kózyben hvv tóry megli 

teeneked feyedeth, es te ellenkí^d^l hw 

forkalaffanak Az azzonyallathnak es monda: 

Megh fokaffoytom tee nyawalyaydat es te 
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foganafydat, keffer^A^feghben zylz ffyakat 
es az fyrffywnak hatalma alat leez es h^^ 
vralkodyk te raytad. Ádámnak kedeegh 
monda: Myert te felefíeeghednek zawat 
lialgattad, es eettel az fának gymelczec-
ben kybyl paranczoltam vala teeneked hogy 
ne eennel. Athkozot az féld the mwkal-
kodafod zerent Mwkayd zerenth eelz hw 
belőle te tellyes eeletednek napyayban : 
teAvyfkcketh es vad korokath nemz teene
ked, es feldy fywekcth eezel Te zyned-
nek vereyteekewel eezed the kynyeredet: 
myglen efmegh azon fedde leez honnan 
terenitctteel, merth por vagy es megh por-
raa leez Es ottan newczee Adá h\íŷ  felef-
fecghct ewanak : myerth hogy mynden 
eelóknek annya vona, zerzee azért "wr 
yíten Ádámnak es hw felefíeegheenek 
fwbavval bcllót kentefeketh, es ífel ewtez-
tetee hwketh, Es monda : yme adam 
oly mynth egy vona my k^zz^lwnk yot es 
gonozth tvvdwan , Azerth laffutok hog Hvv 
kezeeth ne iiyoha es veegyen az eeleth-
nek fayarol es erckkee eellyen, kywe 
kyldce azerth hwtet Avr yílen az gyenye-
rwfeghnek paradyczomabol, hogy mywel-
iiee ez feldet kyb^l teremtetek vona. Ky 
yzee azerth onnan adamot, es yelhezte-
tee paradyczoninak elette kerwbyn an-
gyaltli, es tyzes awagy forgató tyrth az 
eel() ífanak wtanak (,)ryzetyre. 

Adam kedegh termeezetlizerent ysme-
ree hw feleíTegheet ewath es méhében fo-
gadwan zylee kaynth mondwan: Embert 
byreek yítenttwl Masodzer zylee h^ attya-
ffyat Abclth. Len kedegh Ábel yoh paztor, 
es kayn zanto ember. T^rteeneek azerth 
sok yd^k bel telween, hogy kayn tenne 
áldozatot feldnek gymelczeeb^l ayandekot 
adAvan wr yíten, Ábel es aldozeek h'^ bar-
maynak elf̂ i zylytteyból es Ivív k^werybyl 
wr yílennck Es tekeente wr yílen Ábelnek 
ayandeekyra, kaynnak kedegh ayandekyra 
nem tekeente. Azth latwan kayn ottan 
megh haraghweek raytta es megh cffeek 
hw zyne. Es monda h^'neky wr yíten, 
Myre haragwttal megh es myre eíTóth 
megh az the zyned? Nem de ha yoth te-
hendez erdemeeth weezen ? Ha kedeglen 
gonozwl, ottan nylwan leezen az the by-
ned? De the alattad leezen az the hara
god es the vralkodol hw raytta Monda a-
zerth kayn hw' attyaffyanak Ábelnek Men-
nyAvnk kywe az mez< r̂e Mykoron azerth 
czak ketten volnának ottan rea tamada 
kayn hw attyaffyara es meg í̂lee hwtet, 
Es monda wr yíten kaynnak: Hol vagyon 
Ábel atyathflya? ky felelee: Nem twdom, 
Nem de óryz(,)yc vagyok ee en, en atyam-
Ifyanak? Monda efmegh h>^neky: Myt tet
tel? yme az the atyadlfya veerenek za-
wa reám kyayth az feldr^íl. Azerth ymará 
athkozot leez" the ez feldnek zyneen.. . . 



15 MOZSES MÁSODIK KONNVE. 16 

' . 1 < V , r-'jTo sv 

(MÓZSES MÁSODIK KÖNYVE). 
?i< 

r í 

(F/. r. 7. »er«). 
Es azon megh twggyatok hogy en vá

gok ty wratok yítea ky kywe hoztalak 

tyteketh egiptombelyeknek fogfagokbol, es 

be vyttelek az yo földre kyerth ífel emel

tem en kezemeth hogy Ábrahámnak / es 

yfaaknak es Jacobnak adnám hA t̂et / Es 

ymaran tynektek adom h^tet byrodalmwl 

en wr yílen. mynd megh bezellee azért 

moyfes ezeketh az Izrael fFyaynak , kyk 

nem haylanak rea az nagy dologhnak ke-

meenfegheerth, Es zola wr yílen moyfefnek 

mondwan: Menybe es zoof ifaraonak egip-

tombely kyralnak hogy boczaíTa el az Iz

rael ffyayt hw fyldeer^l , felelee moyfes 

yílennek elette: yme Izraelnek ííyay engheni 

né halgathnak , mynewel ynkab farahot 

Monda azért wr yílen moyfefnek es aaron-

nak, es paranczolatot ada az yzrael ffyaynak, 

es egiptombely kyralnak hogy kywe hoz-

naak az yzrael ífyayth egiptomnak f9lde-

r^l. Ezek azerth hazok zerent való feye-

deimek, mynd )x>ív czalaggyokkal Rubennek 

Izrael elfew zylóttenek Ifyay Enok, ífallw, 

ezrom es karmy, Ezek Rubennek nézeth-

feghy. Symeonnak fíya-y, Jamw, el Jamyn, 

Jamy, ahod, Jakyn, faber es fawl kana-

neabely azonttwl való, ezek fymeonnak 

nemzetlifeghy. Lefúiek nemzetfeghe Ger-

fon kaath es merar, Leui kedegh zaz har-

myncz heeth eztendeegh eelth. Gerfon 

Ifyay lobny es Semey, Kaathnak ífyay am-

ram, yfwar, ebron es ozyel. Kaath kedeegh 

eelth zaz harmyncz három eztendeegh. 

Merari fj'ay mwfy K. moly, Es Amram veen 

felet magának kynek vala newe yokabeth 

hw ^fynek leanyath , ky zylee Aarontli, 

Moyfeíth es Mariát h^^ hwgokat. Es eele 

Amram zaz harmyncz heet eztendeegh, 

yfnarnak ff'yay koré Nafifegh es zeekry. 
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Ozyelnek ffyay ínyfael, ElyAiffan es fe-

kry, Aaron kedegh veen feleth magának 

kynek vala newe Elizabeth, Ainynadabnak 

leánya, Naafonnak hwgat, ky zylee nada-

bot, AbJ'Wth, Eleazarth , es ythainarth, 

korénak ffyay, Afer, helkana, es Abyafab, 

Eleazar es veen feleth magának ffatyelnek 

leány kózz^l ky zylee fyneeílh, mynd ezek 

leninek nemzethy. Ezek azért az Aaron 

es Moyfes , kyknek paranczolaa wr yíten 

hogy kywe hoznaak Izraelnek ffyayth egip-

tombol h\v fereghek zerenth. Ezek azok 

kyk zolnak ffarahonak cgiptombely kyral-

nak. Ezek az moyfes es Aaron kyknek zola 

wr yíten egiptomnak ffildeen, mondwaii: En 

vagyok wr yílen, mongyatok megh ffara

honak mynd azokath kyketh en zolok tce-

neked. Én? monda moyfes yílennek elette, 

yme nynczen yo nyelwcm énnekem: bog 

halgát megh enghem ffaraho? 

Monda wr yíten moyfefnek: yme ze-

reztelek teghed hogy ffaraonak yítene leegy, 

es Aaron te atyadffya legyen the proffetad. 

The zöld megh hwneky kyket en tbeene-

ked paranczolok, es hw zoUyon ffarahonak, 

hog boczaffa el yzrael ffyayth hw fjildee-

r^l. De en megh keineenyeyt()m hw zy-

weeth es en megh fokafytom en czoday-

math egiptomnak fjjldeen es nem halgát 

megh tyteketh, Es kywe nyoytom az en 

kezemeth egiptomra, Es az vtan ky hozom 

RÉGI M. NYEIiVIiML. V. 

az en fereghemet es az en nepemeth egip-

tomboi nag yteelethnek myatta. Es megh ef-

meryk az egiptombelyek, hogy en vagyok az 

wr yíten, mykoron ky teryeztendem az en 

hatalmaffagomat egiptomra. Azonképpen tee-

nek azerth Moyfes es Aaron, mynt hwne-

kyk paranczola wr yíten. Vala kedegh az 

yd()ben Moyfes keth negywen esztendey, e» 

aaron keth negyven barom : mykoron Zo

lának ffarahonak. Monda azért yíten moy

fefnek, es Aaronnak: Mykoron mondangya 

tynektek ffaraho: mwtaffatok yegyefh, Mon-

gyad aaronnak: ved ffel the vezz9deth es 

veffed le ffarahonak elette, es valtozyeek 

egy zomakkaa. Es bemenween Moyfes es 

aaron fáraónak eleybe, es azonképpen tee-

nek, mynt yíten megh paranczolta vala, 

fel véve aaron h^ív veffcíyeeth farahonak es 

hw zolgaynak elette, es ottíi egy zomak

kaa valtozeek. Be byvataa otta farabo egip

tomnak b^lczeyth es Byefbayofyth, azok es 

azonképpen teenek hw ^rdíjgfeghekkel, ky 

mynd le vetee hv/ veííViyet es valtozeek 

mynd farkannyaa. De aaronnak vezz^ye 

ottan mynd el nyelee azoknak vezz()yeketh. 

Es megh kemeenyedeek farahonak zywe, 

es nem halgataa megh hwketh: Monda azért 

wr yíten moyfefnek: Meg kemeenyv^lth fa

rahonak zywe es nem akarya el boczatany az 

en neepemeth. Meny hozya reegghel, am ky

we yew az vyz mellee, Es ally elleneebe az 

vyznek hw parttyan, es az vezz^ith ved ke

zedben , es mongyad azt neky: Az fydok 

2 
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népnek yílenee kyldet enghem te hozyad, 
mondwan: Boczafíad el az en neepemeth 
hogy aldozyek enneke az pwztaban , es yme 
mynd ez ydeyglen es nem akarod hallany. 
Ezt mongya wr yften : Ezen twdod megh 
hogy en legyek wr yíten: yme megh yt<,)m ez 
folyó vyzeth ez kezembely vezzpwel, es 
mynd veerre valtozyk, es az halak, kyk hw 
benne vannak, mynd megh halnak, es megh 
poffadnak, es megh gyettrethnek az egip-
tombelyek ywan az vyzben. Monda azerth 
yílen moyfefiiek: Mongyad aaronnak, ved ffel 
the vezzpdet, es emeld ífel the kezedet egip-
tomnak vyzeyre, állótokra es halas vyzekre, 
hogy mynd veerre valtozyanak, es mynd veer 
leegyen tellyes egiptomba. Es azonképpen 
teenek moyfes es aaron , Azonképpen tee-
nek az egiptombely ^rdenghes meílerek es 
]vív b^lczeffeghekkel: Es megh kemeenyedek 
ffarahonak ]vív zywe es nem akaraa Avr yílen-
nek paranczolattyath hallany, es el fordwla 
onnan, es bel mene h^ív hazában, es nem 
hayttaa reaya hV̂  zyweeth az wttal es. Kw-
takath afanak kcdegh az egiptombelyek mynd 
kprwl, merth nem yhathnak vala az folyó 
vyzekben, es teleek be az vtan ezten nap, 
mykoron megh vertté vona yílen az folyó 
vyzeketh. 

VlpUi (íűp. 

Monda efmegh yílen Moyfefnek: Meny be 
Ifaraohoz es mond azt hAÍí'neky: Ezth mon
gya wr yílen: BoczaíTad el az en neepemeth 

hogy aldozyek énnekem. Ha kedegh el nem 
akarandod boczatany, yme en megh verőm 
mynden tartomanydath békákkal, es fel-
fornak az folyó vyzekból az bekak, kyk 
ífel fwthnak es be meennek the hazadba, es 
the agyas liaylokodba, es the haló agyadba, 
es the zolgaydnak es neepedre, the tyzhe-
lyedre, es the eethkeydnek maradeekayra be 
fwthnak es be feerkeznek az bekaak. Es 
monda Â r yílen moyfefnek : Mongyad aa
ronnak: Emeld ífel kezedet az tokra, folyó 
vyzekre es toczakra, es hozy beekakath ee-
giptomnak fóldeere. Es flfel emelee kezeeth 
aaron egiptomnak vyzeyre, es ky yeweenek 
nagy sok bekaak, es el f9d9zeek egheez 
egiptomnak f^ldeeth. Azonképpen teenek 
az byef bayofok es hw kyaytafokkal es be-
kakath hy wanak eegiptomnak földéére. Ottan 
azért (hivá) oda íTaraho Moyfeílh es aaronth, 
es monda: ymagyatok yítent, hogy veegye 
el ez bekakath en rólam es az en neepemrpl. 
Es monda Moyfes farahonak: Aggy yd^th 
mykoron ymagyak te éretted es the zolgay-
derth es the neepederth, hogy el veeteffe-
nek az bekaak te rolád, the zolgaydrol es 
necpedr^l, es czak az folyó vyzbe maraggya-
nak megh, ky felele: hónap. Es monda moy- j 
fes: the akaratod zerent leegyenek, hogy 
twggyad mert nynczen ollyan yíten, mynt 
az my yílen>íí'nk. Es ky meenenek el9le 
moyfes es aaron, es moyfes kyaytta wr yf-
tenre [p'az fogadaferth kyth farahonak mon-
doth vona, es wr yíten moyfefnek bezeede 
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zerent theen, es mynd megh halának az 
bekak az hazakból, valalokbol es mezekről, 
Es egybe gyeyteek hVí-keth nagy rakaffal, 
es megh byzAÍ^eek az fyld h^ twl^k. Lath-
Avan azerth ífaraho hogy nywgodalom leth 
vona, megh kemenyeythee hw zyveet es 
nem akaraa hallany kyth yíten paranczolt 
vona , Es monda wr yílen Moyfefnek: 
Mongyad aaronnak: Emeld ffel the vezz^idet 
es yffed megh az földet, hw poraath, es 
leegyenek zwnyogok egheez egiptónak f<)l-
deen, es vgyan theen, es nag fok zwnyo
gok taniadanak mynd emberekre , mynd 
barmokra, Es az byef bayofok es azonkép
pen teenek, hogy zwnyogokath tamaztana-
nak, de nem teheteek, es mondanak ffara-
honak: az nagy yílennek wya vagyon ceth, 
es megh kemenyedeek ffarahonak hw' zywe, 
es nem hallaa yílennek hw paranczolattyat. 
Efmegh wr yltcn monda moyfefnek : Kel" 
ffel reegghel es al" megh farahonak eiette 
merth az vyz melle meegyen es mond azth 
hwneky: Ezth mongya wr yíten : Boczaf-
fad el az en nepemeth, hogy aldozyeek én
nekem, Hogy ha el nem boczatandod, yme 
en mynd the reád, mynd zolgaydra, mynd 
the neepedre, mynd hazaydra boczatok myn-
den felee legyeketh es bel telyk egheez egip-
toinnak fólde mynden felee leggyekkel, es 
czodat tezek az napon yeffennek f^ldeen 
hol az en neepem vagyon, hogy ne legyen 
oth czak eegy es, hogy megh twggyad mert 
en vagyok Avr mynd ez éghez fóldnek kö

zepette, es valazth teezek az en neepem 
k^z^l, es az the neeped k9Z9th hónapon 
lezen ez czoda. Es wgy then wr yí len, es 
nagy cr^ff legyek yeweenek ffarahonak es 
hv^ neepeenek hazokra, mynd éghez egip-
tomnak fpldeen, es megh byzpweek az f^ld 
h^ th\^l^)k, es oda hyvaa ífaraho moyfeíl 
es aaront, monda bwnekyk: Mennyetek el 
es aldoz"atok az ty vratok yílennek ezen 
fólden. Es monda moyfes: wgy nem lehet, 
mert egiptomnak wtalattyath aidoznook my 
vrwnknak , h o | ha azokath vagangyok le 
kyketh az egiptombelyek ymadnak h\5^ 
elettek, minketh mynd megh kóweznek, 
harmad napyg való yaro wtat megywnk ky 
az pwztaban, es oth aldozwnk my wrwnk-
nak mynt megh paranczolta mynekAV'nk. Es 
monda faraho: En elboczatlak tyteketh hogy 
aldozyatok az pwztaban. De maga mezzee 
ne mennyetek, ymagyatok érettem, Es monda 
moyfes: ym ky meegyek te el^iled, es yma-
dok, hogy mynd the rolád, mynd the zol-
gaydrol es neepedr^l el veeteífeek az fok 
légy hónapon, de maga towabbaa ne akary 
hazwdny, Es ky menwen moyfes Ífaraho el^l, 
ymadaa wr yítenth, ky az hw bezede ze
rent theen, es czak egy fem marada hw 
benn^ik. De eíineg megh kemenyedeek fara-
hvnak hw zywe wgy hogy azon wttal fe bo-
czatnaa el az yzrael neepeeth. 

