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WáOT EV&E®EBÉS®EL 

Észrevét 's utasítás a' hasonmásokra nézve. 

A' 17d. lapon lévő kezdet előtt három hasonmás tábla van; u. m. 
1.) A' tatrosi másolat vagy müncheni magyar kézirat kezdőbetűi egymás után 

összeállítva. 
2.) Ugyan ezen másolat folyóbetűi, mellyek között a' ez, cs, gy, ly, ny, sz, ly, 

zs magyar bctííhangok egyszerítésére fordított gond, különösen felötlő. Ha cs helyett az 
akkori egészen újból kigondolt l>, visszafogadtatnék, ugy az általvett 3 megint csak sz 
lenne, de nem egyszersmind z, miként hajdan; és a' mai ez helyébe csak c' régi c-t ír
nok magánosan, háromnál lenne nyereség. 

3.) Máté evangcliomának a' 17d. lapon meginduló kezdetéből vett hasonmás. A' 
körülvonogatott koszorú rajza korántsem olly kéjes ugyan, minőt az akkori olasz, német 
szentiratok szirmain, meglepő gyengéd szinezettel találunk, de még is gyanitatja, hogy a' 
melly kéz legalább ennyire tuda rajzot vetni, annak bctüirása az akkori többiek között 
tisztább olvashatóbb volt. 

4.) A' 150. és I5ld. lap között lévő hasonmás, a' Xémeti György kezétől kü
lönböző másik azon kéz betűit mutatja, mellyről Jászay, Észrevételei Ilid. lapján teszen 
említést, 's figyeltet reá a' 151d. lap karaján alul álló e' jegyzet is: vége a' második kéz 
írásának. 

A' ki ezt csak mintegy késértésűl beléirkantá, lehetett Xémeti Györgynek ifjú 
fceged papja káplánja, mert Németi Györgyöt magát hihetően vehetjük tatrosi papnak, 
illyenféle munka akkor sem világi ember dolga volt. 'S e' tatrosi magyar pap azt gondola, 



csak jobb leszen neki magának leirni az egészet, mert lám a' mi keveset ira is belé káp
lánja , azt is megvétette; csillag alatt kellé beszúrnia a' mit kifeiedett. 

5.) A' 241. laphoz tartozó hasonmás felső részéből láthatni miként irá ki Németi 
György a' maga nevét 's másolata bevégzésének évszámát veres festékkel. Annak is oda 
tétele, hogy ő Hensel Imre fia volt, keleties, a' mi Erdélyben kivált pedig a' székelyföl
dön ma is divatoz p. o. gróf Bethlen László Pali és Bethlen Elek Pali , annyi mint egyik 
Pal i , László fia; másik, Eleké: Dankó Mihály Imre Jósi , hol Jósi annyi mint Imrének 
fia, Mihálynak unokája. Ezen oknál fogva vett fel a' már Európában élni 's uralkodni 
kezdett magyar, vezetékneve után csak egy kereszt nevet, midőn a' Bél kiadta Judtokon 

ferri candentis eléadásában és Eejér codexe okleveleiben lévő 's keletiesen jellemző ra-
gadtnevek: Szerelmes, Vendég, Ajándék, Maradék, Elő, Csekő 'stb. megszűntek. L. Fe
jér , Tom. II. p. 92. 93. és Tom. VII. Vol. V. p. 61. A' magyarországi, elnémetesedett fő-
uriházaknál ugyan, egy személyre már 2—3 keresztnév adása c' keletiséget egészen el-
nyugotisíta, 's e' szellemmel azoknál átaljáhan majd minden magyar nemzeti szokás ér-
xelme nyugat-nak dőlt, hanemha nyugtából ismét keletébe kél uj sarjadzataiban. 

A' „Hensel" nemzetségi név, még fenn van lléső-K/ttel Sándor királyitáblai hi
tes ügyvéd 's Pest vármegyei ismeretes táblabíró nevében, kinek elei Poson 's Nyitra vár
megyeiek. A' „Németi" nevet igy, birtok vagy származási helynévnek nézném, mi sze
rint, á l d a n d ó lemásolónk neve tulajdonképen, keletiesen „Hensel Imre György volna 
's praedicatumával: Németi Hensel Imre György. Némedi és Németi nevű falu 's puszta 
van: Pest , Baranya, Bars, Hont, Sopron, Tolna, Yeszprim, Ijng, Borsod, Zemplén, 
Abauj, Hunyad és Belső-Szolnok vármegyében. A' származási helynévnek a' vezeték
név eleibe tétele megint keleties, miként ismét a' székelyeknél máig szokásbaa maradt, 
kik földüket elfoglalási joggal 's nem királyi adomány után hirják. így marada fenn az 
jó ideig Magyarországon is , mig végre csak az adományzottak kezdenek élni birtoknévvel 
is. 2. Hensel Imre talán mostoha apja volt Németi Györgynek. — Egyébiránt hogy //en-
sel és E n s e l mindegy, mutatják: /mnili't és omlit, Aurkölni - wrkolni szavaink, 's He
léna, Hedviga nálunk Ilona, Adviga lett. He/iczel jő elé Bonlini II. decasának 6d. köny
vében, ki II. Geizának, Ausztria határához közel szolgálatott tett, „quidam homo liherali 
aspectu cui Henczel nomen erat, . . . scythicae germanicaeque linguae compos." Ensel Ja
kab 1336 Károly király hive, Fejér cod. diplom. Tom. VIII. Vol. IV. j>. 483. Ensel István 
és János vajkai nemes birtokosok 1457. 1. Vosoid káptalan capsa 1. fatc. 6. vol. 12. nr. \\. 
Ensel János 1661b. a' vittenbergi egyetemben Zrinyi Miklós Horvátországi bán Somogy vár-
megye főispána és Vitnyédi István költségén tanult, 's ezen két evangelicus pártfogójának 
felajállott munkája,: Jh'sputatio Tl/eologica 'stb. a' nemzeti muzeumlian látható, miként 
velem ezeket említett Béső Ensel Sándor ur barátságosan közlötte, kinél, valami bizonyo
sabbra juthatás reménye fejében tudakozódtam. 

DÖBBENTEI GÁBOR-
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IEfus criftus dauid fia abra-

cliam fia 3Úletétenec kpnup 

Abracham ke' 3Úle iíaakot, 

Ifaac ke" 3ule íacobot Jacob ke* 

3Úle iudaft (i p aUafiaít Judas ke' 

3Úle pliareft, 5 Zaramot tbamar-

tol, Fhares ke' 3Úle E3romot E3-

rotn ke* 3ule Áramot Aram k e 

3ule Amínadabot Amínadab ke' 

3Úle NaaíTont Naaííbn ke 3ÚIe Sal-

mont Salmon ke' 3Üle Boo3t rab

tol B003 ke* 3Úlc Obetbet ruttol 

Obetb k e 31'ile JelTet JeflTe ke' 

3úle dauid kiralt , Dauid királ ke. 

3Úle Salamont attól ki vala vríafe 

Salamon ke' 3ÚIe robouamot Ro-

bouam ke" 3ule Abíaft Abías k e 

3iíle A3aat A3a k e 3Úle Joíapha-

tot Jofaphat ke' 3ÚIe Joramot Jo-

ram k e 3ule Q3iaft 03iás ke* 31'ile 

Joatbamot Joathan ke* 3Úle acbaft 

Acbas ke' 3Úle E3ecbíaft E3echias 

k e 3ule ManaíTeft, Manaflcs ke 311-

le Amont Amon ke' 3ule Jo3Íaft 

Jo3ias ke. zúlc Jeconiaft 
MÜNCHENI CODEX. 

(i p. attafiaít babillomba viteletíg- §. levél. 

Ien/ Es babillomba vitelét vtan Je-

conias 3ule falat ielt Salatiel ke* sü

lé Zorobabelt, Zorobabel ke' 31'ile 

Abíudot, Abíud ke'3Úle Eliachí-

mot Eliacbím k e A3ortr A3or k e 

3ule Sadobot, Sadoch k e 31'ile A-

chímot Áchim ke' 3uleEliudotElí-

ud k e 3ule Elea3art, EIea3ar ke' 