Monda azért wr yílen moyfefnek: meny 
be fáraóhoz es mongyad azth neky: Azt 

•nv 
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mongya az fydoknak vra yílene: Boczaffad el 
az en neepemeth hogy aldozyek énnekem, 
hogy ha meegh fem akarod, yme az en ke
zem zaal az the mezeydre, te lowaydra, te 
zamarydra, te teweeydre, te barmaydra, 
nagy degh lialalal, es czodat tezen wr yíten 
az the yozaghyd k^)z^th, es az yzrael Hyay-
nak yozaghy kóz^th, hogy niyndeneítwl 
f'oghwa femy el ne vezyen az yzrael ffyay-
nak barmok kpzól, es ydóth hagya annak 
MT yíten mödwan : Hónap tellyefeyty be 
yílen ez bezedet ez f^ldc^n. Be tellyefeytee 
yílen azth mafod napon, es mynden bar-
iriay inegh halálának Qsic) az egiptombelyek-
nek, Az yzrael ffyaynak kedegh femj' el nem 
vezee. Es el kyde fFaraho hogy megh laf-
faak, es hat femy az ^Aveek kpzzól, femy 
megh nem holtlí, Es megh kemeenywle fa
rahonak h'sv zyve, es nem boczataa el az 
neepeth, Es mOda yílen moyfefnek es aa-
ronnak: veegy eg marok hamwth ífel az 
tyzherról , es hymcze el azth moyfes az 
eghbe faraho el()th, es legyen nagy por 
mynd egheez egiptoniba, es leeznek mynd 
embereken, mj'̂ nd barmokon nagy fókee-
lyek es dagadafok mynd egheez egiptoniba, 
es mykoron az leth vona, nem alhathnak 
vala az byef bayofok farahonak elette es 
moyfefnek elette az f^kelyekeerth, es megh 
kenieenyedeek farahonak hw zyvve es nem 
hallaa megh yíteunek bezedeeth moyfefnek 
zaya atal, Es monda w r yílen Moyfefnek: 
Kel fl'el reegghel es al" megh farahonak elet

te , es mond azt hAÍí'neky : Ezt mongya az 
fydoknak wra yílene: Boczafd el az en nee
pemeth hogy aldozyek énnekem, merth ez 
wttal mynd zyvedre erezte az en czapafy-
math, es the zolgaydra es mynd the nee-
pedre, hogy megh twggyad, merth nynczen 
hozyam hafonlatos mynd ez egheez főidnek 
zyneen, yme azért ky nyoytom az en ke-
zemeth, es megh verlek theghed mynd nee-
peddel d^gh halállal, es el vezz ez földnek 
zyneer^l, azerth kedeegh tettelek teghed 
hogy meg mwtathnaam the rayttad en nagy 
ereffeghemeth, es hyrdeteffeek az en ne-
wem mynd ez egheez f()ldnek zyneen. 
Meegh oth tartod ee az en neepemeth es 
nem akarod ee el boczatany? yme hónap 
ezen horaba boczatok nagy kewes effeth, 
kyhez hafonlatos nem volth egiptomba az 
napttwl foghwa, mykoron el kezteek raknya 
\i\v elfew fondamentomath. Meny el azerth 
es gyeycz be az mezcíryl te barmaydath es 
neepeydet, mert valakyketh oth kyn ee-
rend el az kew effew, mynd megh halnak, 
l íyk megh feelelmeenek yílennek bezeede-
t^^l, es kyk hw vagyokath be fvvttataak, 
megh maradanak, kyk kedeegh hw rellhfe-
ghekbe megh wtalaak vrnak mondafaath, el 
yeween az kew effew mynd megh halá
nak. Monda azért yílen moyfefnek: emeld 
ffel the kezedeth az eghre, hogy legyen kew 
effew mynd éghez egiptonmak fpldeen, 
Es fl'el emelwen moyfes h>ív vezzóyeth az 
eghre , es ottan M'r yílen boczata nagy 
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meny dórgheílh, nagy vyllaniaít, es kew 

effeth es meny yteef(,)keth egiptomnak föl

déére, kyhez hafonlatos foha nem lattatoí 

my\\lta fogwa oth neep kezdef<jth lenny. 

Myndeneketh azért megh ^le es el vezte az 

kew efícw vala myt az mezon talala, mynd 

emberth, mynd barmot, mynd fywcth, 

mynd faath, es mynden eegyeb allatot, 

Czak yeffennek Ajldeen hol oth az yzrael 

Ifyay valanak nem leen kew effeAV. El kyld-

ween azertli faraho oda hyvataa Moyfeíl 

es aaronth mondwan hw nekyk: Maítan es 

veetlik^ztem : Az Avr yílen (igaz), en kedeegh 

es az en neepé gonozok vagywnk, ymagyatok 

yflent hogy zennyenek megh ez czattagafok 

es kew effew, hogy boczaffalak el tyteketh 

es femikeppen eth towabaa ne lakyatok 

Monda Moyfes: Mykoron ky menend^k ez 

varaiból, ffel emelé en kezeymeth wr yíten 

hez, es ottan megh ez nagy vez es kew 

eíTcAv, hogy tAvgyad merth wr yílenee ez 

f9ld. Twdom kedeegh hogy the es te zol-

gayd megh sem feelytek wr yítent. Az ken

der es az arppa megh serwth myert hogy az 

arppa gyermeghded volt es az kender zárba 

eredeth. \\°''I>e az bAAza es az borffo megh 

nem serwttek, merth eftónyek voltának. 

Ky menwen azerth moyfes farahonak el<,)le 

az varafbol, ffel emelee hw kezeeth wr yf-

tenhcz, es megh zenéének mynd az meny 

yteefek, vyllamafok, es dórgheefók, es 

keAV effek. Lath\\an azerth ffaraho hogy 

megh zynth vona az effoAV, megh bew^yttee 

hví' bynceth, es felette megh kemeenye-

deek mynd enneiimaganak myd zolgaynak 

zyw^k, el fem boczataa yzraelth mynt yf-

tcn megh paranczolta vala. 

Es monda w-r yíten moyfefnek: Meny 

be fáraóhoz, mert en meg kemeenyeytettem 

mynd hwneky, mynd zolgaynak zyw9keth 

hogy az en czodaymath bel tellyef^iyczem 

hw raytok, es megh bezeellyed yewend^re 

the ffyaydnak, es wnokaydnak, mynezer 

megh tCjírtem egiptombelyeketh, es mynemw 

yegyeketh tettem hw rayttok, es twggyatok 

merth en vagyok w r yílen. Bel meenenek 

azerth moyfes es aaron ffaraohoz, es monda

nak hwneky: Ezth mongya az Sydoknak 

wra yílene: Boczaffad el az en neepemeth 

hogy aldozyeek énnekem. Ha kedegh nieegh 

es ellene allaz es nem akarod el boczatany, 

yme en hónap fok fafkakath hozok az tlie 

földedre, ky el fódíjzy ez földnek zyneetli 

hogy myndent megh emeezyen ky el ma

radót vona az kew effijthwl. Es mynden 

fakath megh raghnak ky gymplczek terem-

theneenek az mez9n, Es be telyk te hazay-

dat es te neepednek hazokat, kyhez ha-

fonlatoíl nem láttának fem the atyayd feni 

ded 9ffeyd mywlta foghwa eeltenek ez vy-

lagon mynd ez ydeyglen, Es el terween 

ky yeweenek ffarahonak el^le, es monda

nak az zolgak ffarahonak: Myglen zenweg-

gyek ez ny omorwfagoth ? boczaffad el ez 
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neopeketli, hogy áldozzanak h.^ M'roknak 
yílenpknek. Nem de latod ee hogy mynd 
éghez egyptom el vezúth. Megli hyvaak azerth 
Moyfeílh es aaronth fáraóhoz, ky monda 
hwnekyk: mennyetek el, es aldozyatok ty 
MTatoknak yítentpknek : De kyk mennek 
el? Monda Moyfes: Mynd aprókkal, mynd 
íeenekkel meegywnk el, fywnkkal es lea-
nywnkkal, yohaynkkal es barmaynkkal, 
mert nagy ynnepee vagyon my vrwnk yílen-
nek; es ottan monda fl'araho: vgyan legyen, 
wr veletek, mykeppcn en boczathlak el 
tyteket mynd ty aprótokkal kyre kethfe-
giiem vagyon hogy alnokfaggal gondoUya-
tok. Azért ne legyen M'̂ gy, de mennyetek 
el ty czak fyrffyak es áldozzatok, merth ty 
magatok cs czak azth keeret^Uc. Ottan azért 
kywe yzeteenek farahonak el^le. Monda 
azért wr }ílen moyfefnek: emeld ífel the 
kezedeth egiptomnak földére fafka hozny 
hogy zair'anak le ez földre, es emeezyek 
megh hwtet, kyk mynd el hagyattanak az 
kew efHptwl. Es mykoron azt tette vona: 
nagy forgó zelet hoza wr yíten azon eeyel 
es nappal, es hogy megh vyrradot vona, 
ífel emelee az zel vezz, az fafkath, kyk 
ífel tamadanak egheez egiptomnak f^ildeere 
es tartományra nagy zamlalhatatlanon, my-
nemwk annak előtte foha nem voltának, 
fein leeznek. Es el f^id^zeek az földet myn-
dent el Avezthwen, Megh emeezteteenek 
azerth az fyldon mynden fywek es myn-
dcd gymólcz ffaak, kyketh az kew efíew 

el hagyoth vala mynd egheez egiptomba. 
Annak okaerth ífaraho nagy hamarfaggal 
hozya hyvataa moyfeílh es aaronth, es 
monda hwnekyk: Veethk^ztem ty uratok 
yítent^k ellen es ty ellent(,)k. De ymaran ez 
wttal es boczaffatok megii az en bynemeth 
es keeryetek wr yílent érettem hogy ve
gye el ez halalth en rólam, ky mcnween az
ért moyfes farahonak elple, ymadaa wr 
yílent, ky ottan nagy febeff zelet erezte 
nap nywgatrol, es ffel ragad wan az faf
kath mynd az vprpff tengherbe veree be, 
es egy fem marada mynd egheez egiptom
nak tartományban. Es megh kemeenyeytee 
wr yíten ífarahonak zyweeth, es nem bo-
czataa el yzraelnck ífyayth. Monda azért 
wr yílen moyfefnek: Emeld íFel the keze
deth az eghre, es leegyenek fetethfeeghek 
mynd egheez egiptomnak fpldeen. Es ífel 
emelween moyfes hw kezeyth az eghre, 
ottan nagy rettenetes fetethfeeghek leenek 
mynd egheez egiptomba, wgy hogy harmad 
napyg fenky h ^ attyaíFyat nem lattá: fem 
azon lícrrél el nem yndwlth holt oth (sic) 
kedeegh az yzrael íTyay lakoznak vala vyla-
goffagh vala. Es oda hyvataa ífaraho moy
feílh es aaronth, monda hwnekyk: Mennye
tek el, áldozzatok ty wratok yllennek. De. 
czak ty yohatok es barmotok maraggyon eeth, 
ty aprótok mennyének el veletók. Monda 
ottan moyfes: Hoílyakath es aldozatokath 
nem atz mynekwnk kyketh aldozywnk, az
erth eegyetembe mynden barmAvnkkul el 
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nieegywnk, czak egy ker^in fem marad 

h^benn9k el kyk zykfeghefek my wrwnk-

nak tyzteffeeghere, yeleffen, myert nein 

twggyok myt kellyen aldoznwnk, mygh 

nem az lierre ywtwnk. Megh kemeenyey-

thee azerth wr yllen Ifaralionak Iiw zyvveet 

es nem akaraa h í̂̂ ket el boczatany, Monda 

azerth ífaraho moyfefnck: Meny el en elé

lem , es laffad hogy towabaa en zynemeth 

ne laffad, merth valamel napon en elembe 

yewendez megh halz. Felele Moyfes: wgy 

leegyen mynt mödad. Nem latom towabaa 

az the zynedeth. 

Es monda wr yílen moyfefnek: meegli 

egy czapaffal yt^m megh ffarahoth es egip-

tomot, Es annak vtanna el boczat tyte-

keth, es ky kezereyth menny, Mongyad 

azerth mynd az neepnek hogy mynden em

ber \\^ barattyatwl, es mynden ázzon h^ 

zomzeeggyatwl fok ezyílhes es aranyas 

edeenyeketh es rwhakath, es az wr yíten 

malaztot aad ez neepnek az egiptombelyek 

el^th. Azerth nagy hatalmas ember vala 

moyfes farahonak, es hw zolgaynak, es 

mynd tellyes egiptombely neepeknek elettc: 

Es monda: ezth mongya Avr yllen: eeffejy-

koron be megyek egiptomba, es m)'nden-

nek megh hal elfew zylette, mynden egip

tombely, az kyralnak elfew zylóttcctwl 

foghvva, ky hw zekyben yl, mynd az zol-

galonak zylótteeygh, ky az malomba óról, 

es mynden baromnak elfew zyl(,)tteygh, es 

nagy kyaytas lezen mynd egheez egiptom-

nak f^ldeen, mynemA^ nem volth annak 

e^kte, fem annak xitanna nem lezen. Az yz-

raelnek kedeegh ífyay kpzpt meegh az eeb 

fem morogh, fem ember, fem barom, hogy 

twggyatok mynee czodat tegyen Avr yíten 

az egiptombelyeknek es az yzrael ífyaynak 

k^ztók, Es mynd hozyam ycAvnek ez the 

zolgayd , es ymadnak enghemet mondwan: 

Meny el ky the, es mynd az neep, ky the 

alattad vagyon. Annak vtanna ky meegywnk, 

es ky meene faraho elól nagy haraggal, Es 

monda wr yíten moyfefnek: Nem halgát 

tyteket faraho hogy fok czodak legyenek 

egiptomnak fijideen. Moyfes kedeegh es 

aaron wgy teenek , mynden yegyeket es 

czodakath taniazthwan, kyk ymaran mynd 

yrAAan vannak fFarahonak elette, es megh 

kemeenyeytee wr yíten Ifarahonak zyweeth, 

es nem boczataa yzraelnek íTyayth liw fól-

deeról. 

Cl)i)3en ^ctt^ Copitulum. 

II''Monda efmegh wr yíten moyfefnek es 

aaronnak egiptomnak fóldeen: ez hónap hó

napoknak eley, eló lezen eztend^inek Iionapy 

k<,)Z9th. Zollyatok mynd tellyes yzrael Ífyay

nak fokaffaghynak, es mongyatok h\^ne-

kyk: Ez hónapnak tyzed napyan ky mynd 

veegyen ffel egy baranth ky mynd Ivív cza-

lady es haza zerenth, ha kedegh kyffelt 

zammal vagyon az barannak meg eeteleere, 
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vegye ffel hw zomzeeggyat ky rokon kózel 

lakyk az h\5̂  hazahoz annee zammal, kyk 

eleghek legyenek az barannak inegh eineez-

teefere, es legyen az baran zeplónel kyl 

eztendey hym. Azon módon veegyetek ffel 

(így g9d9leth es, Es tarczatok azt ezen hó

napnak tyzen neegyed napyara, es áldozza 

megh hwtet mynd tellyes yzrael ffyaynak 

íbkaffaga eílhve felee, es veegyenek hw 

veereben, es h\S/ hazok aytoynak vefíeek 

mynd kcth forkayra es kíjz^byre, kyben 

megh ezyk az baranth, Es tyznel fylth hwíT 

eeznek azon eeyel, es pogacza kynereth 

vad zalataAval. Semyt h^^ benne nyerffen 

ne eegyetók fe vyzbe fótteth, de czak tyz

nel fyltet. Feyeeth, labayth, es mynden 

belól valoyath meg emeezyetek , Es femy 

ne maragyon h^^benne hollalygh. Ha ke-

deg vala my el maradaníí, tyzbe egheffee-

tek megh, Es ezenképpen eegyetek h>^tet. 

Ty echotokat ffel ewe^zeet^k, es cypelhjf-

tpk legyen ty labaytokba, es yftapokath 

tarthwan ty kezetekben, es hamarffaggal 

eegyeetek, merth akkoron ffafee, hozweeth, 

az az vrnak menety vagyon, Es en atal 

nieegyek áz eeyel egiptomnak fóldeen megh 

ver^^•een az egiptombelyeketh mynden el-

íew zylóttókbe, embertAÍí'l foghwa mynd az 

liarmokyk. Es egiptomnak minden balwan 

yítenyben yteeletót tez<,)k. En Avr yílen. Es 

lezen ty nektók az veer yegre ty hazato

kon , kykben lakozandotok. Es ha megh 

latandom az ^•erth : el m\v lom azth, es nem 

leezen az halainak czapafa ty raytatok, my-

koron megh verend(,)m egyptomnak fíjideeth. 

Leezen kedegh ez nap (Jrekke való emle-

k^zettre es ynnepre, es tyzt^lettre wrnak, 

mynd nemzettr^I nemzettre. Heeth napo

kon eezt^k pogacza kynyereth. Elfew na

pon nem lezen kowazos ty hazatokban. Va

la ky kovazofth eyendyk, el veez annak lelke 

yzraelb^l, elfe naptul foghwa heted na-

pygh, Elfew nap zent, es tyzt^letes lezen, 

es az heted nap azon tyztólettel yllettetyk. 

Semy dolgot ne teegyetek hw raytta annak 

kywle ky eeterre zykfeegh, es pogaczawal 

eir'etek, Merth azon napon hozom kywe ty 

fokaffaghtokat egiptombol, es megh tarcza

tok ez napot, mynd ty nemzethfeghtekbe 

erekké való ynneppel. Elfew honaj)nak ty

zen neegyed napyan eílhwe leween poga

czawal eelt^k, azon hónapnak mynd hw-

zon eeggyed napyaygh vaczoraygh Heted na-

pyglan kowazos ne leeletteffeegh ty haza

tokban, mert ha ky eyendyk el veez annak 

lelke yzraelbpl akar lakos legyen akar ye-

weveeri. , a, . 

Hozya hywa azért moyfes mynd az 

neepnek veeneyth , es monda hwnekyk: 

Mennyetek el, veegyetek ffel egy barmoth, 

es aldozyatok ffafeeth, az az hofweetot, es 

egy nyaláb yfopoth maarczatok hw veere-

be, es hymczéetek megh vele az kézóbót 

es mynd az ket forkoth, es fenky ty kóz-

zólet^k ky ne yewyen az haaz aytayan 

reegghelyg, merth wr yílen ezen mcegyen el 



WOZSES MÁSODIK KÖNYVE. 34 

liogy inegh verve az egiptombelycketh. My-
koron latangya az veerth az ragazton es az 
ayto forkokon, nem haggya az veer the-
wó angyalth oda be meenny es va\a kyt oth 
megli ferteny. Tarczatok megh ez ygheeth 
<írek tíinlekózettie. Es mykoron be inenen-
dót(,)k az főidre kyt. thy Miatok yíten adan
dó tynektck niykcpj)en annak elette megh 
fogatta, ez Cerimoniakatli megh tarczatok, 
es mykoron mondangyak tynektek ty ifya-
tok: mynemw zerzeteffeegh ez? mongyatok 
hwnckyk: Wr yíten menetynek emlekóze-
ty ez, mykoron el mwlaa az yzrael ffyay-
nak Iiazayth egyptomban, megh verween az 
egiptombelycketh, es az my hazvvnkath 
megli zabadoytli\Aan, es le liayolwan mynd 
az fok noep ymadaa wr yíten (0 - Es ky zal-
wan az yzrael ffyay wgyan teenek mynt 
megh paranczolaak moyfes es aaron. El 
ywthwan azerth az eeffelykor : megh ólee 
wr yíten myndennek elfe zyletteetli, lia-
rahonak elfew zyletteetwl foghwa, mynd 
az fogóinak elfcvv zyletteyglen, ky az tem-
leczbe tartatyk vala, es mynden baromnak 
elfew zylettecyglen. Es ífel kelé Ifaraho 
mynd hw zolgaywal, es tellyes egiptom-
mal, es tamada nagy kyaytas mynd tellyes 
egiptomba. Merth nem vala oly haaz, ky-
hen hallót ne fekwneek. Es oda hyw^ataa 
faraho moyfeílh es aaront azon eeyel, mon
da: kellyetek lí'cl, es meennyetek ky ez en 
népem kőzzél, ty es az yzrael ffyay, meen
nyetek el, áldozzatok ty vratoknak mykep-

RÉGI M. N Y E J O T E M L . W 

pen mongyatok. Ty yohatokath cs barmo
tokat vygyeetók el myképpen keeretpk, es 
el menween algyatok megh enghemeth, Ke-
zereytyk vala kedeegh az egíptombelyek es 
ky menny az yzrael neepeeth hw fpldpkríjl 
nagy barmarfaggal mondwan: ym mynd-
nyayan megh hahAidc. Mynd az nep veen 
ffel tagaztot teeztath mynek elótte megh 
kelne, es ffel kótózween bw rwiiayokban 
ffel veveek hatokra, Es wgy teenek az yz
rael ffyay mynt megh paranczolta vala wr 
yílen moyfefnek, Es ky mynd h ^ zomzegya-
twl fok ezyílhes es aranyas edenycketli 
keerenék es megh foztaak egiptomoth, Es 
keleenek az yzrael ffyay, meenenek thamaf-
febol Sokothban oly mynt hatli zaz ezer 
neepek apróknál es azzonyallatoknal kyl. 
Es ywwe ky hw velók nagy fok zamlalha-
tathlan elegy neep 5'^ohokkal, es kylcmb ky-
lemb felee barmokkal, es megh meleghóyth-
ween az teeztath kyt ffel vettenek vala, po-
gaczakath fyteenek hamAvba, merth femy 
eetliket nem zerezhettenek vala fyettethwen 
ky yewny. Az yzrael ffyaynak kedeegh la
kodalmok, kyben lakozanak egiptomban, leen 
neegy zaaz harmyncz eztendeAV, kyk my
koron bel töltenek vona, azon napon yewe 
wr yílennek hw fereghe egyptomnak f^iidee-
ból. Az eey wr yílennek megh tartandó, 
njykoron ky hoza h\^ket egiptombol kyt 
megli kel tartany az yzrael ffyaynak mynd 
hw nemzethfegekben. Monda azért wr yílen 

moyfefnek es aaronnak: Ez az hofweethnak 
3 
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zerzethfeeghe : Senky ydegeen hw benne 
né eegyeek. Myndeth vótli zolga kedegh 
elezer kernywl metelteffeek es wgy eegyek 
\v^- benne, yeweveen es berefek ne eegye-
nek hw benne. Az meel házban ezyk kyVí'l 
onnan ne vygyenek hw hwfaban, es hw 
neky tetemeeth megh ne tóryeetek, Mynden 
yzraelnek fokafíaga kózónfegghel tegye azth. 
Ha kedegh valameel" ydeghen tykózytekben 
akaran(d) mennye hogy hofwetot tegyen, 
kernywl metelteffeek elezer mynden fyrffyw 
es wgy yllye megh. Vala ky kedeg nem 
leyend kernywl inételtet<)t ne eelyen hw 
velee. Egyenlew tórwen leegyen az lakof-
nak es az yeweveen'nek kyk ty kóztet(,)k 
lakoznak. Megh teenek azerth myndent az 
yzrael ffyay, kyketh paranczolanak hwnekyk 
moyfes es aaron, Es azon napon hozaa ky 
hAÍÍ'ket wr yíten hw feregh()k zerenth. 

€i)3tn gűr Cap. 

Efmegh zola wr yften moyfefnek mond-
wan: Zent(,)ld énnekem mynden elfew zylet-
teth ky meehet nyth yzraelnek |p fyay ki)-
Z(,)th, mynd emberből, mynd baromból 
merth myndenek enymók. Es monda moyíes 
az neepnek: Emlek^zzetók megh ez napról 
kyben ky erettetók egiptombol, es zolga-
latlinak hazából, inerth nagy ereff kézzel 
hozót ky tyteketh wr yften ez herr^l, hogy 
ne eegyetek kowazos kynereth. May napon 
meentók ky wy gabonának honapyaban. 
Mykoron be vyend teghed wr yften az ka-

naneofnak, Etheofnak, amorreofnak, eweof-
nak es yebwfeofnak földökre, kyt meg 
ygyeerth az thy atyatoknak Iiogy nekyk ad-
naa az meezzel es teyyel folyó foldeth, ako-
ron yllyeetók inegh ezen hónak napyan ez 
zenthfeghes modoth : hecth napokon eelz 
pogaczawal, es az heted nap ylló ynnep 
lezen. Semy kovazos no leelettefícek the 
nálad, fetlie turtomanydba, es bezeellyed 
megh azon napon the fyadnak mondwan: Ez 
az kyth en velem theen Avr yften, mykoron 
ky yeweek egiptombol, Es oUyan lezen 
mynt egy yegy the kezedbe, es egy emlé
kezet the zemed elóth, es mynt egy tór-
ween the zadba. Mert nagy hatalmas kézzel 
hoza ky teghed wr yften egiptombol. My
koron azért be menendez az y^erethnek föl
déére, mynden lelkós allathnak elfew zy-
letteet yftennek zentóllyed, zamarnak elsew 
zylótteet yohal valczad megh, ha kedegh 
megh nem váltod, megh óllyed, Embernek 
elfew zylótteth peenzel valczad megh. Ha 
mykoron azt megh kerdendy az te ffyad, 
mongyad: Nagy eróff kézzel hozót ky myn-
keth wr yften egiptombol. De mykoron 
faraho el nem boczathana, myndennek elfew 
zyletteet meg <,)lee wr yften. Annak okaert 
áldozok mynden hyin magot wr yftennek 
vala ky elfew meehet nyth, es en elsew zy-
letteymet váltom megh. Mykoron azért ky 
boczatta vona fFaraho az neepeth, nem ho
zaa atal hwket wr yften az yazoknak föl
déén, ky közelben vala, azt gondolwan 
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hogy netalantan haddal támadnának ellenók, 
es azon való feeltekben efmegh egyptomban 
terneenek, de el kerwltetee hw velők az 
nagy kyetlen pwztaiiak wtan. Vevee ffel 
azerth moyfes JofefFnek hw teíteet \\\v ve-
lee, mycrt inegh efkwttette vona hwketh 
inondwan : Megh látogat tyteketh Avr yllen, 
vygyetck ky az en tetememcth eenncn ve-
let(,)k. Es ky eredének íbkotlibol, zallanak 
megh ethamba az pwztanak kylfew határán. 
Wr yíten kedeegli elettók meegyen vala 
vthat mwtatwan nappal fetet kód ozlop ze-
renth, eeyel kedegh tyzes ozlop keppen, 
hogy mynd eeyel mynd nappal ennen maga 
vezerlenee hwketh. '. 

Zola efmegh wr yílen moyfefnek mond-
wan: mond azt az yzrael ffyaynak: Men
nyének ky eennen, es zaU'anak meg ífya-
riothnak elleneeben, ky vagyon magdalomnak 
es belffeffon bely tengheinek elleneeben. 
Mert meegh azth mongya ffaraho Megh zo-
rwltanak az í'óldón, be rekeztótte liA^keth az 
fpld. Es en megh kemeenyeytem liw neky 
zyweeth : Es yznye kezd tyteketh. Es en 
megh dyczówltetóm ffarahoban es mynd 
hw feregheeben. Es megh twggyak az egip-
tombelyek hogy en vágok az wr yíten. B̂ s 
mynd wgyan teenek, Es megh mondaak 
egyptombely kyralnak, liogy el fwtot vona 
az neep, Es el valtozcek ottá farahonak es 
mynd h ^ zolgaynak zyw(,'»k, es mondanak: 

Myth akarttAvnk tenny hog el boczatanook 
yzraelth, es ne zolgalna myiiekwnk? Zer-
zete azerth hath zaaz thaar zekereketh, es 
annak felette vala menee zekereketh talal-
hata egiptomba, mynd hadnagj^okkal es 
fereghókkel. Es mykoron kówethneek az 
egiptombelyek yzrael ffyaynak nyoindo-
kytli, talalaak megh hwketh az táborba az 
tenghcr parttyan , Es ymaran farahonak 
mynden zekerey, lowagosy, es fereghy va-
lanak ffyariothban, beelfeeffon ellen : Es 
ffel emelween az yzrael ffyay h\^ zóm^ket, 
lataak az egyptombelyeketh hogy wtannok 
vannak, es megh ffeelelmeenek, es nagyon 
kyaythwan wr yítenre, mondanak moyfef
nek: Netalantal nem voltának temethew he
lyek egiptomba, azért hoztál ede mynketh 
hogy eeth halnánk megh ez pwztaban, myre 
akartad ezth tenny, hogy ky hoznál myn
keth cgiptombol: Nem de ez ee az mondás 
kyt zohvnk wala teeneked egiptomba, mond-
wan: tawozyal el my t ewiwnk , hogy zol-
gallyAvnk az egiptombelyeknek. Merth fok
kal yob vala hwnekyk zolgalny, honnein 
ez pwztabá megh halny. Es monda 
moyfes az neepnek: Ne akaryatok felny. 
Allyatok veztegh es laffaatok vrnak nagy 
dolgaath, kyt teendew ez may napon. Az 
egiptombelyeketh, kyketh maűan lattok, fó
lia tebbee nem lattyatok erekkwl erekkee. 
wr yílen vyaskodyk ty éret te tek, es ty 
vezteglólók. Es möda wr yíten moyfefnek : 