3ÚIe Matant, Matan k e 3Úle Jaco-

bot , Jacob k e sule Jofephet ma-

rianac fériet , kitpl 3ulétec i** ki 

Híuatic xc nac A3ert menden néze

téé Abracbamtol foguan Dauidig-

lan t xmj ne"3etec, 1 Dauidtol fog

uan Babillomba viteletiglen xmj 

nem3etec, (i babillomba viteleitől 

foguan xciglan xmj nem3etec \ Crif-

tufnac ke' 3Úletete ig vala Mikor 

p anna maria volna mene3tétet 

Jofepbnéc mi élpt égbe ipnenéc, 

léletec p mehebén valuan fcent Ie-

léctpl Mert k e Joíeph p ferié íga3 

volna g nem akarna otet beadni 

akaríauala ptet titkon el hadni O ke* 
3 
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e gondohian yme vrnac angala ie-

lenec neki almában monduan Jo-
r 

sepli dauidnac fia ne akaih félned 

inariat te felcfegedet ho3iad venned, 

mert me'l p benne zúlétet fcent le-

lektpl vagon, zúl ke* fiat T híuod 

p neuet í nac, mert p vdupzeiti p 

népet p biínpktpl Mend ez ke* lpt 

hog betellefednec mél mondatot 

vrtol .jpheta miat möduan íme zxíz 

val fiat p méhében , £ zxil $ híxia-

tíc p néue emanuélnéc, mcl maga-

raztatíc mú vélpnc iftén Jofeph ke" 

felkéluen almából, tpn miként pa-

rauola p neki vrnac angala, 5 ve-

ue p féléfeget, ^ nem éfméreing p-

tet -migné zűle p élp lpt fiat 5 hiua 

p neuet icnac 

«/• 

A zert mícor zúlétet volna ie-

fus Judeanac bethlecheme-

bén Judeabélí Heródes kiralnac 

napiban xjmc a* magofoc ipuenéc 

napkeléttpl ihrlinbé monduan , 

T E 

Hol vagon ki zúlétet fidocnac ki-

rala , inert latoc p Liliagat nap

keleten, (t ipuenc aíandokockal 

ímadnonc ptet Haluan ke* herodes 

kíral , meg zomorottatec, (i mend 

ibrliií p véle, 5 égbe goituen a' pa-

pocnac menden fédélmékét, 5 a-

nepecnc iraftudoit, tudakozicuala 

p tpllpc hol x c zúlétnec, (t azoc 

mondanac, Judeanac bétblecbeme-

bén, mert ig vagon iruan jpheta 

miat Es te bethlechem Judeanac fpl-

dp, femiuél vag ktiffebb Judanac 

fedélmibén , mert te bélolléd ip ki 

herceg, ki bíría én népemét ifrlt 

Tahat Heródes titkon híuana'ma-

goíbcat, zérélmest tanoTla vala p 

tpllpc a* üllagnac idéiet a:* meí té-

tetuala nékic, $ éréztué pkét bet-

lechembe möda , meíinétec j kér-

keggétec zérélmeft a' gérmecrpl, (i 

micor meglelénditec birdéíTetecmg 

énnékem, hog es én iutuan umag-

gam ptét Kic mikor hallottacvolna 

a* kiralt élmenenéc, Q. tjme a" uil-

lag kit lattacvala nap keléten elpl-
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keli valapkét, míglen iutuan ál

lana a* haz felet hol vala a1 gér-

mt'c, Latnán ke* a1 üllagot, prpl-

tenec vala igen nag prpmel, (i be 

menuéiec a' házba lelec a' gérmé-

ket || roáriaual p annaual Es le éf- 9. iev<!i. 

ueiec ímadac ptét, 5 p kenuéc meg-

nitium, aianlanac neki aíandoko-

cat aranat tcmiént $ mirrat Es fe

lelet véuén almocban, bog nemen-

nenéc meg herodéfhéz, mas vton 

fordolanaciíig p orzagocba ^ Kíc 

micor elmentec uolna imc vrnac 

angala ielenec iofephnec almába 

mödua Kel fel (i veged a* gérme-

ket , 1 annat cuél , <j fus egíptom-

ba, $ leg oth míglen mondoc te

neked, mert ipuéndpupl vagö, bog 

Heródes kerel'fe a'germeket éluéz-

teni ptét, Ki felkelué veue a" ger-

mekct, 5 p annat cyél, 2 mene 

egiptomba , 5 vala ot Heródes meg-

holtíglan, Hog bétélléfednec meí 

mondatot vrtol ^phctamiat mond-

uan, Egiptombol híuttam én fiamat 

Tahat Heródes latuan, mert meg-

19 

Lalát tatot volna a" magosoctol, igen 

megharaguec, 5 éréztucn megplp 

menden germekeket kic valanac 

Judeanac betlehemeben, (i mend 

p vidékiben ket éztcndéiekét 1 

alab az idp zerent ment kérdezke-

detvala a* magofoctol Tahat bété'I-

léfedec mel mondatot Jeremiás 

.jphetamiat monduan *Zo magaffa-

gocban hallatot fíralm £ nag ordeí-

tat Rachel firatuan p fiait (i nem 

akara megvigaztaltatní mert nem 

vadnac ^ Heródes meghaluan ke-

íme vrnac angala ielenec iofephnec 

almában egíptomban möduan Kel 

fel, (i ved a* germeket f p annat , 

(L mén ifrl fpldebé, mert meghol-

tanac kic kerésicuala a* gérmecn0 

léiket Ki felkéluen veue a* germe

ket u p annat, (i ipup ifrl fpldebé 

11 aluli ke* hog Archellaus orzagla-

na Júdeában, Herodéfertp attaert, 

felémec odamenni, 5 ímtétuen al

mában^- mene galíleanac vidékibe, 

5. iutuan lakozec a* varofban, ki 

híuatic nazaretnéc f hog bétéTJesed-



20 M A 

nec meí vagö monduan .jphetaniíat 

,mert nazareufnac híuattatíc 

• * J 

A napocba ipup Janus bap-

tífta predícalua íudeanac 

kietlenében, g. monduan Peniten-

cíat tarLatoc, mert élkpzéleit men-

necnec orzaga Mert ez az kirpl irat

tatot Ifaias .jpha miat monduan 

íupltpnc zaua kietlenben alkoffa-

toc vrnac utat ígazacka tegetec p 

pfuenít Ez Janö) ke* valuala ru

hát teuecnec zprebpl, 5 kpdmen 

ruhát p foruoka kprnpl, p étke ke* 

vala fafka 5 vad méz, Tahat ki 

megcnualá p hozia mend ihrlilü £ 

mend Júdea, 5 méden vídéc ior-

dan kprnpl $ megkereztelkednec-

uala p tpllp iordanban p búnpket 

meggunuan,. Latuan ke* á* leual-

tacnac, j a* faduceofocnac fokit, 

ipupkét p kéréztfegere monda né-

k ic , KoLkc kígocnac nemzeti ki 

mutatót nektec élfutnotoc ifténnéc 

T E 

ipuendp haragiatol, tegetec azért 

pnianac inelto gimpkét , } ne a-

kariatoc mondanotoc túnp bénné-

tec, Abrachamot uaTluc atancnac, 

mert mondom túnectec hog hatal

mas iftén e kpuecbpl fclkplténi a-

brachamnac fiait, mert iiiiar a" feí-

ze a* fa gpkerere vettetet, men-

dcn fa azért mél ne tezén io gimpl-

Lpt ki méttétic g a" tűzbe éréztétíc 

En valobizon kereztellec tútpkét 

vizbén pniara, ki ke* iouendp én 

vtanna érpfb tpllémtpl, kínéc né 

vagoc melto fáruiat es vifélném, 

az kéréztel tűtökét fcént lelecben 

(i tűzben kinec zoro lapáttá p ké

zebén, j megtizteíta p zérpiet, 

g. gpití p buzaiat p ü i r ibé , a* pol-

uacat ke* egéti inegalhatatlan tűz

be 1 Tahat ipup íhc galileabol ior-

danra Janofhoz hog megkéréztel-

kednec ptpllp János ke* megtilta-

uala ptét monduan En tartozom té-

tplléd megkéreztelkednem 5. te ioz 

én hozíam Felelué ke* i c möda ne

ki -Zprinél ma mert ig íllíc né-
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kpnc bétplténpnc mcndcn igaffugot 

Tahat élhaga ptet Ilié ke' megke-

reztelkcttétuen legottan felmenea" 

víztpl, (tímemegnílanac neki men-

néc, f lata ifténnéc lelket miként 

galambat (t ípní p reía, $ yme zo 

mehbplmondua, It, ragon én zeretp 

fiam kiben maganac iol kellettem 

t 1 1 j 

n p aliat i c vitetec a* kietlenbe d 

zélléttpl bog kéfértetncc pr-

dpgtpl j mikor bpitpltuolnaneguén 

napocban, j néguen || euecbén, an- 10. levél, 

nac utanna ehézec, (i hozía vepuén 

a' kéfertp monda neki 1 Ha iftén

nec fia vag, mong, bog e kpuec 

legenec kenereckc Ki felélué mon-
r 

da neki Met ima vagon, ne uac 

kenerrel él ember, de médcn íge-

uél ki zarmazic iftennc zaíabol Ta

hat víue ptet az prdpg a' .f, varof-

ba, 5 allata ptet a templomimé te-

téíéré, 2 monda neki , Ha iftennc 

fia vag érézied ala te magadat Ir-

uan vagon paranuolt iften te rol-

lad p angalinac, (t. kézécbe véznec 

tégedet ne talantal megferi-éd te 

lábaidat a' kphpz, monda neki ihc 

Esmeg iruan vagon Ne kéfenéd 

te vradatifténedét£smegvíue ptet 

az prdpg igen magas bégre, (j mu-

tata neki mend ez vilagnac orza-

gít (i p diupségit, 5 monda neki 

mend ezeket néked adom> ha le 

éfuen imadandaz engemet Tahat 

monda néki ihc, meri fathanas, 

iruan vagon te vradat ifténedet 

ímaggad (i Lac néki zolgal Tahat 

meghaga ptét az prdpg, $ ím an-

galoc vepenéc 5 zolgalnac uala né

ki ^ Mikor ke* hallotta volna ic 

hog Ian9 éladatotuolna mene gali-

leaba, (i nazaret néup varos üüg-

haguan, jpup 5 lakozec tenger mél-
r 

lét valocaphanaumban 'Zabulonnac 

f neptalimnac vidékiben, Iíog bé 

télléfednec mel vagon monduan 

Ifaijas .jpha miat CZabulonnac fpl-

dp <j neptalimnac fpldp, tengernéc 

vta Jordán élupl, poganocnac ga-
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líicaía Nep ki vluala fctetfegben la