Myt kyaytaz en reám? Mongyad az yzrael 
3 * 
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ífyaynak Jiog ereggyenek e l , the kedegh 
emeld fíel the vezz(,)deth, es veffed az ten-
gherre, es ozd ket felee hwtet hogy meen-
nyeiick kózep(,)tte az yzrael ffyay zarazon. 
En kedegh meg kemeenyeytóm az yzrael 
ífyaynak hw zywóketh , hogy yzzenek ty-
t^keth. Es en meg dycz(,)wltctóm faraho-
ban , es mynd hw fereghyben, hw zekery-
ben , es h-^ lowagofybá, es megh twggyak 
az egj'ptombelyek hogy en vagyok az w r 
yílen. Es fl'cl kelé az angyal ky elettek mee-
gyen vala, hattra mene , es mynd az kód 
ozlop h^ív ve le , es álla megh az yzrael fíyay 
fercgheenek es az egypton)belyek fereghee-
nek kyzt(,)k. Es mynd az eyeel oly feteth 
es vylagos k^d leen, hogy egyik reez az ma-
fykhoz nem mehethnee. Mykoron azerth ffel 
emelte vona moyfes hv^ kezeeth az tengher-
re, ottan w r yíten nagy zeleth tamazthwan, 
mynd el fwtataa az vyzeth, es zarazon ha-
gyaa hwte t , es keth felee ozla az vyz, Es 
atal eredween az yzrael fi'yay, kyzeppth za
razon atal meeneenek/ Es vgyan vala az 
vyz hw nekyk mynt egy kewffal mynd yob 
felől mynd bal ffel9l. yzwen azerth hwketh 
az egiptombelyek be meenenek \iw wtannok 
farahonak mynd zekery mynd lowagofy az 
tenghcrnek kpzepyben. Es megh tekeenth-
ween w r yílen az egyptombelyeketh, mynd 
megh ólee az hw fereghóketh, es mynnyayan 
yarnak vala az vyznek meelfegheben. Mon
danak azt lathwan az egyptombelyeketh: 
fl"wfl\Ank el yzrael el^th mert ennenmaga 

w r yíten vyaskodyk hv/ érettek my elle-
nwnk. Es monda Avr yíten moyfefnek: emeld 
ífel te kezedet az tengherre, hogy terye-
nek az vyzek az egiptombelyekrc, az ze-
kerekre es lo^^•agoíbkra. Es mykoi-on íiel 
emelte vona moyíes hw kezeeth az ten
gherre , ottan el() haynalba megh teree az 
tengher az hw elfew helyeere, es mykoron 
az egiptombelyek fwthnanak, elól veveek 
hwket az vyzek es el boroyttaa hwket wr 
yíten az tengher habaynak kózepyben, es 
boroyttaak mynd az zekei-cket, mynd az 
lowagofokath, es mynd az egheez fereghet, 
kyk mynd be meentenek vala az tengherbe, 
es egy fem marada h^'benní^k. Az yzrael 
fifyay kedeegh atal meenenek zarazon az 
tengher kózepót, es az vyzet valanak hwne-
kyk mynth egy kewfl'al myndenfelól. Es megh 
zabadoyttaa w r yíten az napon yzraelt Egyp-
tombelyeknek kezókbólEsreegghel lataak az 
egiptombelyeket halwan az tengher zeleen, 
es megh yfmereek az nagy hatalmath kyt 
akkoron w r yíten then hw ellenók, es felee 
az neep wr yílent, es hywenek wr yíten-
nek , es moyfefnek hw zolgayanak. 

- ' >i>^ ,., €i)3cn luitl) €^. 

Ottan azért moyfes es mynd az yzrael 
Ifyay dyczeretót zerzeenek wr yítennek es 
mondanak: Cantemiis doino, gloriose enim 
magnificatus eít, eqmim et afcenforem deie-
cit im maré: Enekel ly^nk wr yítennek merth 
nagy dycz^feegghel magaztateek flel, mynd 
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lowat, mynd zckereth le veree az tengher-

be. En ereíTeeghem es en dyczeretóm wr 

yíten: mert ydwefíeghemre leen énnekem, 

Es az en yílenem es en dyczóytt^m en 

atyámnak yílene, es ffel magaztatom ||''hwtet. 

wr yíten oUyan mynt az eróff fyrlTyw ,̂ myn-

denliato \v\ív newe, ffarahonak mynd zeke-

reyt, mynd fereglieet be veree az tenglier-

be. Hw válogatót feyedelmy mynd belee 

merwleenek az vyznek habayban, az vereff 

tenghernek meelfeghe el í()dózee hw^keth, 

mynd fenékre zallanak mynt az kew'. Wram, 

az the yogod Ifel magaztateek nagy eref-

feeghben. Az the yogod, wram, megh veree 

az elienfeghíjt, es the fokfaghw dyczófe-

ghedben le hányad en ellenfeghymet. El kyl-

deed te haragodat ky megh emeeztee h^^-

ket, mynt az zalmaath, es az the lelked

nek haraghya myat egybe gy^leenek az 

vyzek. Megh álla az folyó vyz, es megh 

gy^le az meelfegh az vyznek közepette 

Monda az ellenfeegh: megh yz^m, es megh 

fogom, megh oztom az bytangót, es bel te-

lyk az en lelkem: ky rántom en fegyw^eró-

met, es megh ^ly hwketli ez en kezem, 

fwalla az the zeled es el boroytaa hwketh 

az tengher, el merwleenek mykeent az ne

héz oon az hatalmas vyzben. Ky vagyon ha-

fonlatos hozyad ereíTeeghben ? Vram, ky ha-

fonlatos te hozyad nagyságos zenthseghben? 

rettenetes es dyczeeretes, es czodakat tee-

wen ky nyoytaad the kezedeth, es el emez-

thee hwketh az fpld. Vezerlpye leél te nagy 

yrgalmaffagod zerent az the neepednek, 

kyt megh valtai: Es vyveed hwtet te nagy 

hatalmaffagod zerenth te zent lakodalmad

nak helyeere : ffel tamadanak az neepek, 

es megh haraghwanak, keferwfeghóket val

lanak az yazoknak neepey. Ottan megh 

haborodanak edomnak feyedelmy, moab-

nak ereff vytezyt feeleleni foglalaa, es 

mynd megh hydeghwieenek kanaannak la-

kofy. Rohannyon h'^ reayok feelelé es 

reettentees, te yogodnak nagyfaga myath. 

Legyenek yndwlathlanok mykenth az kew, 

myglen atal meennyen az the neeped, vram: 

myglen atal meennyen az the neeped, kyt 

megh valtüttaal. Vyd be hwketh, es ylteí'd 

el te zenth erekfeghednek hegycen, te 

ereíT hayiokodban, kyt magadnak zerzettel 

wram. Az te zent hazad, kyt az te zent 

kezeyd megh ereffeytettek: Wr mynd eeltygii 

vralkodygh, es mynd erekk\^l erekkee. Merth 

be mene faraho lowaywal, zekereywel es 

loAvagofywal az tengherbe, es reayok hozaa 

wr yíten az tenghernek vyzeet. Az yzrael-

nek kedeegh ífyay zarazon meenenek atal 

az tenghernek kózepcjtte. Ween Ifel annak 

vtanna az Maria ázzon, aaron es moyfef-

nek hwga, hw kezeeben egy czenghetwth, 

es ky meenenek az fatorbol h ^ vtanna 

mynd az azzonyallatok czeenghoteefíel 

es tanczolaffal, kyknek eellyen eeneketh 

mond vala.- Cantemus doino, gloriofe enim 

magniíicatus eít, equum et afcenforem deie-

cit in maré: Dyczereteth mongywnk wr 
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yílennek, merth nagy dycz(,)feghel ffel ina-
gaztateek, mynd lowat, mynd zekereth be 
veree az tengherbe. Véve ífel azért nioyfes 
yzraelt az vereff tengherról, es ineenenek be 
Surnak pwztayaban, es harmad napyg yar-
wan az pwztaban, nem lelnek vala vyzet 
ynnyok es ywtanak marath mellee, es nem 
yliathnak vyzet hvv belőle mert yghen kefé
re- vala. Es zwggodaftli teen az iiep moyfes 
ellen mondwan: Myt ygywnk, hw kedeegh 
yftenre kyaytta, ky egy ífaat mwtata bw-
neky, kyt mykoron az vyzbe boczatot vona, 
ottan edel'íeegre valtozeek. Oth zerzee hw-
neky parancznlatokat es yteelet<,)keth, oth 
kefertee megh hwtet mondwan: Ha halga-
tandod the vradnak yílenednek zaAvath, es 
ky ygaz azth teyended hw előtte, es ha en-
ghedendez hw paranczolatynak, es mynden 
hw paranczolatyt megh tartandod, mynden 
nyawalyat , kyt egyptomra veteek nem ho
zom the reád. Mert en wr, te megíjgiiztood. 
Es meenenek az yzrael fíyay elymbe hol oth 
A'alanak tyzen keth kAVtfeyek, es hethwen 
pálma faak es taborth yteenek az vyzek 
nielleth. 

tljjtn got €o|). 

Es ky eredween helymból, yoA^eenek 
mynnyayan fynnek pwztayaban, ky helyni-
nek es Synaynak kcjzcjtte wagyon, maí'od 
hónapnak tyzen ewtód napyan. Es ZAVggo-
daft then az neep moyfefnek es aaronnak el
lene az pwztaban, es mondanak : yob megh 

holtwnk vona yíten keze myath egiptom 
fóideen, mykoron az hwfí' fazekak mellet 
ylwnk vala, es ez\ink vala kynyeret bew-
fegghel. Myre hoztatok ky mynket az pAvz-
taban, hogy megh ólneetók mynd ez íb-
kaffagot ehel. Monda azért Mr yllen 
moyfefnek : yme en boczatok tynektók 
hwíth men'ból/ mennyen ky az neep es 
zeggye ffel menee elee^h mynden napó-
keed, hogy keferczem megh hwtet/ hogy ha 
az en tórweenyemlie yaryon awagy nem, 
hatod napon kedegh keth annyat zeggyenek 
mynt eegyeb napon. Mondanak azerth moy
fes es aaroii mynd az yzrael ffyaynak: Eílhwe 
felee megh twggyatok hogy wr yíten hozót 
ky tytóketh egyptomnak fólderól, es hollal 
megh lattyatok az hw dyczófegheeth. Mert 
hallá ty zwggodaílokat yíten ellen: my ke
degh kyk vagywnk, hogy my elleinvnk 
morgottok? Es monda moyfes.- Ad tynektek 
ellhNve wr yíten hwíth eennetek es regghel 
kynyereth mynden bewfegghel, azért hogy 
megh hallotta az ty zwggodaítokat hw elle
néé. Azért nem my eilenwnk vagyon ez ty 
zwggodaítok, de wr yíten ellen. Es monda 
moyfes aaronnak: Mond azt mynd ez eglieez 
íbkaffaghnak: yarwUyatok Avr yílennek eley-
1)6/ Merth megh hallotta az ty zwggodaítokat. 
Mykoron azért aaron meegh zolna az yzrael 
ffyaynak/ tekeenteenek az pwztara he, es 
yme wr yítennek dyczófeghe niegii yeleneek 
fenes kődbe, Es zola wr yíten moyfefnek 
mondwan: Megh haliam az yzrael ffyaynak 
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zwggodafokath: mond azt hwnekyk : Efthwe 
hwfth ezt()k es inegh eleghóttók kynyerrel, 
Es megh tAvggyatok hogy en vagyok ty wra-
tok yften. Mj'koron azért efthwe leth vona: 
tamada fok f eregh ffyr es el fódózee az fa-
torth, es reegghel harinath zalla le az Sá
tornak kewrwie , és yghen gyenghenek lat-
tatanak, oly mynth az megh nyrth gyapyw, 
hofonlatoffagh zerent mynth az maraz le 
efyk az fóldre. Kytli mykoron reegghel lat-
taak vona az yzrael ffyay, ottan mondanak 
egy mafnak: ManliAV ? az az myczoda ez í 
Merth nem twggyak ^ ala myczoda vona. Kyk-
nek monda moyfes: Ez az kynyr kyt tynektek 
adót wr yften eelederre, Ez az mondás kyt 
megh paranczolth wr yften. Anneeth gyey-
czen azerth mynden hw benne, meene eleegh 
eenny m^ynden feere egy kofarral. Es vgyan 
teenek az yzrael ífyay, es gyeyteenek hw 
neky tebbet, neky kewesebbeth, de annak 
fem lezen vala teb , ky tebbeth gyeyth vala. 
Sem annak kewefera, ky kewefebbet zerez 
vala. Monda azerth moyfes hwnekyk: Sen 
ky ne haggyon hol)arra hw benne, kyk nem 
halgataak hw mondafaath, de nekyk megh 
hagyanak hw benne hollarra, es megh kelee 
mynt egy kowaz, es megh penyzlydeek. Es 
jnegh liaraghweek hw reayok moyfes. Azerth 
annyat gyeythnek vala hollal, ky eleegh le-
zen vala myndennek azon nap: Merth mynt 
az nap ffel meleghedygh vala, ottan mynd 
el olwad vala. Hatod napon kedeegh myn-
denyk keth annyath gyeyth mynden ffewre. 

Ménének azért az feyedelmek moj^fefiiez, es 
megh mondaak hw neky, ky monda: Ez az 
kyt w r yften zolth: Az ynnepnek nywgo-
dalma yftennek zent9ltet^)th. Azért hónap 
vala my dolgot akartok mynd el veeghezye-
tek , es myt akartok megh fózzyeetók. Va
la my maradeek kedegh leyend, azt hollarra 
haggyatok. Es mynd azon keppen teenek 
mynt megh paranczolaa moyfes, es nem byz-
zweek megh, sem feerghet nem talalanak 
h^^ benne. Es monda moyfes: eegyeetók az 
maradékot ma, mert ynnepe vagyon wr 
yftennek, es annak okaert nem találtok ma 
az mezőn. Es ky menwen az neepek femyt 
nem talalanak. Es móda w r yften moyfel-
nek: Myglen nem ||°' akaryatok óryzny az en 
paranczolatymat, es tórvenymeth ? Laffatok 
hogy w r yften atta legyen tynektek az ynne-
p(^t, es annak okaerth hatod napon adót ty 
nek(íeA) keth napra való eeledeltli. Azerth 
ky mynd hazánál lakyeek es fenky kywl ne 
yaryon az heted napon. Azerth yzraelnek 
haza newezee h#neky neweet mannák az az 
meen'nanak, ky oUyan vala, mynt az ko-
riandroinak \xsSv feyeer maghva, es ]vXr yzee 
mynt az meezzel fylth femlyenek. Monda 
azért moyfes: Ez az mondás kyt paranczolth 
wr yften: tólcz be e^ koffarth h\v bel()le, 
es tartaffeek ehktwnk való yewendó ydók-
r e , hogy megh yfmeryeek az kynyereth 
kywel eehettelek tyteketh az pwztaban, 
mykoron ky yettetók egyptomnak fóldeeról. 
Es monda moyfes aaronnak: Veegy egy 
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edeent flFel, es tégy mantli h\^ belee mynt 

egy kofarba mene ffeer, es ted le w r yílen-

nek elette, hogy tartaffeegh vtaninvnk való 

nemzethfegre. Es wgy then aaron. Az yzrael 

ffyay kedeegh negywen eztendeegh eenek 

inaiith, myglen Ix^ lakodalinoknak fóldeere 

yw'thnanak az az kanaannak hw fóldeere. 

Ci)3cn l)cetl) Cap. 

Azerth ky eredeenek mynd az yzrael 

iiek ffyay Synnek pwztayabol hw lakodal

mok zereht , w r yítennek bezede myat, es 

zallanak megh kynek newe raffydyni, hol 

bew vyze nem vala ynnya az népnek. Es 

z\\ggodaílh teewen moyfes ellen mondanak: 

Agy vyzet mynekwnk hogy ygywnk, kyk-

nek felele moyfes: myt haborgoftok en el-

lenóm, Myre keeferghetyt()k az wr yílenCií)? 

Nagyon megh zomeehozek azért oth az neep 

vyznek fogyathkozafa myath, es zwggodeek 

moyfes ellen módwan : Myre tetted azt 

hogy my ky yewneenk ogyptombol, hogy 

mynd mynket , mynd magzatwnkkat, mynd 

barmwnkkath megh ólneed? Wr yltenre 

kyaytta azért moyfes mondwan: Myt tee-

gyek en ez neepnek, kewefpnall hogy megh 

nem kcniez enghemeth. Es monda Avr yílen 

moyfefnek: Meny elettek az neepeknek, es 

veegy melleed az yzraelnek veeneyben, es 

ved kezedbe az vezzóth kywcl az tenghert 

megh yteed, es meeny el , ym, en eletted 

állok az kcw zyklan orebnek heegyeen, es 

yffed megh az kewzyklat , es vyz yew ky 

hw beh^le, vgy hogy az neep yhatyk. Wgy 

theen azért moyfes az yzraelnek veeneyvel. 

Es nevezee az helth keefertethnek az yzrael 

ffyaynak dagalyoffagokerth, myert oth megh 

keeferteek wr yítent, mondwan: Vagyon ee 

yíten my kózttwnk awagy nyncz? Azon yewe 

el hw re(a)yok Amalek, es hadakozyk vala 

hw ellenók raífydym hegyéén. Es monda moy

fes Jofwenek: Valazy nepeketii ky, es meny 

el, ythk^)zzel Amalekkel hónap, En kedegh 

az heegynek teteyn állok, es az yílen vezzó-

yet kezemben tartom, Wgy then Jofwc mynt 

moyfes mondaa, es vyafkodeek amalekkel. 

Moyfes kedegh, es aaron, es Avr íFel meene-

nek az hegyre. Mykoron ífel emely vala 

moyfes hw kezeyth, akkoron yzrael gyezy 

vala. De ha czak vala my keweffee le erez-

ty vala, akkoron Amalek gyezy vala. Moy

fefnek kedeegh hw kezey nehezefek vala-

nak. Egy keweth teenek azért alaya, hogy 

rea ylne, aaron kedegh es y\v tarttyak hw 

kezeyth keth fel^)i. Es leen hogy annak 

vtanna megh nem fáradnának hw kezey 

mjnd eílygh es, es megh gyjzee Jofwe 

Aníalek(,)th mynd neepeewel, es le vagaa. 

Es monda w r yílen moyfefnek: j ' rd be ezth 

emiekózettre egy kénybe es Jofweenek hal-

lafara. Merth elveztóm amaleknek emlekó-

zctyt mcmiynek alatta. Es oltarth zerze moy

fes ott, es hywaa hw neweeth: Wr yílen en 

Ifel magaztatafom, mondwan, Merth twlay-

don vrnak keze , es yílennek hada lezen 

Amalek ellen, mynden nemzetinél nemzetire. 
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Ctjjen nt)olo OLap. 

Mykoron kedegh hallotta vona yetro 
madyan papya, moyfes yppa, mynd azokat 
kyket wr yften teth vona yzraellel hv^ nee-
peewel, es moyfeffel, Es hogy ky hozta 
vona wr yften yzraelt egyptombol, véve ffel 
Sefforat moyfefnek felefeeghet, es hw keth 
ffyayth , Gerffant es Elyezerth , es yewe 
moyfeffliez az pwztaban, hol oth megh ytet-
teek vala táborokat az yften hegye alath: Es 
neky yzene mondwá: Az the rokonfagod 
yettro yewek hozyad the feleffeegheddel es 
ífyayddal. H^ azért ottan ky meene eleybe 
es egymafth ymadwan, megh apolak egy 
mallh. Mykoron be mentenek vona az tha-
borba, ottan mynd megh yelenghetee hw 
neky myth tet vona wr yften ffarahonak es 
hw népének yzraeleerth , es myk éppen 
megh zabadoytotta vona hwketh. Es hogy 
azokat hallotta vona, nagyon er^^le raytta 
yettro, es monda: Aldot legyen az wr yften 
ky tyteketh megh zabadoytot az egyptombe-
lyeknek kez^kb^l, ebben yfmer^m, hogy 
nagy yften hw mynden yfteneknek f^Uette. 
Ottan azért áldozatot theen yettro az wr yf-
tennek. Es hozya yeweenek aaron, es mynd 
az veen^k, hogy lakoznának hw vele yften-
nek elette. Mafod napon azért yle le moyfes 
hogy yteelet^k tennee az népnek, kyk elette 
álnak vala reeghtwl foghwa efthwelygh. My
koron mynd azokat lattá vona az hw rako-
na, monda: my dologh ez ah myth ez nep 

RÉGI M. NYELVEML. V. 

k9Z9th,myre ylz teemagad egy? az fok neep 
eeth war mynd eftygh, kynek felele moyfes: 
Mynd ez neepek azért yewnek en hozyam, 
hogy yftennek sentenciayat az az ygaz ytee-
letyt kereífeek. Mykoron vala my haborw-
fagh tamadand hw kózt^ik, hath en hozyam 
yewnek, ho^ megh yteellyem hwket, es 
megh mwtaffam hwnekyk yftennek paran-
czolatyt es t9rweenyt: hw kedegh monda: 
Nem yo dolgot teez": hewfagos mwkawal fa-
ratz megh, mynd ez neep, mynd the, merth 
te erődnek fól^tte vagyon ez dologh, ten
nen magad el nem zenwedhetpd, de hallyad 
az en bezeedemeth es tanaczomat, es wr yf
ten lefzen the veled. Leegy the az neep 
el^th azokban kyk yftenttwl zarmaznak, hogy 
yelenczed megh h^neky, es mwtaffad megh 
az neepnek az yfteny tyztplethnek mogyat, 
es cerimonyayath, es az vtat kyn kellyen 
yarnyok, es az dolgot kyt kellyen tenny-
9k. Kereff kedeegh mynd az neep kőzzél 
bewlcz neepeketh, es yften fel9keth kyk-
bé ygaffaagh vagyon, es kyk gylcjlyk az 
fefwenfeeghíjt, es zerez' hw kózz^lók tyze-
dóf^íketh es zazadofokath, es dekanokath 
kyk yteelleek mynden yd^ben az neepeth. 
ha vala my kedeegh nagyob leyend kerdefre, 
hozyak le hozyad, h^k czak kyffeb dolgot 
yteellyenek, es kynnyeb legyen teeneked. 
Ha ezt teyended be tellyefeyted vrnak pa-
ranczolattyat es az hw hagyomafath el vy-
felheted, es mynd ez neep bekefeegghel me
het hw helyeere. Kyketh halwan moyfes 
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myndent vgy then, mynt h\^ neky tanaczo-
laa: Es yeles neepeketh valazthwan mynd e-
gheez yzraelb^J, kykkpzpl nekyket tyzedeíTee 
theen, nekyket decaiinaa, nekykeíh feye-
delmee kyk yteelneek az neepeth mynden 
ydóben es vala my nehéz dologh vala hw 
eleybe vyzyk vala. Es annak vtaniia el bo-
czataa h^^ yppaath, ky hw lakó fóldeebe 
teree bekefegghel. 

Ciijtn hqlettQ (ÍQp 

Harmad honabba ymar h\v ky yewete-
lyknek vtanna egiptombol, yeweenek Sy-
naynak pwztayaban, es zallanak megh az 
hegynek elleneeben. Moyfes kedeegh meene 
ffel wr yílenhez az hegyre. Es hozya hyAvaa 
h'víí'tet wr yíten az hegyr9l, es monda: Ezt 
mongyad Jacob hazának, es yelencz az yz
rael íTyaynak, ty magatok yol látatok myt 
theek az egyptorabelyeknek, es kywe ho-
zalak tyteketh mynth egy kefelyw zarnon 
II" es magamnak foglalalak, ha azerth halga-
tangyatok az en bezeedymeth es óryzen-
dytíik az en zerzeefymeth, leztpk en nekem 
valaztot neepeym mynd eegyeb kezenfeghes 
neepek k^zz^l. Merth enym mynd ez tel-
lyes fold, ty es leeztek énnekem papy or-
zaggaa, es zent neep, ezek mongyad megh 
az yzrael ffyaynak. Es el yewe moyfes 
yíten el^l, es egybe gyeytee mynd yzrael-
nek veeneyth, es megh magyarazaa hw-
nekyk mynd az bezedeketh, kyket yíten 
paranczolt vona. Es felelee egyetembe mynd 

az nep: Myndeneketh kyketh wr yllen mon
dót, megh teezyek. Mykoron azerth megh 
yelentette moyfes wr yílennek az neepnek 
akarattyat, monda ottá wr yíten : yme 
ymaran te hozyad yewek fenef k9dben hogy 
hallya az neep es en zomath, es hyggyen 
teneked mynd erekké. Monda efmegh: meny 
el az neephcz, es zent^Id megh hwketh ma 
es hónap, es moffaak megh hw rwhayokatli, 
es legyenek kezók liarmad napra. Mert har
mad napon le zaal wr yíten mynd ez neepnek 
elette Synay hegynek teteyre, Es zerez" ha-
tarth az népnek mynd kcjrwl es mond azt 
hwnekyk : oyyatok magatokath, hogy az 
hegyre ffel ne mennyetek, fe \vlv hataryt 
ne ylleffeetpk. Mert vala ky ylletendy az he
gyet halainak halalawal hal, kez hwtet ne 
ylleffe, de megh k(,)wezyeek, aAvagy megh 
lewóldózzek. Awagy barom ylletendy, awagy 
ember, towabba nem eel. Le zalla azért moy
fes az hegyről az neephez, es megh zentcjlec 
h\íí'keth, es mykoron megh moítaak vona hw 
rwhayokat monda: Legyetek kez^k harmad 
napra, es ne k()zelghefíetók thy feleffeegh-
tókhóz. Ymaran azért az harmad nap cl 
ywthwan, es az nap ffel kylween, es yme 
azon k()zbe nagy menydórgbók kezdeenek 
hallattathny, es fenes vyllamafok, es nagy 
ferw k9d be boroyttaa mynd az heegyet, es 
nagy trombita zozatoí(k) kezdeenek zenghe-
ny. Es megh yyedeenek mynd az neepek, 
kyk az táborba valanak. Mykoron azért ky 
vytte vona hwket az táborból yílennek zyne 
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eleybe, megh tawol az hegynek alatta. Mynd 
az fynay kedegh fyílelegh vala: myert hogy 
le zallot vona hw rea wv yíten tyzbe, es 
ínynt egy kemeenczeból vgy zarmazyk vala 
az fyílh h ^ róla. Es az kyrth zozat es lafía 
laffan yobban hallattatyk vala. ITozya hy-
waa azért wr yíten az hegynek teteyre moy-
feít, es monda hv^neky: Zall le, es lafd 
megh az neepet netalantal Ifel akar yewnye 
ez hegyre hogy yltent lathaíTa, es el vezye-
nck nagy sokan hw kyzz^lpk. Es monda 
moyfes wr yílennek: Az kyz neep nem ypheth 
ffel ez fynay hegyre. Merth nam megh hattad 
hwnekyk mondwan.- vefs hatarth az heegy 
alat hwnekyk, es zent^ld megh hwketh, 
kynek monda wr yíten: Menyei, zaal le, 
es yew ffel the es aaron. Az papok kedeegh 
es az kpz nep atal ne mennyének az hatá
ron, fe yítenhez ffel ne yewyenek, hogy 
megh ne 9llye hwketh. Es le zalwan moy
fes mynd meg mondaa az neepnek yílen
nek bezeedeth. 

Iitijűíi (íűp • 

Ellyen nemw bezeedcjketh zola oth wr 
yíten hwnekyk: En vagyok te vrad yíten ky 
kywe hoztalak egyptombol zolgalathnak ha
zából. Ne legyen ydeghen yítentíjk en elet
tem. Ne faragy te magadnak baiwanth fem 
eegyeb valamy hafonlatofTiigot, kyk mynd 
fóidón awagy mennyen vannak. Ne yma-
gyad hwketh fe tyztpllyed. En vagyo«(k) te 
vrad yítened, erefs, félelmes, zercthp, megh 

latogathwan atyáknak h-^ alnokfaghyt hw 
Ifyokban, mynd harmad es neegyed yzygh, 
azoknak kyk enghem gyl^ltcnek. Es yrgal-
maffagot teAveen ezer keppen azoknak kyk 
enghem zerethnek, es az en paranczolaty-
mat tarttyak. Ne vegyed the vradnak yíte-
nednek h ^ neweet heyaba, mert nem vezy 
wr yíten az ollyant mykeent byntelent ky 
hw neweet heyaba vezy. Emlekózyel megh 
hogy az ynnep napoth zentellyed, hat na
pokon mwkalkogyal, es mynden dolgot el 
teegy. Heted napon te vradnak yítenednek 
ynnepe napya vagyon. Semy dolgot ne teegy 
hw' raytta, fe te, fe hozyad tartozó, kyk 
te kapwdon belpi laknak. Mert hat napokon 
teremtette Avr yíten mennyeth es földet, es 
tengliert, es kyk mynd hw bennük vannak, 
es heted napon megh nywgot. Annak okaert 
megh áldotta wr yítennek az ynnep napot, es 
megh zent^ite hAvtet. Tyztellyed te atyádat 
anyádat hogy hozyw nyomw légy ez fáidon. 
Ne ólly. Ne paraznalkoggyal. Ne tégy orffa-
goth. Ne zoly hamys tanoth te atyád ífya 
ellen. Ne kyvvand te barátodnak hazat. Ne 
kyvand hw feleffeegheet, ne zolgayat, ne 
zolgaloyat, ne9kreeth, ne zamarath es fe-
myt kyk hw" hozyaa tartoznak. Mynd az 
neep kedegh lattya vala az zozatokath, lam-
pafokat, es az kyrth zengghefóketh, es mynd 
az hegyeth fyíl^I^ghween: es ottan megh 
hyyedeenek es retteneenek, es tawol aiwan 
mondanak moyfefnek: zoly the mynekAÍ^nk 
[es megh hallyok, ne zollyon mynek'^nk wr 
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yllen, ne talantan megh halywnk. Es mon
da moyfes az népnek: Ne akaryatok feelnye. 
Azért yewt hogy megh kefeertene tyteketh 
wr yílen, es hogy hw feelelme lenne tyben-
netek es ne veethkóznet(,)k. TaM'l álla azért 
az neep, moyfes kedegh be meene az kód-
be kybe yílen vala, es monda wr yften moy-
íefnek: Ezeketh mongyad az yzrael Ifyay-
nak: Ty magatok lattatok, hogy menyből 
zoltam tynektek: Azerth ne zerezyetek ty 
magatoknak fe ezyfból fe aranbol yílene-
keth, fáidból zerezyetek énnekem oltarth, 
es azon algyatok yílennek ty tyzt^ffeeghtp-
keth es aldozattokath, mynd ty yohotokath 
es 9kr9t9keth valameely helyen en emléke
zetem leend, es en hozyad yew^k es megh 
áldlak teghedet. Hogy ha kedegh kevib^l 
zerzendez énnekem oltarth, ne epp^hed h>^-
tet faragot kewekból, merth mynt faraghny 
kezdendod hwtet, ottan megh fertóztetyk, ga-
radyczon ne hagy az oltárra, hogy te zeme-
remfeghód ky ne laffeek. 