ta nag világot, g halai ariiekanac 

vidékiben vlpcnec világ tamada 

nékíc Enn c vtanna kézdc i c pdi-

calni g mondani, Penitéciat mú

ltéi keggetec mert élkpzeleit nek-

tec mennecn0 orzaga ^ Jaruan ke* 

i c galileabeli tenger mellet, lata 

ket atafiat, Simont ki hinatíc pé-

tern9 g Andoriaft p attafiat t e-

reztuen p haloíocat a' tengerbe , 

mert halazoc valanac, Es monda 

azocnac J. Jpuetec en vtannam tez-

léc tútpket embérccn0 halazoia, g 

azoc legottan haloioc meghágná 

kpnetec ptet Es innen eleb men

tien, lata masket atafiat CZebedeus 

iacabat, g Janoft p attafiat a* ha-

ioban 'Zebedettfíal p attoccal p ha-

loiocat meg zerezuen g hiua pket, 

Azoc ke* legottan haloioc g attoc 

nieghagnan kpnetec ptet Es meg-

kércngiuala i c mond galíleat, ta-

neitua p finagogaiocban, g pdical-

uan orzagnac ewangeliomat, g meg-

uigaztuan menden lelétezeteket g 

T B 

menden betegfeget a* népben, g ki 

hírheuec p' híré mend firíaban, g ho-

zanacpneki menden gonozol valló

kat külpmb kiilpmb leletczéteckel 

g getrélmeckel foglaltacat, g kic 

prdpgpkét valnacuala ghauafocat g 

kpzuenefeket, g meguigazta pket, 

g kpnetec ptet foc gplékezétcc ga-

lileabol, g decapuliabol, g Ihrlin-

bpl, g Júdeából, g Jordán eluol 

m 
v C a p V 

T attian ke* ih c a* gplekezeteket 

felmene a* hegre 5 micor leűlt-

uolna vepenc p hozía p tancítuaní, 

g p zaia megnítuan taneit'auala p-

ket mödua Bodogoc lelki zegenec 

mert puec mennecnc orzaga Bodo

goc kegefec mert pk biríac a* fpl-

det Bodogoc kic firnac mert pk 

meguigaztaltatnac Bodogoc kic e-

heznéc g zomtuhoznac igaflagot, 

mert pk megelegettetnec Kodogoc 

irgalmazoc mert pk írgalmalíagot 

kpuétnc Bodogoc tízta ionhouac, 
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mert pk iftent lattac Bodogoc bé-

kéfegefcc, mert pk isténfíainac 

híuattatnac Bodogoc kic vldpzetct 

zénuédnéc igaffagert mert puec 

ménnécnéc orzaga Bodogoc vattoc 

mícor émbercc nektec gonozt mon-

dandnac z tútpket uldpzéndnc, $ 

mödandnac menet gonozt tü éllén-

tec hazuduan én értem, prpTIetec 

z vigaggatoc mert bp tü erdemtec 

ménéebén, mert ig vldpztec a' 

.robetacat kic voltanac tü élpttétec 

Tv vattoc ke" fpldnc faní, bog ba 

a* fo élénezéndic mibe íozatic , 

femirc kcllp touabba, báné bog ki 

véttéflec, £ émbércctpl megrio-

mottaíTec Tü vattoc é ailagnac vi

lági, begén alkotót varos él nem . 

reitezbétic Es né goitnac zpuetné-

ket, i vétic ptét a' zapu ala" de || 

a' gcrta tartora, bog vílagosebon u. jevéi. 

mendenécnc kic a* bazban vadnac, 

lg vílagofebon tü vilagtoc émbercc 

élpt,bog laffac tü io múuélkedef-

teket, Q. diuerícc tü atatocat ki 

vagon mennéebén Ne akariatoc a-

Jaitanotoc, bog ipttém legec, tpr-

nent feíténe, auag^pbetacat, mert 

né ipttem tpruét feiténé de betel-

léfeiténé Bízón mondom tünéctec, 

míglen men z fpld élmulíc, eg io-

ta auag eg apex a* tpruénbpl élnem 

mulic migné mendenc legénéc Ki 

ke* megfeiteiul eggét é kus paran-

Lolatoc kpzzpl Q. emberekét ig ta

neitand küflebnc bíuatíc meíinécnc 

orzagaban/ ki ke' be teTleíeiténdi 

£ ig taneitand éz nagobnac bíuatíc 

ménécnéc orzagaban, Mondom ke* 

tünéctcc, mert bánéba ínkab bp-

uplkpdéndic tü igafíagtoc, bog né 

az íraftudoke 5 a" leualtake né 

mcbéttecbé ménnécnéc orzagaba, 

Hallottatoc mert mondua vagö a* 

venécnc Ne pldpklíb ki ke- pldp-

kénd méltó lezé ítélétnéc, En ke* 

mödom tünéctec , mert med ki ba-

ragozec p attafidiiac, méltó lezén 

itélétn0, ki ke* mödand p attafia-

nac rácba méltó lezen tanai 

ki ke- mondand p attafianac bal

gatag méltó lezén pokol túzenéc 
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Azért ha vized te aiandokodat az 

oltárra, 7- oth megemlekezendcl 

hog te atadfía val valamit te elle

néd, hadmeg oth te aiandokodat 

az oltár elpt, (t raen élpzer eggé-

fpl iiíg te at'adfiaual, £ tahat ip-

ued aíandokozíad te aiandokodat, 

leg megeggésplt te ellen-

fegeddel hamar mig vag az vtban 

puele, Netalantal ad tégedet te el-

lenfeged a* bironac, Q. a* biro ad 

tégedet a'zolganac/ x a* tpmlpcbe 

érezteíTel, bízón mondom teneked, 

né ipzki Tnetén mígnémegadod az 
r 

vtolfo akLat cs , Hallottatoc met 

mondua vagö a" vénecnc Ne pa-

raznalkoggal, En ke* mondom tú-
r 

nectec, met menden ki latand 

nemberiet ptet keuantara, imar 

megparaznalkódot p miatta p zü-

ueben , Hog ha te iog zéméd meg-

gonozbeítand tégedet ved ki ptet (i 

vefd el tetplled , mert iob teneked 

heg eg eluezien te tagid kpzzpl, 

hog né mend te téfted erezteflec 

pokolba Ez ha te iog kezed meg-

T E 

gonozbeítand tégedet , med el p-

tet (i vefd el te tplled mert iob te

neked hog eluezien eg te tagid kpz

zpl , hog né mend te téfted meh-

nen pokolba Mondua vagö ke* a* 

venecnc, valaki elhaganga p fele-

feget, aggá annac hagomannac le-

uelét, En ke' mödom túnectec mert 

méit ki elhaganga p felefeget pa-

raznafagnac okanalkúl, a' paraz-

nalkottatta ptét, (i ki az élhagot-

tatvendí tpruenttpr Efmeg hallot

tatoc mert monduan vagö a- ve-

necnc ne efkeggél hamíffan, de 

megaggad te efedet vrnac En ke* 

mondom tűnéktec , ne efkeggetec 

médkent fe mehre mert iftennéc 

. zekí, fe fpldre mert p labaínac fa-

mola, fe Ihrliiire mert nag kiral-

nac varofa , fe éfkeggel te fedre 

mert né hac eg fürtpt feíerre ten

ned auag feketéié, Legén k e ' tű 

bezettéc vagö vagon, nem n é , mi 

ke' ezectpl bpupben lend a' gonoz-

tol vagon, Hallottatoc mert mond

ua vagö a* venecnc, zemét zemért, 
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fogat fogért, En ke* mödö txínéc-

tec ne tainaggatoc gonoz ellen, de 

ha ki uapand tégedet iog tügpdré 

, taruad annac a* maficat es, Es ki 

akarand te veled tpmcnben perle

ni , (f te zociiadat mcguenní, ag-

gad neki palaftodat e s , 5 ki ken-

zéreitend tégedet ezer Arépéfre, 

men annál mas kéttpt, Ki kér tpl-

léd ag nék i , (i télied kplupn ve-

nptpl él ne fordo'í, Hallottatoc mert 

möduan vagon a* venecnc, Zeréffed 

te rokonodot 5 gúlplléd té éllén-

fegedét, En ke* mödom tunéctec 

Zeréffetec tú éllénfegtekét, 5. iol 

tegetcc azocnac kíc tútpkét gúlpl-

ténc, 5 imadkoziatoc tútpkét vldp-

zpkert Q: patuarozokert, hog lege

tec tií atatocnac fíaij ki vagö men

necben, Ki fél fenlétíp napiat íok-

ra (i gonozocra, 5 es igazacra (i ha-

miíTacra, Ha ke" zérétitec azocat 

kic tútpkét zérétnc mi erdemet 

vaYIatoc, néde a' iéles búnps, | 

múuélkedétbélíec es tezec azt é , 12. 