[ litijon ^%x\ú Capitulum 
l. 

Monda wr yften moyfefnek: Ezek az 
yteeletok Vyiketli) ah neepnek eleybe veff. 
Ha fydo zolgaath veyendez awagy zolgalot, 
hat eztendeegh zolgallyon teghed, es heted 
eztend^ben zabadon ky boczaffad hAv zolga-
lattyath megh fyzethween. Ha vala ky mafth 
megh verend, es megh haland, az es halai
nak halalawal hallyon. Ha kedegh yften 
enghedendy hw kezeeben, en helth zerzek 

howa fwíTon tórAVeen napygh. Ha kedegh 
vala ky zanzandekkal megh ólendy hw ba-
rattyat meegh az oltartwl es el vonnyad 
hogy megh hallyon. Vala kyh^a t tya t , an-
nyat megh verendy, aAVagy ylendy, halai
nak halalaaval hallyon. Vala ky embert wr-
zand, es el adangya, halainak halalawal hal
lyon. Vala ky mafth megh verend, awagy 
kewel ytend, es megh né haland deagyba 
efendyk, awagy yftapon yarand: az ember 
ky azt tette, megh fyzeíTe mynden karath, 
es myt orwofokra kóltót. Vala ky zolgayat 
ívvagy zolgaloyat megh verendy vezzpwel 
egy (es) megh haland kezeebe, ottan gylkos 
lezen: ha kedygh az wtan my keweffe ee-
lend, nem lezen, merth peenzen vette. Vala 
ky nezkós azzonyallatot megh verend es ha
lottat zylend: tartozyk arra vala myth az 
azzonnak hw vra vezen raytta, ha kedeegh az 
azonyallat es megh haland: vala(Ay) azt tette, 
ottan leelekert lelket aad, zémeerth zemeth, 
fogherth fagath, kezerth kezeth, laberth la-
bath, eegheteeferth eegheteefth, febeerth 
febóth, yteeferth yteefth. Ha mykoron ba
rom zarwaval vala kyt megh ^\onA meg 
kel k(,)wezny, es nem kel hw hwfaath megh 
eenny, az baromnak wra byntelen lezen. 
Ha vala meely barom dyhes awagy zeles 
leend : es gyakortaa hyrre teween hw 
vranak be nem rekeztendy, es hw zar-
wava(r) vala kyt megh ^\^r\A. | j " az bar
mot megh kel kewezny, es }x^ wrat 
megh kel ^Iny hogy ha dyaath akaryak 
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megh venny: azth kel adny az IIAA' lelkeerth Ha kynek k9lcz9n pcenzth adandaz, ne 

vala myt keeren'nek. Vala ky kwtat awagy 

czatornath afand, es be nem feedendy, es 

vala meely barom belee efendyk: az kwth-

nak wra megh fyzeffee az baromnak araath, 

az barom kedeegh ewee lezen. Ha egyknek 

barma az mafeeth megh ^lendy tórteenettel, 

mynd az eel^th, mynd az holtat megh oz-

yak h^ k^íztpk. Ha kedegh eggyk zeles 

volth, es az h\^ wra be nem akarta rekezte-

ny, az holtteerth maílh aggyon es az holth 

barom h^ee leezen. 

Ha ky maíth megh wrozand, neegy 

anneeth aggyon érette. Vala ky az wrvoth 

eeyel h ^ byneebe megh 9lendy nem lezen 

gylkos, ha kedeegh nap vylaggal, vethkí) 

zyk. Vala ky mafnak mezeyt awagy ze 

Ipyeet megh fertendy, az karth megh fy 

eety. Vala ky zeneth gyoytand es karth 

teend, megh fyzety. Vala kynek maílwl yo-

zagath el Avrozyak, megh kel fyzethny. 

Byes bayoíth eelny ne haggyatok. Vala ky 

balvan yfteneknek aldozandyk, megh kel 9I-

ny, hanem czak az wr yllennek, yeweveenth 

megh nem kel haboroytany, arwakath megh 

nem kel ferteny. Mert ha megh fertendyt(,)k 

hwket, reátok kyaythnak, es en megh hal-

gatom hw kyaythafokath, es reátok zall az 

en haragom, es el vezthlek tyt^keth ellen-

feghnek fegywereewel, es ty feleffeeghtek 

yzweggyee maradnak, es ty ffyatok arwayaa. 

foycz ky lelkeet ydew nap ei^th megh adny 

mynt az AvforaíT. Ha the barátodnak rw-

hayat el vetted zalaghba , nap nywgat eU}t. 

meg aggyad hwneky, merth nynczen eegyeb 

kybe hallyon, mert ha reád kyaytand, 

megh halgatom h^tet merth yrgalmas va

gyok. Az ylteneketh ne ragalmazyad, es 

the neeped feyedelmeet ne athkozyad, the 

dezmadath, es elfew magodat ne keefíel be 

zolgaltathny. Te elfew zylettedeth énnekem 

aggyad. Te barmaydbol es yohaydbol megh 

azonkeeppé teegy, heted napygh legyen 

\x^ annyawal, es nyolczad napon énnekem 

aggyad hv^'tet, zenth emberek lezt9k énne

kem. Az oly tagot kyt beítye marth megh, 

ne eegyetek, de az ebeknek veffeetck. 

§103011 ^arom Cap 

HazAvghnak bezeedeet be ne veegyetek, 

es ne foghyad te kezedet egybe, hogy vala 

meely bynes mellet hamyf tano leegy. Ne 

yndoycz fenkyt gonozra: fe fokak tanacza-

nak ne enghegy gonozba: hogy myndenA^tth 

megh ohafíad magadat byntVí'l. Ha mykoron 

megh talalandod the barátodnak yoliath 

awagy zamarath, el teevedween az mezíjn, 

haycz megh hwtet. Ha le efween talalandod ne 

mAvllyad el hwtet, de ffel emellyed hw vele. 

Byntelenth es igazath megh ne 9ly, merth 

ellenfeghe lezek az kegyethlennek. Mynden 

hazwghfagot el taAVOZtaff. Es ne zercff ayan-

dekoth venny, ky meg vakoyttya meegh 
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az belczeth es , es el fordoyttya az ygaznak 
bezeedeeth: zarandekhoz kemeeu ne leegy, 
twggyatok hogy ty es zarandekok voltatok 
egiptumnak fóldeen. Hat eztendeegh zanczad 
the fóldedeth, es be gy(,)hed hw haznaath: 
heted eztendíjben nyvvgodny haggyad hwieth 
hogy eellyenek az zegheenyok vele es ha 
vala my el maradand, eellyenek az mezey 
vadak madarak hw vele. Azonkeppe teegy 
the zeloydnek es olay ífaydnak, hat napokon 
mwkalkoggyal, heted napon megh zennyel 
hogy te barmod es megh nyAvgoggyek, es the 
zolgayd zolgaloyd megh kynnyeheek hw fa-
rathfagokath: Mynd ezeketh megh tarcza-
tok. Ydeghen yíteneknek neAvpkre ne efkwg-
gyet9k. Három yzbe mynden eztendóbe én
nekem ynnepeth yllyetók, es az hofweethnak 
tyzt9letyA(t) megh (jryzyed, hceth napon 
eegyel pogaczath mynt megh paranczoltam 
teneked wy" hónapnak ydeyn mykoron ky 
yettel egyptombol, es ne leegy en elettem 
hewfaggal. Haromzer yewyen en eleembe 
eztendeegh mynden fyrffyw zenieely, kólth 
kynyerrel ne aldozyal énnekem veerth, aldo-
zathnak keweree ne maraggyon the nálad 
reegghelygh. Te fólded gyniíjlczeenek eleyth 
ffel vygyed te vrad yítennek hazahoz. Ne 
fózyed az ghcdiileth hw annyanak teyeeben. 
yme en el kyld^m en angyalomat hogy te 
eletted mennyen es megh pryzyen teghed, 
es be vygyen az megh zerzet herre. Tarczad 
hVí'tet es halgaffad az hw zawath, es ne 
alohad hogy megh vtalna teghedet, es nem 

hagy el teghed mykoron veethkózyl, mert 
az en neAvem vagyon hw velee. Hogy ha 
azért lialgatandod az hw zavvat, es myndo-
neketh megh teyend^d, kykeih paranczo-
lok, ellenfeghe lezek te ellenfeghydnek, 
es megh gyettrem kyk teghed meg gyeter-
nek. Eletted meegyen azért az en angyalom, 
es be vyzen az ygyeerethnek földéében. Ne 
ymaggyad az oth való yfteneketh, es ne tyz-
tóUyed hwketh, es ne ted az oth lakook-
nak mywelkódetyth, de el rekkenczed hw
keth es el t^ryed az balwanoknak ozlopyth. 
Es zolgallyatok thy vratoknak yítenteknek, 
hogy megh algyalak tyteketh mynd kynyer
rel mynd vyzzel, es mynden beteghfeghet 
el vegyek ty kpzz^letók. Nem lezen magh-
talan es meddeAv ty kóztetók, ty eelettek-
nek napyayth vceghyg tellyefeytpm. Feelel-
met es rettenteílh boczatok myndenwt the 
előtted, es mynden neepet megh ólok vala 
howa be meegy, es mynden ellenfeghydnek 
hatat adok the előtted. Es lezen the határod 
az vei-efT tenghertwl foghwa, mynd nap 
nyvvgaty tengherygh. Te kezeydbe adom 
mynd f^ld^n lakozókat, es ky hányom hw-
ket onnan te zynednek elette. Ne teegy 
frygeth hw velók, fe az hw yílenekkel, 
hogy bynre ne yndohanak es vezedelniedre 
legyenek yewendíjre. >_., l ,'•• -

i7.í 

Monda az wtan moyfefnek: yewetek 
ffel wr yítenhez, te es aaron, Nádak es 
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aWw, es hethwenen yzraelnek veeney k9Z-

zól, es ymathkozyatok tawl, es czak moy-

fes yewyen wr yíten eléében, es az tebby 

oda ne k^)zelgheíTenek, fe az k9Z neep. Es 

mynd megh mondaa moyfes az neepnek 

wr yítennek bezeedeeth. Es felele az neep 

egyetembe: Wrwnknak mynden mondafaath 

megh teezyek. Es megh yraa moyfes wr 

yítennek mynden mondafaath, es reegghel 

fFel kelween oltarth zerzc wr yítennek az 

hegynek alatta, es el kyldee az yffyakath es 

áldozatira valokath hozanak, es aldozanak 

oth wr yítennek bekefeghes hoítyakatb, wr 

yítennek tyzen keth twlkokath. Véve azért 

az áldozat veereenek feleeth es tpltee egy 

pohárba, az feleeth kedegh ^ínthee az oltárra* 

Es ífel veveen az t^rweennek kenyweeth ol-

wafa hw benne az neep hallafara, kyk mon

danak : vala myth zolth my vrwnk yíten, 

mynd megh teezyek, es enghedelmefek le-

zwnk, hw kedeegh az megh tartót vcerth 

az neepre hymthee, es monda: EÍÍ az frygh-

nek veere kyt meg ereffeyteth wr yíten ty 

veletek, mynd ez bezeedeknek myatta. Es 

mykoron ífel mentenek vona az hegyre Moy

fes es aaron, nadab es abyw, es hethwenen 

az yzraelnek veeney k^zzól, megh lataak 

yzraelnek yíteneeth. JJw labay alath oly 

mynt faffyrom kewbpl alkototh pagymon-

tomoth, es mykeppen az éghet mykoron 

zeep tyzta. Es lathwan 9r\vleenek, es eenek 

ynak wr yítennek elptte. Es monda yíten 

moyfefnek: yew" ífel hozyam az hegyre es 

teeneked, es tprveent es paranczolatokath 

kyketh en yrttam, hogy megh tanohad reaya 

az yzrael lfyayth.||" Fel kelé azerth Moyfes 

es Jofwe, h^ zolgaya, es flfel eredween az 

hegyre monda az yzrael veeneynek: Varya-

tok megh eet mygh hozyatok terwnk. Nam 

veletók vagyon aaron es hwr, ha my kerdees 

tamadand kpzettpk vygyeetcjk h^lv hozyayok. 

Mynt azerth ff el menth vona Moyfes az hegy

re, ottan be boroyttaa feteth k^d az hee-

gyeth, lakozwan hw raytta yítennek dycz^-

feghe. Es heted napon hozya hywaa yílen 

moyfeíth az ktjdbpl, ollyan kepew vala ke

degh yítennek h^ dyczófeeghe, mynt az 

egghí̂  thyz az hegynek teteyn, lathwan 

azth mynd az yzrael Ifyay. Be menAven azerth 

moyfes az ködnek kózepybe ott leen yíten-

nel negywen eeh es nappaa. 