Es ha Lac tú atatoc fiait vdupzlén-

MÜNCIIENI CODEX. 
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ditéc mit teztec tpbbét, ne de az 

etnikofoc es tezéc azt é Legetec 

azért tpkellétefec miként es tú 

mennei atatoc tpkellétes 

v J 

T^ igélméziétec hog tú igaífagto-

cat ne tégétec émberec élpt, 

hog lattaífatoc p tpllpc, egebként 

erdemét ne AraTlatoc tú atatocnal 

ki vagon mennéebén Mikor azért 

alainifnat tendéz, ne akaríad te 

élpttéd trombitaual trombitaltat-

nod, miképpen a* kepmutaloc tez-

néc p finagogaíocban, j vcaiocban 

hog tizteltéífénc émberectpl, bi-

zon mondom tunéctec megnpttéc 

p érdemekét Te ke* alamífna téuéd 

ne tugga te balod mit tézén te io-

god, hog legén te alamifnad rei-

tecbén (C te átad ki lattá reitecbén 

megagga tenéked Es micor ímad-

kozandotoc, né legetec zomoroc 

1!]. miként kepmutaloc r kíc zérétíc 

finagogaíocban, (i véac zegen alua 
4 



26 M A 

ímatkoztocat hog lattafíanac em-

bercctpl, bizon mondom tűnéktec 

megupttec p erdemeket Te ke* mí-

cor ímadkozandol be men te hai-

lakodba, c aito be téuén imaggad 

te átadat reítecben, f te átad ki 

lattá reitecben mgagga teneked I-

madkoznatoc ke* né akaríatoc fo

kát zolnotoc, miként az etnicofoc 

téznc/ mertalaítac bogp soc zauoc-

ban meghal gattafíanac, né akaría

toc azért azochoz hafonlatnotoc, 

mert tugga tú atatoc mi kelleme

tes legén túnéctec mi elpt kéríetéc 

ptet Tú azért íg imadkoziatoc Mi 

atac ki vag mennécbén, Scenteltef-

fec teneued Jptjpn te orzagod Legén 

te akaratod, miként mennen $ azon 

kent fpldpn, Mi téftikeiiérpnc felet 

való kénérét aggad múnékpnc ma 

Es boLaífad múnékpnc mú vútétpn-

két, miként cs mú boLatonc nékpnc 

vététtecn0, Es ne víg múket kéfer-

tétbé, de zabadoch múkét gonoztol 

AmenMert hámegbouatangatoc em

beréén6 p búnpkét, megbouatta es 

túnéctec tű mennéí atatoc tú vet

kezettekét Ha ke* megné boLatan-

gatoc émberecnéc p búnpkét ' , tú 

meneí atatoc fem boLatta meg tú

néctec tű búntpkét ^ Mikor ke-

bpítplédetec, neakaríatoc lennétec 

zomoroc miként kepmutaloc, mert 

ki téttétic p orcaíocat hog lattafía

nac émberecn0 bpítplpc, bízón mon

dom túnéctec mert mgvpttec p ér

demekét Te ke" mikor bpitplen-

dez, te fedet megkennéd $ te or

cádat iiigmoffad, hog né lattaflal 

émberecn0 bpítplp, de te atadnac 

ki vagö reítecben, f te átad ki 

lattá réitecbén megagga tenéked 

Ne akariatoc kenueznetcc tú ma-

gatocnac keni.eket fpldpn, hol rof-

da (t raoT., mgfémieitíc, (i hol vr-

roc ki afíac £ él vroziac Kenuézié-

tec ke. magatocnac kenuekét mén

bén, hol fem rofda fem mol meg

né fémieítíc, g. fem vrroc ki né 

afíac fé élné vroziac Mert hol vagö 

te kénuéd, ot vagon es te zúuéd, 

Te téftednc zpuétnéke te 
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zenied, ha te zemed egvgp léd med 

te tefted világos lézén, ha ke' te 

zemed alnoc lend med te tefted 

fetet lezen, azért ha a- világ ki 

te benned vagö fetet lend a" fetet 

mene lezen *J Senki ne zolgalhat 

két vrat, mert auag eggiket gúlpli, 

5 a* maficat zérétí, auag eggiket 

tűri (t a" maficat vtaTia Nem zol-

galhattoc ifténn? (L mamonnac A-

zert mondom túnéktec, ne Iegetec 

zorgalmazatofoc tű lelketecn9 mit 

cgétec, ag tú téftetecn9 miuel pl-

tpziétec, Nemde tú lelketec nagob 

é hog ne az etec, $ a" teft hog né 

a* ruha, Laflatoc a" menneij repé-

fpkét mert né vétn? fé aratnac fé 

gpitn9 Liirpcbe 5 tú menneí atatoc 

élteti azocat, néde tú incab na-

gobbac vattoc azocnal é Tú kítéc 

ke* gondolua toldhat p allattahoz 

eg fengnét, (t a* ruháról mit zor-

galmaztoc, Laflatoc a- mezpn? lí-

líomít, míképpé npnec né mükal-

kodnac fé fonnac, mödom ke* túnc-

tec, mert falamon méd p diupfege-
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bén né fcdeztétét vgan , mikét 

ézec kpzzpl ég. Ha ke* a- mézpn9 

zenaíat ki ina vagon, $ holnap, a* 

clíbanofba éréztétíc iftén ig ruha-

zía ment ínkab tútpkét kéues hú-

tpuéc Ne akaríatoc j | azért zorgal- 13- ley6 

mazatofoc lennetec moduatoc mit 

ezpnc auag mit izonc ag míuél fe-

dezpnc mert méd ezekét poganoc 

kpuétic , mert tugga tú ménnéi 

atatoc hog méd ézecnélkúl zükpf-

Iptpc, Kéréfíetec azért élpzer if-

ténn9 orzagat £ p ígaffagat 5. méd 

ézec adatnac tűnéctecNe akariatoc 

azért zorgalmazatofoc lennetec hol

napra mert a' holnapi nap zorgal-

mazatíjlezén p maganac, elég nap-

nac p gonoflaga 

C a p v 1 j 

"VT e akariatoc itélnétcc j né 

ítéltéttcc, mert mél Ítélet

tel itéléndetec itéltéttec, 5. inéi 

mértéckél méréndétéc megmérté-

tíc túnéktec Mit latod ke- a" kalazt 
/i * 



té átad fia zeniében, £ a' gerendát 

te zeniedben ne latod Auag mi

képpen mödod te atadfianac'Atam-

fia éngegged véssémki a' kalazt te 

zemedbpl, Es um geréda vagö te 

zeniedben, Kep mutalo, véfdki 

elpzer a* gerendát te zemedbpl, (t 

oztan meglátod ki vetnéd a- ka

lazt te atadfianac zemebpl Ne akar-

íatoc adnotoc fcentet ébecn?, (j. né 

ereziétéc tű gpngptpkét diznoc é-

léibe, nétalantal megíiomoggac azo-

cat p labockal, (i az cbec megfoi*-

dolua megzaggatnac tútpkét, Kér-

iétéc (i adatic tünéctec, Kérélfé-

téc 5 iiíglélítéc, koltagiatoc £ meg-

níttatíc tünéctecf Mert méden ki 

kér vézén, f ki kérés léi , j kol-

tagonac megníttatíc Auag inéi az 

ember tú kpzzpletec kitpl ha p fia 

kenérét kerend míné kpuét noít 

néki , ag ha halat kérénd míném 

kegot noít néki , ha azért tú go-

nozoc valuatoc tuttoc ío adomano-

cat adnotoc tű fiaitocnac, mént ín-

kab tú atatoc ki vagon mennécbén 

ad iokat ptét kérpcnéc ^ Azért 

mendenckét valameTlékét akartoc 

hog tegenc néktec émberec tú es 

uga tegétec azocnac mert é tpruen 

Q. ^phetac Mennétecbé a* zoros ka-
r 

pun, met zéles a* kapu (t bp az 

vt mél vizén a* vézedelmré, 5. so-

kac vadnac kic által ménnc p raí-

ta , Mel ige zoros a' kapu Q. kéf-

kén az vt mel vizén az elétré, 5 

kéuéfen vadnac kic meglélíc ptét 

^ Fígélméziétec a* hamis .jphetac-

tol kic ípnéc tü hozíatoc iuhocnac 

ruháiban, bélpl ke* ragadozó far-

kafoc , p gimplupkrpl éfméritec-

meg pkét Miné zednc tűuíffecrpl 

zplpkét, ag korokról fígékét Igén 

mendé io fa io gímplupt tézén, go

noz fa ke. gonoz gimpli.pt tézén 

Gonoz fa ne téliét io gimpli-pket, 

(L io fa ne tehet gonoz gimplupkét, 
r 

meden fa azét mel né tezén io gí

mplLpt ki méttétic (i a* túzbé éréz-

téticAzertp gímplupcrpl éfméritéc-

íiíg pkét Nem mödé ki vg möd énné-

ké vra vra megébé mennécnéc or-

http://gimpli.pt
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zagaba, de ki tézi en atamnac aka-