. |iDjon enjtViCaj) 

Es zola wr yíten moyfefnek mondwan: 

Mongyad azth az yzrael ffyaynak, hogy ve

gyen be énnekem mynden dezmaath myn

den emberttwl, es kyk zabád akarattal myt 

adnak veegyet^k el, ezyíteth , aranyath, 

erczeth, vafath, byborth, barffonth, kamw-

kat, athlaczoth, keczke beerth. Bak Beerth, 

Setjm flfakath, olayth lampaf eeghethny, 

keneteth, zep yllathw temyenth, drága ke-

weketh, es gyengyeketh, myfe mondó rw-

hakra. Es zerez" énnekem Santtnariomot az

az egyhazat, es en hví' kózt^k lakozom az 

zent helyen, es mynd azon hafonlatoíTagh 

leg velem oth, es keth kew táblákat adok|zerent zerezyed h í̂í-tet mynt en theeneked 
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ky yegyzóm ez hegyen. Es egy zekrenth ze-
. reez" énnekem Setym ffabol, kynek hozya 

faga harmad ffel feengh legyen zeelefíeghe 
inafiTel fengh: magaffaga es mafífel fengh: 
es tyzta arannyal megli aranyazzad hwteth 
mynd kyVí'l beh)!, es hw neegy zegheere 
neegy arany karykath zerez", hogy rwdban 
el vyheffeek mykoron zyghfeegh. Es tarcz 
az zekreenbe az t(,)rwenth es az paranczola-
tokath, kyketh en adok teeneked. Es zerez" 
íplwl feedeleth hwneky tyzta aranbol, es 
ketli kerwbyn angyalokath tyzta aranbol 
keth fel(,U, be fedezween hw zarnyokkal az 
zekreenth : es egy maf zyneeth neezyek 
keth ffel9l. Eennen zolok teeneked es pa-
ranczolok te neked az ket kerwbyn angya
lok kpzzíil, es az zenth zekreennek fólwle, 
niykoron myt akarandok paranczolny az yz-
rael ffyaynak. Towaba zerez" egy aztalth es 
Setym ffabol kynek hozya ket fengh legyen, 
zelerfeghe egy fengh, es magaífaga maffiFel 
l'engh, es az neegy labanal, neegy arán ka-
rykakath, hogy rwdban el vyheffeek my
koron zygkfeegh, zerez" annak vtanna vyz 
mofdokath, twrribvlomokath , poharokat, 
gyerttatartokat, zeweethnók^iketh es oUo-
kath kyAvel hammath el typyeek , kyben 
mynd zolgallyanak az aldozath koron, mynd 
lyzta aranbol, ezeketh mynd oUyan hafon-
latos példa zerenth zerezyed megh mynth 
meg vagyon teeneked mwtathwan az he
gyen. — Eetth keth kapitwlom hean vagyon, 
my módon, es my zerrel montta wr yíten 

zerzeny az nagyab tabernaculomoth, awagy 
az yílen Satorath es egyhazath mynden zer-
zamawal hozya tartozowal, es benne valók
kal, kynek értelme es magyarífaga femy-
keppen en elmeenbe nem ffer, de eegyeb-
twl fem erthet< '̂)m. De mykoron mégh ke-
zwlt vona, monda wr yíten moyfefnek: Pa-
ranczold azth az yzrael ffyaynak, hogy hoz-
yanak teeneked olayth az olay fakrol tyz-
tan es megh zyrween hogy koron ked lám
pás eeghyen az egyházban es az cellahnak 
kywle ky yíten elóth vagyon es ahhoz laf-
fon aaron es az \xw ffyay reegghel es eíthwe, 
ky erekké való tyztíjleth leezen mynd nem-
zettrpl nemzettre wr yftennek az yzrael 
ffyay k9zóth. 

rmiij fűp. 
Aaronth the atyadffyat fogd hozyad hw 

ffyayval mynd tellyes yzraelnek neepe kózzól 
hogy papy zolgalattal zolgallyanak énnekem.-
Aaron, Nadab, abyw, eleazar, es ytamar. 
Es zerez" zet papy ewtőzetpt aaronnak te 
atyadffyanak hw dycz()fegheere, es ekóffee-
ghere, kyben meg zentólttethween zolgal-
lyon énnekem, es az rwhaya mynd aranyas 
gyenghes es drága kewekkel legyen be fyz-
ween, es az hAvmeralnak keth zelen onyk-
hyn kówekón megh nyomyaak yzraelnek 
tyzen keth ffya neweeth erek emlekíjzettre. 
Es azth aaron vyfellye wr yítennek elette 
Es annak felette zerez" egy tenernee aranyaf 
barfont kyre neegy renddel fyzyed rea ez 
tyzen keth drága keweketh. Elfew renden 
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legyen Sardius, tliopaílus, es Sinaragdus. 
Mafod renden Karboncidus, Saffyrns, es 
yafpis , harmad renden Lygurius, Acliates, 
es anietlíyftus. Es negyed renden Crifoli-
tus, Onychynus, es Beryllus. Ezeketh niynd 
aranban kel be foglalny hw allo helyeken. 
Es ez tyzen keth kevvekcn yzraelnek tyzen 
keth iTya newe legyen ffel yrwa. Es vyfelv 
aaron hw meeiyeen mykoron az fanctuariom-
ba be ineegyen wr yílennek eleybe erekké 
való emlek^zettre, es veíT b^ílczeffeeghíjt es 
ygaffagotaaronnakmeellyere, hogy vyfellye 
h^^ raytta az yzrael ffyaynak yteel(et)yth 
mykoron be meegyen w r yílennek eleybe. 
Es zerez" aaron kenthefeenek alfo pereméé
re egy arany czenghetwth mynt egy punica 
alma vona: maf felpl megh azon keppen 
hogy mykoron reaya vezy hw papy (jtyze-
tyth az áldozatnak ydeyn: megh halgattaf-
feek h ^ zenghefe mykoron be meegyen 
awagy ky yew az fanctuariombol wr yílen
nek elette, es megh ne hallyon. Es zercz" 
h^^ homlokara tyzta aranbol egy kys gyen-
ghe, es yrth ffelhw rea: Ez wr yílennek zen-
thy , es k9lTed ffel arany fonallal az pyfpek-
nek koffyomaara, es koronked homlokán 
hordozzya ho^ yrgalmas legyen hwneky wr 
yílen, Aaronnak, ffyaynak, es zerez" kóczóle-
ket, partba pweketh, es zeep fywegh^)keth 
liA^ dycz^ífeghekre, es ekeíTeeghekre, Es 
^t^ztefd ffel niynd aaront, mynd az hw ffya-
yth; es myndennek megh zentellyed hw ke-
z^keth, es ennenmagokath, hogy papfagh-

RÉGI M. NYELVEMIi. V. 

ban zolgallyanak énnekem. Ez efekke való 
tórvveen lezen aaronnak es hw inagzatynak 
hw vtanna. 

^nijon híjleiifj (Cop ( X X X I ) . 

Es mj'koron myndenth be tellyefeytet 
vonaMoyfes, kyt w r yílen hagyoth vona hw
neky, aaronnak, es hvv ffyaynak, es az temp
lomnak, es hvv benne való zenthfegheere, 
zola efmeg wr yílen moyfefnek mondwan : 
yme hytíam en h w neween Bezelleeltli hw-
ry , es hwr ffyath Judanak nemzetééből, es 
bel töltöttem hwtet yílennek lelkewei, bpl-
czefeegheAA'el, ertelmeewel, es mynd twdo-
mannyal mynd my\A'nek gondolattyara, es 
leeletyre, aranbol, ezyílhból, erczból, gyengy-
ból, kewb^l es fabol, Es taríTot attani hw
neky olyabot Akyfamek ffyath dánnak nem
zetéből, es mynden bólczeffeeghót attani hw 
zyveebe, hog' myndent kyt en parancsol
tam teeneked az fanttuariomnak es az yfte-
iiy Sátornak zyghfeeghere megh twgya leiny 
es zerezn)'. Efmegh zola wr yílen moyfef
nek mondwan : Mongyad azth az yzrael 
ffyaynak: Laffatok hogy az en ynnepemetli 
megh 9ryzyeetek, mcrth yegyvvl vagyon 
vettcthwen en k^zttem es ty k^ztetók mynd 
ty nemzethfeghtókbc, hogy megh twggyatok 
merth en vagyok az wr yílen ky megh zen-
tóUek tyteketh. Tarczatok megh az en yn-
nepemeth merth zenthfeghre vagyon tynek-
tek. Vala ky megh fórt^ztetendy hvvtet, halai
nak halalawal hallyon. Vala ky hw raytta 

5 
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dolgot tcyjiid , ky ve/z annak lelke az neep 
kyzzól, hath napokon teegy iiiynden dolgot, 
az; heted napon kedeegh ynncp vagyon, MT 
yítcnnek nyugodalma na])ya. Vala ky az 
naj) dolgot te'end meg hallyon. ||"* Megh tar-
czak azeitli yzrael ffyay az ynncpctli, es zol-
gallyaak mynd hw nemzethfeghekbe, mertli 
zerzees ez es yegy en kózóttem, es the kö
zötted. Merth hath napokon tette es terem
tette Avr yíten mennyet es fóldeth, es heted 
napon niegii zóneek m3'nden dolgatvvl, myiit 
ez kenjnek eleyn megh hallottatok. Es ada 
vvr yíten uioylefnek, mynd ez bezeedeknek 
vtanna, Synay hegynek teteyn keth kew 
tabhikath, kyk yítcnnek wyyaual valanak 
be yrwan. 

^űmpq €aif (XXXII). 

LathA\an azért az neep hogy fokát keef-
noek mojfes az hegyen, flel tamadanak aaron-
ra mondM an: kel ffel, zerez" yíleneket myne-
kvvnk kjk elettwnk yaryanak. Mert Moy-
fefnek, ez embernek, ky mykct kywe ho
zót egyptombol, nem twggyok mynt terteenth 
dolga. Es monda hwnekyk aaron: Veegye-
tek mynd ky tv feloffeghteknek, fyatoknak 
es leantoknak fylókb9l az gyrwketh es hoz-
yatok en hozyam, es Avgy teenek az nee-
pek, aaron ónthe mynd azokból egy boryAv 
kepóth. Es ottan mondanak az ncepek: Ezek 
az the yítenyd yzrael, kyk kyAve hoztanak 
teghcd egyptombol. Mynth azth lattá vona 
aaron, ottan oltarth zerze hvvneky, es megh 

keyaj'tataa mondwan: hónap vrnak tyztóle 
tes ynnepe vagyon. Es regghel ffel keKveen 
bekefeeghes áldozatot thcen az Balvan'nak, 
es le yleenek ecnii)'̂  es ynnya es fi'el kelee-
nek yateekra. Es az ydóben zola AAT yíten 
moyfefnek mondAA'an: Meny cl, zaal le, merih 
A'cthkózeck az neep, kyt kywe hoztál egyp-
tomnak fóldeeról, hamar el tértének az 
vtfrol kyth megh nnvtattal hvVnekyk, es 
boryAAth (jnteenck, es \niadak hvvtet, es 
hoííyakath aldozAvan hvvneky mondanak: 
Ezek az the yítenyd yzrael, kyk kywe hoz
tanak theglied egyptomnak fólderól. Efinegh 
monda Avr yíten moyfefnek: latom h«!gy ez 
neep keineen nyakAV, hagy cl enghem hogy 
liaragAVggyeek megh az en dagályom h\v el-
lenók, es el voztóm hwketh, es nagy neep-
pee tezlek teghcd. Moyfes kedcgh ymaggya 
vala hw vrath ylleneeth mondwan : Vram 
myre haragzyk az the tagalyod ez the nee-
ped ellen, kyth kywe hoztaal egyptombol 
nag" ereff kézzel, kecrlek ne mongyak az 
egyptombelyek: alnokfaggal vytte ky eennen, 
hogy az hegyek kózyt ólnee megh liA^ket, 
zennyeek megh azért az the haragod, es legy 
kegyelmes az hví' alnokfagokon. Emlekíízyei 
megh Ábrahámnak, yfaaknak, es Jacobnak 
the zolgaydnak kedAvókról, kyknek megh 
efkAvttel the magadra, mondwan: Megh fo-
kafoytom az thy nemtóketh, mynth az eghy 
Cyllagokath: es mynd ez fV')ldet, kyról zol-
tam, thy maradektoknak adom, hogy mynd 
erekké byryatok hwteth. Es ez yinaczaagh 
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vtan mcgh cnghede \vr yíten, hogy ne teen-
nee az vezedelmet, kyt zolth vona az hw 
neepe ellen. Es alaa teree moyfes az hegy
ről el vyveen kezeeben az keth kcw tabla-
kath, kykre wr yíten az paranczolatokath 
yrtta vala hw wyawal. Es hahvan Jofwee 
az megh gywith neepnek zenghefókcth mon
da moyfefnek: hadakozafnak zenghefe hal-
lattatyk az táborba, ky ottan felele: Nem 
hadra való yndwlath az, fem fwtafra keze-
reythcw zenghees. De eenek zooth hallok 
en. Mykoron azerth az thaborhoz k^izelgli^t-
thenek vona, Lataa az borywtb es az tanczot 
moyfes, Es nagyon megh razaghwan le ha-
gyttaa kezééből az tablakath es el tóree az 
hegynek alatta. Es le ragadwan az borywth 
kyth zerzettenek vala, ottan megh eeghe-
tee , es apróra t(,)ree mynt egy por", es az 
vyzbe hymthee es megh adaa ynnya az neep
nek. Es monda aaronnak: Myt thet neked 
ez neep, hogy eellyen nagy bynth hoznál 
h\v rea. Kynek hvv' ottan felele: Ne hara-
gwggyeek reám en vram, mert the twdod, 
hogy ez neep haylando mynden gonozra, 
wgy mondanak énnekem: zerez" yíteneketh 
mynekwnk kyk my elettwnk yaryanak, mert 
moyfefnek nem twggyok mynt vagyon dolga, 
es en mondeek: kynek vagyon aranya, hoz-
yatok en hozyam, es cl hozwan az zenbe 
veteem hwtet es ez bozy\v(íO tamada ky he
lyié. Lathwan azerth moyfes hogy megh foz-
tatot vona az neep, es megh ahvan az tá
bornak aytayan monda: ha ky wr yítennek 

reezere vagyon , yewyen en hozyam. Es 
hozya gyA^leenek mynd leninek ífyay, kyk" 
nek ottan monda: Ezth mongya Izraelnek 
vvra yítene: mynden ember farara keffee 
hw fegyvvereeth. Mennyetek el es teryetek 
megh cggyk kapwrol az mafykra az tábor
nak kózep(,)tte, es mynden megh (Jllye h^^ 
attyaffyat, zomzeeggyat es barattyath. Es wgy 
teenek leninek ffyay moyfefnek mondafa 
zerent. Es halának megh azon napon oly 
mynt hwzon három ezer neepek. Es monda 
moyfes: megh zent^iltetók ma ty kezetóketh 
wr yítennek ty ífyatokba, es atyatokílyaban. 
Es mafod napon monda moyfes az ncepek-
nek: Nagy bynth tyttetók. Fel meegyek wr 
yítenhcz ha vala my keppen megh enghez-
telhet()m hwtet ez ty gonoffagtokrol. Es ffel 
menween w r yítenhez moda: Nagy veeth-
kót tett ez neep , merth borywt enteth h\^-
maganak, es aranyas yíteneketh zerzettek. 
Awagy boczaffad megh hví'nekyk ez nagy 
veethkyt, awagy ha nem tezed, vakary ky 
enghem az the kcnywedbyl kyth yrtal. Ky
nek felele Avr yíten: ky énnekem veethkó-
zendyk, azth tériem ky az en kenywemból. 
Te kedegh meny el, vyd oda ez neepet howa 
mondottíim teeneked. Az en angyalom elól 
veezen teghedeth. Megh veree azért wr yíten 
az neepeth ot az arán borywnak byneerth, 
kyth aaron zerzeth vala hví'nekyk. 

Í5armi)nf3 cg" (XXXIII ) . 

Zola az wtan Avr yíten moyfefnek mond-
5 * 
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Man: Meny el , kel flfel ez lierról the es ez 
neep ky the veled vagyon, kyt kywe hoztaal 
egyptainbol az horrc kyn megh cfk\vttem 
Ábrahámnak, yfaaknak es Jacobnak niond-
v\'an: the nemódnck adom hwte t , es an-
gyalth boczatok te eletted, hogy kywe vef-
l'om onnan az kananeoíth, amorreoíth, ethe-
oílh, ferezeoíth, eweollh es JebAvfeoíth. Es be 
níeny az meezzel es teyel foIyo földre, en 
kedeegh nem megyek el the veled, mert 
kemeen nyakAv ncep vagy the , netalantan 
hertelcn el veztlek teghed az wton. Ilalwan 
azerth az neep ez eellyen gonoz bezeedet, el 
fakada fyrwa, es fenky h ^ yobbyk rwhaya-
ban nem eMtózeek. Es monda \vr yíten 
níoyíefnek: mongyad azt az yzrael ffyaN'^nak: 
kemeen nyukw vagy the, ym egyzer meegyek 
the kózzeed es mynd el reekkentiek teghed. 
Kywe vyvee azerth moyfes az táborból az 
yílen Satorath taAvl, es ha kynek az neep 
kózzól my kerdeefe támad vala, oda mee-
gyen vala megh tAvdakozny. Mykoron ke
deegh moyfes be meegyen vala az yíten Sá
torában, ottan be bamollya vala feteth keAvd 
az Satorth, es Mgy zool vala vvr yílen moy-
1 eí'fel, es az neepek azt lathwan le efween 
> niaggyak vala hwk, es w r yíten, ky mynd az 
Sátorának aytayaii: zool vala kedeegh Avr yf-
lon moyfeffel zynríjl zynre, mynt zokot 
«mber zolny hvv barátijának. Mykoron ke
deegh moyfes ky meg3'en vala yíten elól az 
táborba, az hw zolgaya Jofwe Nun ífya fo-
hoAva el taAvozyk \ ala yíten elóI. Monda 

azerth moyfes wr yílennek: Az paranczolod 
hogy en ky vygyem ez neepeth, es né ye-
lented megh kyt boczataz el en velem, ye-
leffen myerth azth mongyad :yfmerlek vgyan 
neweden en teghedet, es kegychneth leeltel 
en elettem. Ha azerth malaztot leéltem en 
te eletted, mwtaffad megh einiekem az te 
zynedet, hogy yfmeryelek megh teghed. Es 
monda wr yíten : az en zynem eletted 
yaar, es nyAA'godalmat adok teeneked. Es 
monda moyfes: Ha tennenmagad nem leez 
my elettvvnk, ne vyg" m3'nketh ky ez her-
rí)!, kybeii twggyok en es ez the neeped hog" 
malaztot leltVvnk te eletted , ha te magad 
nem yarz my velwnk, hogy dyczerteííN^'nk 
mynden neepektwl kyk ez zeles főiden la
koznak? Es monda wr yílen moyfefnek: Ez 
bezeedet es megh teezem kyt zolaal: mert 
malaztot leeltel en clettem es twdlak teghed 
te newedról, ky monda: MAxtaffad megh az 
te zynedeth. Ottan monda Avr j í ten: en megh 
|J°'mvtatok teeneked mynden yoth es IiyAvam 
te elhitted AA'rnak neweeben, es yrgaimazok 
kyAA'el akarandok, es kegyelmes leezók, ky-
ben énnekem keellemeteffeeghem leend. Ef-
megh monda: Nem lathatod meg az en zy-
nemeth. Merth nem lathat enghem ember, 
es eellyen. De yme vgy mond: eeth ez he
lyen aair megh az keAV zyklan es mykoron 
azon el menend az en dyczófeghem, addyg-
lan az kewnek odAvaban rckezlek teghedet, 
es az en yogommal megh otalmazlak. Es 
mykoron fel emelőm rolád az en kezemeth, 
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hatwl megli lacz engliemetli, az en zynemeth 
kedeegh eelween nem lathatod. 

§űrmi)nf3 bctt Cűp (XXXIV). 

Es monda annak vtana hwueky: faraghy 
«fmegh keth kew táblákat niynt az eleebbyek 
valanak, es rea yrom az yglieeketh, kyk 
az táblákon valanak, kykctli cl tóreel. Es 
leegy kccz rcgghel, hogy ycAv" ffel ez Synay 
lieegyre, es leg'' velem az heegynek teteyn. 
De fenky félne yewyen the veled, es fenky 
ne laffon teghed az hegyen, es femy barom 
oth ellenbe ne óryzteffeek, es azonképpen 
then mynt megh valanak bagywa. Mj'koron 
azért le zallot vona w r yíten feteth kódbe, 
«leybe mene moyfes, Avrnak neweet hyw-an, 
ky mykoron azon elmAvlth vona, monda: 0 
vralkodo w r yíten, yrgalmass es kegyel
mes, zenAvedend('), es fokfaghw yrgalmaf-
fagos, es ygaffagos, ky óryz yrgalmaffagot 
ezer kózóth, ky el veez mynden alnokfa-
got, vetlik(,)t es bynth, mert fenky nynczen 
te eletted ennen magában artathlan, ky az 
atyáknak hw alnokfaghyt megh byntetód az 
fíyakban es wnokakban mynd harmad es 
3iegyed yzj'gli, es ottan harmafQiggal (hamar..) 
le cí'fcek moyfes arczwl az földre, es ymad-

t wan wr yííenth monda: ha malaztot leél
tem en te előtted aldot wram, keerlek ne 
yary my velwnk, mert az neep yghen ké
méén'' nyakw, hogy el vcegyed az my al-
nokfagliAvnkath, es byneynkcth, es myn-
keth erekkee byr".Feleié wr j í ten: En m)'n-

den lataffara zerzeeílh teezók, es yegye-
keth tezók kyket foha fóldón nem láttának, 
fem vala meely nemzeth k9Z9th, hogy megh 
yfmerye ez neep, kynek kiízótte vagy, Avr-' 
nak rettenetes dolgath. Myndcneketh megh 
tarcz vala kyketh ma paranczoltam teneked. 
En magam kywe (vetem) te eletted az the el-
lenfeghydeth. Oyyad magad hogy az fold 
neepcAvel barathfagot ne zerez", kyk teencked 
efetódre leegyenek. De el tóryed mynd az 
h'w oltarokath, az balwanyokat le verj'ed, es 
az erdóketh ky vagdall}'ad. Ne akary yde-
ghen yílent ymadny: Merth az wr yftennek 
hv^ newe zerelmes, feelelmes, es ygaffagos. 
Ne teegy zerzeeílh az tartoman bely neepek-
kel , hogy az h\v balwan yíteneknek yma-
dafara es t jz tólet j re ne vonnyanak. Azok
ban femj't ne eegyel, kyt az balwannak al-
doztanak. No veegy az tlie ífyadnak felef-
feeghet az hw leány kózzól, hogy az hw 
eeletókre ne hayczak hvv'keth. Semy ercz-
ból ne zerez" yílent te magadnak. Az hofvve-
ty ynnepeth megh yllyed mynth mcgfh va
gyon paranczoUvan. Vala my eiczer mehet. . . 
n 'eyth, enym lezen, mynd emberből, mynd 
barom állatból , zamarnak elfcw zyletteet 
yohal valczad megh, ha kedegh megh nem 
váltod, megh óH'ed, the ffyaydnak elfew 
zylóttókcth megh valczad, wgy hogy foha 
ne ycw" en eleeiibe hewan. Ilarom ydóbcn 
eztendeegh mynden fxrlTyw zcmcly en 
cleembe yeyen. Mykoron en az jdeghen 
r.emzetót te zyned elől el vetendem, es ky 
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zelefeytendem az the hatarydat, fenky nem 
l)atlnvarkodyk az the földednek, niykoion 
fl'el menendez wr yítennek eleybe, haromzer 
eztendegh the gabonádnak eleyth íTel vy-
gyed the vradnak yítcnednck. Efmegh mon
da AAT yften moyfefnek: yryad megh toema-
gadnak mynd ez bezedeketh, kykben mynd 
the veled, mynd yzraellcl frygelh zcrzet-
tem. Oth leen azért wr yílennel moyfes az 
Synay hegynek teteyn negyven ee es nap-
paa, fem kynyeret né eeth, fem vyzet 
nem )Avth, es megh yraa az táblákon az 
frygynek tyz ygheyth. Mykoron azért le zal-
lana moyfes az hegyről, kezeebe tarttja vala 
az byzonfaghnak tablayth es nem tAVggya 
vala, hogy megh zarwafwlth vona az hw 
orczaya, wr yílennel való nyayaffagaerth. 
Lathwan azért azth aaron, es mynd az 
yzracl ffyay hogy moyfefnek zarwa kelth 
vona, nem mernek vala kpzel hozya menny. 
De mykoron hozya hytta vona hVí'keth, ottan 
hozya meeneenek: mynd aaron, mynd az 
fej'edelmek, es mynd az teb neepek, kyk-
nek mynd megh paranczolaa azokat, kyket 
wr yílenttwl hallót vona az fyna heegyeen. 
Es el veeghezween hw bezeedeet, velomot 
vetee hw orczayara. De mykoron wr yíten
nek akar vala bezeelleny, el vezy vala az 
velomot hvv orczayarol: ha kedegh mykoró 
zool vala az yzrael ffyaynak, ífel teezy vala 
az velomot, merth lattyaak vala hogy zar-
waf es fenef vona az hw zyne. (XXXV). 

Egybe gyeythwen azerth mynd az yzrael 

ffyaynak fereghóket, monda hwnekyk: Ezek 
paranczolaa wr yíten megh lenny: Hath na
pokon teegyetek niynden dolgoth. Az hete-
dyk nap zenth lezen tynektek, Avr yftennek 
ynnepe, es nywgodalma. Vala ky hvv raytta 
vala my dolgot te"end megh (.Vleffeek. Zeneth 
ne gyohatok ty hazatokban az ynnep napon. 
Es megh monda moyfes mynd az fokaffagh-
nak ez az bezeed, kyt megh paranczola wr 
yílen mondwan: Valazyatok ky ty dezma-
tokath wr yílcnnek. Mynden yo kedwel es 
zabád akarattal aggyá, valamyth akar, wr 
yílennek, aranyat, ezyílet, gyengyeth, vaffath, 
erczeth, drága k(,)weketh, fakath es rwha-
kath: es vala my eegyeb zykfeegh wr yíten
nek tyzt(,)ffeeghere es aldozattyara. Es vala 
ky k9ztet(,)k bylcz es twdos, yewyen el es 
zerezyen megh myndenth ky zykzeegh wr 
yílennek Sátorának eppv^letyre mynd kyA^l, 
béliül, es papy óltpzp rwhakat, kybcn aaron 
es h^ ffyay zolgallyanak wr yítennek elette. 
Azth halwan mynd az fokaffagh, ottá ky 
meenenek moyfefnek elóle, es ky mynd 
hw ayoytatoffaga es tehethfeghe zerenth 
ayandekokathvynek yílennek tyztóffeeghee-
re, mynden dologhnak kezwietyre wr yíten
nek Sátorában: es az zent rwhaknak zer-
zefeere: mynd fyrffyak mynd azzonyallatok 
fok aranyath, ezyílet, gyengyeth, drága 
k9weketh, gyer\^keth, es drága 9t9zet9r 
keth, es rwhakath, fakath, erczeketh, parf-
font, byborth, kamwkat, athlaczot, hogy 
myndent megh zerezneenek kyketh wr yíten 
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paranczolth vona moyfefnek atala. Es mon
da moyfes az yzrael ffyaynak : yme ennen 
maga wr yítcn ky walaztotta liw newezety 
zerent Beczeleelth hwr)'nak flFyath, Judanak 
nemzetééből, es be töltötte yftennek lelkee-
wel , bólczeíTegghel, es tudománnyal, myn-
dent mcgh gondolny, lelny es zerezny, aran-
bol, ezyílb(,)l, erczb^l es vafbol, es myndent 
ky faraghny, yrny, es metelny drága koM'ek-
ból aicz meíleifeegh zerent. Es vala mytb 
koAvacznak kel tliwdny, myndent b ^ zy-
weebe adof. Es maítb oolyabotb akyfamek-
neV ffyath daii'nak nemzeteeb9l azth es megb 
tanoytotta, es mynden bólczefíeeggbel be 
íellyefeytctte, vala mytb takacznak, zwó-
nek, zabonak, es zwcznek tAvdnya kel, bogy 
mynden wyíagoth gondolbafíbn es lelheffen 
vala my zykfeegh wr yítennek tyztóffee-
gbere, es zolgalattyara az hw zenth baylo-
kaban. (XXXVI—XL.). 

Myndent megb zerzeenek azért Bezee-
leel es oolyab mynd az teb b(,>lczekkel, kyk-
nek wr yílen b^lczeffeegbet es ertelmetb 
adót vala, kyk mynd zykfeegb(')f()k valanak 
az fanctuariomnak epp^^'Iety^e, es ekóffee-
gbere, kykctb mynd wr yíten paráczolt vala 
moyfefnek, kyk mykoron naponkeed mwkal-
kodnanak: az neepek kedeegb mynden reeg-
gl*l bollal nag"fokakatb||'° vyznek, vala kyk 
mynd w r yílennek tyztóffeegbcre es aldo-
zattyara kellemetefek valanak, mynek oka-
ertb az meíterek kezereytetecnck yeAAnyc 
moyfefliez mondwan: tebbet boz wgy mond 

az neep bonnem mynt zykfeegh vona: lui-
gyaa azért moyfes megb kyaytany, bogy 
fenky tebet ne bozyon az fanctuariomnak 
eppwletyre myertb bogy eelegb vona yma-
ran kyt bordottanak vona, es megb zónee-
nek. Myndent megb zerzeenek azerth telljes 
zyAvel nagy bólezen es nagy kylemb k)^leinb 
czodakeppen, mynd kowacz m y w z e r e n t b , 
mynd takacz myA^ zerentb, mygb nem myn
dent tcekellctes kczwlettre hoznának, my-
keppen megh paranczolta vala moyfefnek 
wr yíten: myndent wgy teenek az yzrael 
ffyay, femy fogyathkozaít nem twnck IKMI-

ne vala kyk megb valanak bagywa. Az ])apy 
rwhakatb es megh zerzeek, kykben aaron, 
es az bw ffyay zolgalnanak wr yítennek 
elette, mykeppen megh vala j[)aranczohva, 
kyketh m34'oron megh lattá vona moyfes be 
tellyefedwcen, ottan megb aldaa bwketh. 
Efmegh zola wr yíten moyfes-nek mondwan: 
Az elfcAV bonabba, es az hónapnak elfeAV 
napyan allaffad ffel az cn Satoromath, es 
helyheffed lm'' bele az aranyas zekrenth: es 
vony velomot liw elette, es oda zerezAA'en 
az aranyas azlalth, zcrezd rea mynd kyk 
megh vannak paranczoKvan, az aranyas gyer-
tatartok hw zeAvethnekj'Avel, es az aranyas 
oltarth kyn aldozny kel w r yítennek elette, 
az Sanctuariom elóth. Es veegy zenth kene-
t^ lb , kyAvel kend meg mynd az Sátort 
tellyeffegghel mynden ezkózeeAA'c!, az aldo-
zathnak oltarafh mynden edeenyAvel, hogy 
megh zentúlteffenek. Es myndent zent olay 
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kenettel zentől" megh, hogy zenthfeghefek 
leegyenek. Es gyeycz aaront es az hw ffya-
yth az zenth egyház aytanak eleybe, es 
eleeb megh ferezthwen vyzbe (jtózteílh ffel 
hwketh zenth rwhakban, hogy zolgallyanak 
énnekem, es az hw papy keneteef(,)k mynd 
erekké haznalatos leegyen, es wgy tlieen 
moyfes mynth megh paranczolaa hwneky 
wr yften. Es mykoron myndenek teekeelle-
teílegghcl megh zereztettenek vona rend 
zerenth, ottan feteth k^d be bamlaa az fa-
tort, es wr yltennek dyczófeghe zalla hw 
rea. Es nem mehet vala moyfef, myerth 

hogy az feteth kód myndeiit be fagoth vona^ 
es wr yltennek felfeghes vota oth yelen vona. 
Ha mykoron az k9d ITel zaal vala h^S^ róla, 
akkoron oda meennek vala az yzrael ffyay. 
Ha kedeegh myghlen f^hjtte aal vala, ugyan 
ottan azon helyen lakoznak vala. Nappal 
azért koronkeed feteth kód foghya vala be 
az Satorth, es eeyel feneíf thyz mynd az 
yzrael ffyay neepeynek latafokra, vala hol 
lakoznak vala. 

Eth veegheztetyk el moyfefnek mafod 
kenywe, ky exodofnak neveztetyk^ 
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