ratiat ki vagö ménecben a* megénbe 

ménecnc orzagaba Sokac mödnac 

enneke a" napon Vram nődé te né-

uedbe .jphctaltonc é, Q. te neued-

be prdpgpket ki vettpnc, Q. te ne-

uedbe foc íozagokat tpttpnc , Es 

tahat valloc azocnac mert sonba 

ne efmertelec tiítpket, tauoziatoc 

el en tpllcm méd kíc muuelkettec 

hamiffagot ^ Azért meden ki bal

lá en igéimet (t tezí azocat, hafon-

Iatíc bplu emberhez ki rakía p ha

zat kp zírton, 5 zallot le es 5 ipt-

tenc foloc, (i futtanac zelec, $ 0111-

lottanac a* házra , j ne elet le , 

mert rakatot vala erps kpzirton Es 

meden ki hallá en igeimet <j né 

tezí azokat, hafonlatíc beit férfiú

hoz ki alkotta p hazat fpuenén 5 

zallot le e s , (i rptten0 fplpc, 5 

futtanac zelec, (t omlottanac a* ház

ra, 5. le efet, 5 volt p romlása 

nag Es ug Ipn mikor i c meguegez-

te volna e bezedeket, uudalkod-

nac vala a* gplekézetcc p tanofa-

29 

gan, mert vala pket taneito ment 

hatalmas, 5 ne miként p iraftudoí 

Q: a* leualtac 

v 1 1 j 

'VT ikor ke' lezallot volna i c a-

hegrpl, kpuetec ptet foc gp-

lekézetec, (t ijm eg poclos ipuen 

ímada ptet mödua Vram ha akarz 

megtizteithaé engemet, Es ki noít-

uan i c p kezet , illete ptet möd-

uan, Akarlac megtizteítanö, (i leg-

otta megtiztoltatec p pokloffaga, 

Es möda neki Laflad || hog fenkínc 

fe mongad , de men el mutaflad 

magadat a* papocnac, 5 aíadokoz-

iad az aíandokot, mellet páran-

uolt Moy'ses azocnac tanofagocra 
r 

Miko ke ' bementuolna Caphar-
naumba, vepec p hozia a* Centu-

rio keruén ptet z monduan Vram 

en germekem kpzuénes fekzen ha

zamban 5 gonozol getretíc, Es mö

da neki i c En elmegec 5 megvi-

gaztom ptet, Es feleluen a" Centit-
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rio monda neki , Vram né vagoc 

méltó hog ípij én haíazatom ala, 

de mög Lac igéddel 5. megvigazic 

en germekem, Mert es én hátaim 

alat zerzétet ember vagoc, valuan 

vitézekét én alatta, £ énnc mödoc 

men (i élmegén, (t maficnac ipy (j 

ip, (i en zolganac ted ezt (i tezi , 

Haluan ke- ézt i c uudalkodec, 5 

ptét kpuetpen0 monda Bízón mó

dom túnéktec, ne leltem énné hú-

tpt Ifrlbén Mondom ke- túnéktec 

mert fokac ipnc napkélettpl 5. nap 

nugattol, (i iiigiiugoznac Abracha-

mal (i Ifaackal, j Jacobbal meíi-

necnc orzagaban Ez orzagnac ke* 

fiai ki véttétn0 a' kulfp fétetfegec-

bé , ot lezen fíralm z fogacnac ui-

korgatasa Es monda i c a* Centu-

rionac, Men el Q. miként hittél le

gén tenéked, Es megvígazec a' gér-

mec azon idpbén ^ Es mikor ín-

totuolna i c péternc hazába, lata p 

napát fékette, 5 hideg leiette, (t 

illéte p kézét, Q. meghaga ptét a* 

hideg léiét , <j felkélé $ zolgal-

uala nékic Eftué lené ke- hoza-

nac neki foc prdpg vallókat, £ 

ki véti vala a- zellétekét ígeuél, 

(i med gonozol vallókat megvigaz-

tot , Hog béteTléfednec mél mon

datot Isaias ,jpha miat möduan (,) 

mú bétégsegpnkét élupttp, 5. mú 

lélétezétpnkét vifélté Latna ke* i c 

foc gplékezétekét p kprnpllp, pa-

rauola p taneítuaíiínac tenger által 

menniéc Es hozía vépué cg iraftu-

do monda néki Mester valahoua 

menendéz ng kpuétlec tégedet, 5 

monda néki i9 Ranazacnac likai 

vadnac/ g. mennéi repéfpcn? féz-

kec emberfíanac ke. nini. houa p 

féiet haitaní Mas ke* p tanéituaní 

kpzzpl monda nek i , Vram ereziel 

engemet élpzer mennem, & temet

né el én aramat Ilié ke* monda an-

nac, Kpnés engemet, Q. had a- hol-

tacat témélTec él p halottakat, Es 

p a- haioukaba félménen kpuetec 

ptét p taneítnaní, £ ím nag índo-

lat iptuala a* tengeren, ug hog a-

haíoLka béfédeztétnec a* habockal, 
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de p alozö vala Es hozía vépén? p 

taneítuaní (i fclkpltec ptét möduan 

Vr vdupzeh műkét mert éluézpc, 

Es möda nékic Í9 Mit feltéc kéués 

hútpuéc, Tabat félkélué paranuola 

a* zélécn? (j a* tengem?, $ lptua-

la nag uéndéífeg Bizon az émbe-

rec uudalkodnacuula möduan Mi-
r 

némp ez met zéléc (j tenger éngéd-

nec neki j Es mikor iutotvolna i? 

tenger élue gerazcnofocnac vídc-

kecbé, éleibe kelen? néki két ém-

berec prdpgpkét valloc ferecbpl ki 

ípuén, igén kégetlének, ug hog 

sénkí fe mehetne éléué az vton^ 

Es im iuplten? (i mondua Mi mi-

nékpnc (i néked í? dauídnac fia 

míert ipttél idé vdp élpt gctrened 

miikét , Vala ke* ne mézzé p tpl-

Ipc foc diznocnac uordaí priztét-

uén, Az prdpgpc ke* kérícuala ptét 

möduan, Ha ki veó múkét innen 

érézih múkét a' Lorda diznocba , 

Es monda azocnac, Meíinétec Es 

azoc ki menueiéc ménén? a* diz

nocba Es med a" Lorda nag hír-
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télénfeggél fp mérédec méné a1 

tengerbe, $ meghalanac a- vízéc-

bé A" paztoroc ke* él futanac, 5 

a* varofba iutuaíoc meghirdetec 

med ezekét, 5. ézecrpl kic az pr

dpgpkét vallottac vala Es ím 

mend a- varos ki ipup i?nac éléi

be , QL ptét latua kéricuala ptét hog 

élménné p vídékécbpl 

"171 s fél ménné i? a" haíoLkaba 

méné tenger élue, (i íuta p 

varofaba Es im hoznacuala néki ég 

kpzuénéft ágban fékpt, Latua k e 

i? azocnac hiitpkét möda a* kpz-

uénéfn? Rémenkeggél fiam megbo

uattatnac tenéked te biiníd Es ím 

nemeliéc az iraftudoc kpzzpl mon-
, , > 

danac p bennec E karoml Es mi
kor lattauolua i? p gondolattocat 
monda, Hog mit gondoltoc gono-
zocat tú zuuétecbén, Mert mit kpn-
uéb || mödani megbouattatnac te- 15- levél, 
néked te búníd, auag mödani Kel 
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fel (t iarili, Ilog ke-tuggatoc, mert 
r 

énibe fianac vagon fpldpn hatalma 

búnt boLatni Tahat möda a- kpzue-

íiesn9 Kel fel ved te agadat (i mén 

te hazadba, g felkele, f elmene 

o hazába, Latna ke* a" gplekezetec 

félémen0 , f diupueítcc iftent ki 

adót iilen hatalmat émbérccnec ^ 

Es mikor innen el mentnolna í c , 

lata egMate nenp embert a*vámon 

vlette, Q. möda neki kpues enge

met Es felkeluen kpuete ptet Es 

vg lpt p a* házban cyette, im foc 

ieles bünps miíuelkedetbeliec , (t 

búnpfpc ipuéíéc eznc uala égbe ic-

fal £ p taneítuainual Es é latua a* 

léualtac mondnacuala p taneítuani-

nac, mire ezíc tű meftertec a* ie-

lenualo bünps múuelkédetbeliec-

kél $ a* búnpfpckel, Es halua i c 

monda, Nem kéllp az égezécnc 

vruos , de a' gonozol vallocnac, 

Ménétec ke* tanoTJatoc mi vagon 

IrgalmaíTagot akaroc g. né aldo-

maft, mert ne ipttém hiunom iga

zakat de búnpfpkét ^ Tahat vé-

T E 

pen9 p hozía Janofnac taneítuani 

monduanMire mú $ a* léualtac bpi-

tplpnc gakorta Te taneíluaníd ke* 

né bpitpln9 Es möda í c azocnac, 

Míné l'irhatnac a* vpnc fiai mígle 

velec vagon a' vp, ípnec ke* napoc 

mikor tpllpc eluétetíc a* vp 5 ta

hat bpítpln0 Senki fem erezti ke" 

vg otröba poztonac foltat o? ruhá

ba , mert ki zakazta magát az o 

ruhából, £ a' zakadat nagob lczen, 

£ né ereztn0 vij bort o tpmlpcbe, 

mert vg a* tpmlpc megzakadoznac 

5 a* bor elptletíc g. a* tpmlpc el-

uezn c , De vtj bort vij tpmlpcbe 

ereztn0 g möno megtartatíc ^ Ezt 

ke' meg p azocnac bezéllete ym eg 

feiedelm vepec p hozia (i ímada 

ptet mödaa Vram en leanom ma 

iiig holt, de ipij vefd reia te ke

zedet (i megeleuenédic, g felkel

uen i c kpuetiuala ptet p taneítua-

íiiual Es ím eg nemberí ki vérrel 

hafaluala tizenkét eztendptplfog-

ua , vepec p hozía hatmegpl, 5 íl-

léte p ruhaianac peremét, mert p 
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féneite pket i c moduli Laffatoc hog 

valaki megne tugga, Azoc ke* ki 

méueiec' meghirdétec méd a* fpl-

dpn Azoc ke* ki menueiec, ime 

hozanac néki embert néma prdpgpt 

vallót, Es az prdpgpt ki vétue meg 

zolala a' néma/ Es uudalkodanac a' 

gplekezétec möduan, Sonba né té

tet ig ifrlbén A- leualtac ke* mond 

nacuala, Qrdpgpc féiedélmeuél véti 

ki az prdpgpkét Es megkérpliuala 

i c méd a* varofocat (j. a' kaftelocat 

, taneitua p gplékezétecbén, (i pdi-

caluli orzagnac euageliomat, Q. mg 

vigaztuan méde lélétezétekét, 5 

módén bétegfegeket 

E 

vg mond vala pn benne, Ha én 

Lac p ruhaiat illéténdem megvi-

gazom Es ihc megfordoluan (j. ptét 

latua monda Réinenkeggél lanom 

te hútpd téged meguígaztot, (i 

meguígazec a* nemberí azon vdp-

bén Es mícor íutotuolna i c a* fé-

íedélmn9 hazába, 5 lattauolna ot 

az ígrécekét 5 a" zaigo népét mő-

da Tauozíatoc é l , mert ne holt 

meg a* lan de alozon Es megmp-

uétícuala ptét Es mikor a* nep on-

na ki kúldétetuolna, bémene Q. 

foga p kezét, 5 monda Lean kél 

fel, Es felkéle a' lean, (t é hír 

megbírbéuec méd a* fpldpn ^ Es 

ic innen élméuén , kpuétec ptét 

két vakoc vupltué 5 mondua Ir-

galmazih mű nékpnc dauidnac fia 

Mikor ke' iutotuolna a* házba ve-

penc p hozia a' vakoc 5 monda 

nékic ícHizítec é hog ézt tehetem 

túnéctec Mondanac néki, Valobízö 

vr Tahat ílléte p zémékét mond-

uan Tú hútptpc zérent legén tú-

néktec Es megnílec p zéméc Es 
MÜNCHENI CODEX. 

X 

atuan f ke* a' gplékezétekét 

kpnprplp p raítoc, mert va-

lanac gettrettéc (j. fékpc, miként 

paztornalkul ualo iubocTahat mon

da p taneituaninac Az aratat valo-

bizon foc, a* múuéfec ke* kéuéfec 

kérietéc azért az aratatnac vrat, 
5 
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hog érézié a* muuéfekét p arata-

faba Es égbe híuan p tizenkét ta-

neituanít , ada azocnac hatalmat 

fertezétes zélléteken hog ki vetnec 

p k é t , (j. megvigaztananac méden 

lelétezétekét (i menden betegfeget 

A* tizénkét apaftalocnac ke* néuec 

ez Elp Simon ki mödatic pethéc || 

levél, (i Andorias p attafía Phúlpp 5. Bír-

talan Zebedens Jacaba (L Jamj p 

attafia Tamás (j Mate, a* iéles bú-

nps múuélkedétbélí , (j Alpheus 

Jacaba <i Thadeus Cananeabélí Si

mon (j. Scaríutbéli Judas Ki es éla-

rola ptét E tizenkéttpt érezte i c 

paranuoluan nékic 5 mondua Po-

ganocnac vtaba ne mennétec , <j. 

Samaritanofocnac varofiba né men

nétec, de inkab mennétec a- iu-

hochoz kic éltéuéhéttec ífrlnec ha-

zat Mennétec k e ' predicaTlatoc 

mondua, Mert élkpzéléít mennéc-

n c orzaga, Betegeket vigaziatoc, 

halottakat felkpluétec, Poklofocal 

tiztehatoc prdpgpket ki 

véffétec Ingén vpttetec £ ingen ag-

T E 

gatoc Né akaríatoc birnotoc fe ara-

nat fe ézúftpt, fe pénzt tú maz-

zagtokon, ne taííblt vtban fe két 

kpntpfpkét fe farukat fe vézzpt, 

met melto munkás p etkénc Vala-

mel varofba, ag kaftélba béme-

néndetec kérgetéc ki p benne lege 

méltó, 5 oth lakozíatoc mig onnan 

ki mentec, Bémenuetec ke" a- ház

ba kpzpnnétec néki möduan Be-

kéfeg é haznac, Es valobizon ha 

a' haz méltó lénd, ip p reia tú be-

kefegtec, Ha ke- ne lénd méltó, 

tú bekéfegtec mig tú hozíatoc for

gói Es valakic ne véndnc tútpkét 

$ ne hallangac tú bézettekét ki 

menuetec a* hazbol auag a" varof-

bol leraziatoc a* talpatokon ualo 

port Bizon mondom túnéktec Kpn-

uéb lezén Sodomiac (i Gomorraiac 

fpldpknéc ítélet napian bőgné" a-

varofnac ^ lm én éréztlec tútpkét 

miként iohokat farkafoc kpzibé, 

Legétec azért ildomofoc miként 

kegoc QL egúgpuéc miként galam-

bac Qrizkcggétcc k e émberectpl, 
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mert viznec tiítpkét p tanakocba 

, j j) gplékezétecbén meg oftoroz-

nac tútpkét, kiralochoz g féíédél-

méchéz vítéttec én ertem azocnac 

tanofagocra g poganocnac Mikor 

ke- megfogandnac tútpkét, ne akar-

iatoc gondolnotoc miként auag mit 

bézeliétec,mcrt adatic néktec azon 

ideiben mit bézeTiétcc , Mert né 

vattoc tű kic bézelletcc,dé tú ata-

tocnac lelke ki bézél tú bénnétec 

Mert atafin attafiat aroTia halaira 

g ataliat, g tamadnac fiac zúléiec 

ellen/ 5 halállal getric pkét, g léz-

téc méct nepecnc giilpfegecbén en 

neuemert, Ki ke' vegíg allanga az 

vdupzpl Mikor ke* tútpkét vldp-

zéndnéc az eg varofbol, fuffatoc 

a* mafba, Bizori mödö túnéctec, 

Nem vegézitecmcg il'rlnec varofit, 

míg né ipypn émbernc fia Nem na-

gob tanéítua p mefteretpl fem zol-

ga p vratol Elég tancituanac bog 

legén miként p méftere, g zolga-

nac bog legén miként p vra Ha a" 

házi atat belzebupnac hiuttac ment 

T A 
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ínkab p hazabéliékét, Azét ne fel-

tetec azoctol Mert femi ol fedezet 

ki né iiig iélentétic, g femi ol ti-

toc ki né iiigtudatic, Mellet ke* 

mödoc túnéctec fetétben mongatoc 

világon, g mellet hallotoc füllel 

predicallatoc haiazatokon Es ne 

felletec azoctol kic tefteteket mgp-

l íc , lelketeket ke* né plhetíc iiig, 

de inkab felletec attól, ki méd 

lelketeket, g tefteteket pokolba 

vézthéti, Nemde két vérébec adat-

nac egfel pénzen é , g azoc kpzzpl 

eg nem efic fpldre tű atatocnalkűl 

Tű fetecn9 ke* métt fűrti mcgzam-

laltattac, azért ne felletec azoctol 

, mert foc vérébéctpl iobbac vat

toc tú Azért méden ki valland en

gemet embérec élpt, vallom es én 

ptét én atam élpt ki vagon ménée

bén, Ki ke' megtagadad engemet 

émberec élpt, megtagadom es én 

ptét én atam élpt ki vagö ménéc-

bén Ne alahatoc bog ipttém legec 

békéfegét érézténem fpldré Nem 
ipttém békéfegét érézténem fpldre 

5 * 

M 
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de tprt Mert ipttém ing valaztanom 

fíut attatol, (i leant p annatol, $ 

napát p meiietpl, (i embernc p ha-

zabélíec p éllénfegíKí ke* p attat 

ag p annat ínkab zereti hogné en

gemet né méltó én hozíam Es ki 

p fiat ag p lanat ínkab zereti hog 

ne engemet ne nielto én hozíam 

Es ki né vézi p kéréztet, (j. kpuét 

engemet né méltó én hozíam Ki 

iiíg léléndi p lelket éluézti ptét, 

$. ki éluéztendí p léiket én értem 

megleli ptét Ki fogad tútpkét en

gemet fogad, (i ki fogad engemet 

17. levci. fogagga azt ki éreztet éngcí || Ki 

fogad .jphctat fljha néuebé ,rpha 

erdemet vezi, 5 ki fogad igazat 

igaznac néuebé, igaznac erdemet 

vézi, (i valaki adand eg pohár hi

deg vizét taneituannac néuebé, 

egnc ézec kpzzpl mentpl kúíféb-

néc , bizon módom túnéktec né 

vézti él erdemét 

E 

x J 

T7' s vg Ipt mikor meguégézté 

uolna i c é bézedekét, paran-

uoluan p tizenkét taneituanínac 

elmene ínén, hog taneítana $ pdi-

calna p varofocban ^ Jan4 ke* mi

kor hallottauolna a" kptélecbén xc-

nac múuélkedétit, érezluén két-

tpt p taneítuaní kpzzpl monda p 

nékíc, Te vag é ki ipuedp vag, 

ag egebet varonc Es félélué i c mon

da azocnac Mehnétec hírdéíTetec-

meg Janofnac> melleket hallotta-

toc f lattatoc Vakoc latnac, fan-

tac iarnac, poklofoc megtiztoltat-

nac Sikétec halnac, halottac fel-

kélnc , zegenc ewagclizaltatnac, 

5 bodog ki megné gonozboltatic 

én bennem Azoc ke* élmenueíéc 

kézde i c mondani a' gplékezétecnc 

Janofrol Mit mentéteckí a' kietlé-

bé latnotoc Zéltpl ingandó nádat 

é Auag mit mététccki latnotoc La-

gackal ruhaztatot embert elme kio 

lagackal ruhaztatnac kírali hazac-

T 
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ba vadnac De mit mentétec ki lat-

notoc P.phetat é, Spt mödom tú

néktec mert nagob bog ne jpha 

Mert ez az kírpl írua vagon íme 

én érezte én angalomat te orcád 

élpt, ki meg kezei ti te vtadat te 

élpttéd, Bizon mondö túnéctec, 

Nem támadót nagob Jan^ baptifta-

tol , néberiecn0 zúlpttpc kpzpt , 

ki ke* kúíTéb mennécn0 orzagaban 

nagob attól, Jan>> baptiftanac ke' 

napitol foguan maíglan meiinecnc 

orzaga érpt val, j érpuél ragaggac 

azt , Mert médén flíha (t tpruen 

Janofiglan .jphetaltac, g. ba akar-

iatoc vennétec p ITles ki ípuéndp, 

Kínéc halló fúlp vagö halgaíTa Ki

hez haíbnlam ke* éne nézetet, ha-

fonlatnac a- vafart vlp gérmekec-

hez kic vupltué mondnac p felecnc 

, Mú vígafagos cnéket enécléc tú 

néctec, 5 né zpketec mú ke" zo-

moro éneket enecléc túnéktec j 

né firatoc mert ipt Jan^ nem euen 

fem íuan Q. mondnac, prdpgpt val 

Jpup émbern0 fia euén Q. íuan, (i 
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mondnac ím faldoclo ember (i bor-

nac iuoía^ íéles búnps miuélkedet-

béliécnc (i búnpfpcnc baráttá, 5 p 

fiaitól megigazoltatnac p bph-éfege 

Tahat kézde zidalmazní méd a' 

varofocat, kícbén foc iozagoc Ipt-

ténc uala azért mert né tartottac-

volna pníat Jay tenéked Corozaim 

, iatj tenéked, Betfaída, mert ha 

Thírufban 5 Sidonban lptténc uol-

na é iozagoc 1 méllec lptténc tú 

bénnétec, regenten hamuban (i ci-

líciumbá tartottac uolna pniat, De 

valobízon mondom túnéctec Thi-

rufnac a. Sidonnac konúéb lezén 

ítélet napian hog né túnéktec, Es 

te Capharnaum midéné méd men

üig felmagaztatol é dé mend poc-

lígla Iezallaz, mert ha Sodomaban 

Ipttéc volna é ipzagoc, meTJéc te 

bénnéd Ipttéc f talantal mend é 

napiglan vgan marattac volna, de 

maga valobizon mondom túnéktec, 

hog kpnuéb lezén Sodomaiac fpl-

dpcnc ítélet napia hog né tenéked \ 

Az idpbén félélué i c monda Valloc 
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teneked ata, mennec 5 fpldnc vra 

, mert élreitetted ezekét a* bpkék-

tpl , £ az ildomofoctol, 5 megié-

lentettéd ezekét aprodocnac, Vg 

ata mert íg volt keílétué te élpt- 18. 

téd Méndenc énnékem adattac én 

atamtol, 5 fénki fem elmérte fíut 

hane Lac ata, $ atat fénkí fem éf-

mérte hané uac fíu, 5 k in c fíu aka-

ranga megiélenténi Jpuétec én ho-

zíam med kic mükalkottatoc , j 

megtérhéfpltétec (t én meglrizlal-

lac tiítpkét, Végétec fel én íarma-

mat tú reíatoc, (t tanoTlatoc én 

tpllém, mert én kéges vagoc Q. zu-

uel alázatos, £ leltcc núgolmat tú 

lelketecnc mert én iarmam édes 5 

én terhem kpnp 

x i j 

A z ídpbén mene i c innépen 

vétémén által, Q taneítuaní 

ke - meg éhézuciéc kézdenc gabona 

fpkét zaggatnioc 5 énniéc A" le-

ualtac ke' latuaioc mondanac néki 

T E 

, íme te taneítuaníd oTlat teznc, 

meTiét ne illic nékic ténniec iné-

peken Es p möda nékic Né oluaf-

tatoc é , mit tpt legén dauid mikor 

levél.megéhézet, f kic p || véle valanac, 

Miként be méné ifténnc bazaba, 

Q. az élp vétp kenérékét meg pttp 

, kiket ne íllic uala néki megen

ni fem azocnac kic p véle valanac 

báné uac uupa papocnac Auag né 
r 

oluaftatoc é tpruenbén, met a- pa-

poc inépen a- templöban az inépet 

megtpric, (i búnélkul vadnac, Mó

dom ke' túnéctec mert é nagob a-

templomtol, Ha ke* tudnatoc mi 

vagon, irgalmaífagot akaroc Q. nem 

aldomaft, fonba éz ártatlanokat né 

karboztattatoc uolna, mert émber-

néc fia inépnc cs vra Es mikor in

nen elment volna íuta p fínagoga-

iocba, (t im cg azíu kézp ember 

j kérdic uala ptét mödua ha íllic 

zombaton vigaztani bog meguadol-

nac ptét, Q ke' monda nékic Ki az 

ember tú kpzzpllétec kinéc vagon 

iuba „ eg £ éfcndk zom-
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baton a* verembe, nemde raita ra

gad e Q. ki emeli ptét, ment ínkab 

íob ember a* íohtol, (t ug íllíc zom-

batokon iol tenni Tabat monda az 

embernc Noxjdkí te kezedet, 5 ki 

noíta, <i megvigazec Vgan bog a" 

mafic Ki menuen ke' a* leualtac ta-

nalLot tartnacuala p ellené miként 

ptét él vézténec Ihe ke tuduan él-

méne onnaton, 5 kpuétec ptét fo-

kac, (i megvigazta pkét med, Es 

paranuola nékic hog meg ne iélen-

tenec ptét, bog béteTléfednec, mél 

mödatot Ifayas ^pba míat möduan 

, íme én gérmekem én valaztot-

tam, kit én valaztottam, én zé-

rétp kiben iol kelletét én lelkemnc 

, vétem én lelkemet p rcía, £ íté

letet hirdet poganocnac, Nem vé-

tékédíc fem íuplt, fem ballá va

laki p zauat vcacbaRazodot— ná

dat megnő zég, 5 fúftplgp fat meg 

nem olt, migne véti p gpzpdélmet 

itelétre, g. p néuebé poganoc ré

meked n9 j Tabat hozatec néki ég 

prdpngps vac $ néma , (t megvi-
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gazta ptét, vg hog zolna Q. latna, 

Es méd a* gplékezétec uidalkod-

nac vala 5 mondnacuala, Nemde 

éz dauíd fia é A' leualtac ke' hal-

uan mödanac, E nem vet ki pr-

dpgpkét, hanö Lac bélzebuppal pr-

dpgpc féiedélméuél Ihc ke* tudua 

p gondolattokat möda nékic Mén-

dén orzag pnp benne megozlatot 

megpuztoltatic, (i méden varos ag 

haz p béne inegozlatot ne al £ ha 

fathanas fathanaft ki ve t , megoz

latot p benne, azért miképpen ál

lapié p orzaga, Azért ha én bélze

buppal prdpgpc féiedélméuél vé-

teckí prdpgpkét, tú fíaítoc kíuél 

vétnéc, azért pk léznc tú biratoc, 

Ha ke' én iftén lélkeuél vétecki 

prdpgpkét azét tú kpzitecbe ípt 

ifténn9 orzaga, Auag miként mé

hét valaki érpfnéc hazába, (i elra

gadozhatta p édenet, hanemha élp-

zér megkptpzéndi az érpft, 5 oz-

tan véndíing p hazat, Ki nini. én 

véllém én éllénem vagon, 5. ki 

nem gpit én vélem a' hímt Azért 
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mödom túnéktec médt bun 5 ka

romlat iligbouattatíc emberecnc, 

leleknc ke* karomlatta nem bouat

taticmg, Es valaki mondáiul igét 

„ellen,, ember fia megbo-

uattatíc neki Ki ke* mondád igét 

fcentlelec ellen, né bouattaticmg 

neki fem évilagban fem a* ipuén-

dpbe Auag tegetec io fat, 5 p gí-

mpluet iot , auag tegetec gonoz fat, 

(t. ö gimpluet gonozt, mert valobi-

zon fa p gimpluerpl éfmertétic 

inegKéuké kegonac nézéti, miként 

bezelhettec íokat gonozoc valua-

toc, mert zúnéc bpfégébpl bezel 19. 

áa, io ember io kenuéból hoz io-

kat , 5 gonoz ember gonoz kenué- ' 

bpl hoz gonozokat Mondám én ke* 

túnéctec, hog médén híu ígérpl, 

ki t émberec bézelléndnc, okot kél 

adnia p rolla itelet napia, mert te 

bézededbpl igazoltatol $ te béze-

dedbpl karhoztatol Tahat felélenec 

neki az iraftudoc kpzzpl, 

(i a* leualtac kpzzpl nemeiléc mond-

ua, méfter akaronc te tplléd iélen-

fegét latnöcKi félélué monda azoc-

nac E gonoz nemzet j é parázna 

iélenfegét kér, 5 nem adatic néki 

iélenfeg, hané uac Jonas .jphanac 

iélenfege, Mert miként Jonas volt 

a* Cetnc hafaban három nappal Q. 

bar etjei, igen leznc émbernc fia 

barom nappal 5 barom egei fpldnc 

zúuébéNíníuía béli ferfiac felkélnc 

itelet napian é nemzettél, Q. meg-

karhoztattac ptetmert pk pniat 

tartottac Jonafnac pdícacioaert, j 

ijm ez nagob Jonafnal Sababeli ki-

ralne ázzon felkél itelet napian é 

levél, nemzettél $|| megkarhoztatta ptet, 

mert ipt fpldnc vegerpl halgatní 

Salamonnac bpluéffeget, } ím ez 

nagob falamonnal ^ Mikor ke ' a-

fértézétes zellét ki megen émber-

bpl íar azíu hélekén , kéréfuén 

nugolmat j né léluén, tahat mond 

megfordoloc én hazába, honnan ki 

ípttém, 5 iutuan lelte ptét híuan 

féprpckél iiigtizteitua 5 megeke-

feituen, Tahat megen g. vezén p 

véle egeb hét zéllétekét tplletpl 
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alnocbakat, j bémenueiéc lakoz-

nac ot, j leznc az émbernéc vtoli 

gonozbac eleinél, íg Jezén é men-

tpl gonozb nézétnc Meg p e bezel-

uen a' gplékezétccn?, ym p anna 

g p attafíag alnac vala kun kp-

uétkczue bog neki zolnanac Tahat 

monda neki némél lm te anad (j 

te atadíiay kun alnac, keréfnc té

gedet, Es p féléluen a* neki zo-

lonac möda Es mel én atam £ kic 

én atamfíaí, Es ki tériéztué p ké

zét p taneituaníra möda lm én a-

íiam j én atamfíaí, mert valaki 

téndi én atanac akarattat ki vagő 

möíiécbén, az én atamíia f én hú

gom Q. én anam 

x i i j /> 

A Napon ki menue i c a* ház

ból , vl uala a" tenge mel

let, (t gplékezenéc p hozia foc gp-

lékczétec, ug bog felmenne vlnp 

a" haioukaba, Q; mend a* gpléke-

zétec alnacuala a* marton, (i bézél 

vala nékic példa bézedecbén mond-
MÜNCILENI CODKX. 
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uan ^ lm ki ment ki vét vetni p 

maguat , j micor vét nemeTIec 

éftenc az vt félen, (t iptténc a' 

mennéi repéfpc £ megpttec azo-

cat, Egébi ke* éfténéc a' kpuéfre 

hol ne volt foc fpldpc, 5 Iegottii 

k i kplténc mert ne vala foldnec 

melfege Nap ke* felkélué meg-

héuplén0, f mert né vala gpkérec 

mgazanac Egébi ke* éfenéc a* tu-

uíffécbé, $ a* tuuíffec felnéuenc f 

megfoitac azokat Egébi ke' éfenéc 

a' io fpldbé , j adanac gímplLpt 

Egébi zaz némpuét, egébi hatua 

némpuét, egébi barmié némpuét, 

Kinéc vagö halló fulp halgaífa ^ 

Es hozia vépué p taneituaní mon-

danac néki , Mire bézelléz nékic 

peldabézedecbén Ki féléluen mon

da azocnac , Mert néktcc aduan 

vagö megéfmérnetec meíi orzagnac 

titkía , Azocnac ke - nini. aduá, 

mert kinéc vagö annac adatic £ 

bpupltétic Kin c ke' m u , g mellet 

laócic vallani él vetétic p tpllp 

Azért bézellec nékic példa béze-
G 
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decben , mert latuan né latnac (i 

haluan ne halnae £ né ér tn c , Hog 

bétellefeggec p bennc Jfaías .jphe-

ciaia iiidiidni!, Hallattal hallotoc 

(i né értítéc, (t latuan lattoc (i né 

lattoc, mert megkpuéredct e nep-

nec p zmipc, <j p fulpckel nehezen 

hallottanac, (j. p zenieket bérékéz-

tettec, hog ne latnanac valaha ze-

meckél, fe fulpckel hallananac, 

fe zuupckél ertenenc hog megfor-

dolnanac (i iiig vigazíam pkét/ Tú 

zemtec ké* bodogoc mert latnac 

, (i tú fúlétec kíc halnae, Yalobizon 

mondom túnectec, mert foc .jphe-

tac 5 igazac keuantac latníoc, mel

leket lattoc, $ né lattac, 5 hal-

laníoc melleket hallotoc $ né hal-
r 

lottac Tu azét halgaffatoc a' vétpnc 

példabézédét, Menden ki hallá az 

orzagnac igeiét (t né é r t i , ip a* 

gonoz (i él ragagga azt mél vétté-

tet p zúuebé, Ez az ki véttétet az 

vt félén Ki ke* véttétet a' kpuéfré 

, Ez az ki hallá ifténnc igeiét, Q. 

legottan prpmél vezi azt , mert ke* 

né val p benne gpkérét, dé ídéft, 

tprpdélm léué ke" f vldpzét az ige

iért legottan meg gonozbodíc Ki 

ke- véttétet a* túuífbé, Ez az ki 

hallá az igét, dé éz vilagnac zor-

galmazatofiaga, 5 kazdagfagnac ha-

zugfaga megfoíta azt, f gímpluiél-

kúl lezén, Dé a* ki a* io fpldbé 

véttétet, Ez az ki hallá az igét Q. 

érti, £ gimph.pL nemei zaz némp-

ué t , egebi ke* hatuan némpuét, 

bizon egébi harmic némpuét ^ E-

geb példa bézedét vétc azocnac 

möduan, Mennécnc orzaga hafon-

latic emberhez, ki vétet io magot 

p zantaíaba, mikor ke* népéc él 

aluttac volna , ipt p éllénfege/ (t 

fellpl reia vétet konkolt, a* búza 

kpzibé, £ elment, Mikor ke* a" fii 

npt volna, <i gímplupzpt volna, ta-

hat a* konkoloe cs mcgiélenen'; 

Vépué ke' a* házi atanac zolgai 

mödanac nék i , Vram nemde , io 

magot vettél vala é te zantafodba, 

azért honná válla a" konkolocat, 

Q. monda azocnac Az éllcnfegcs ém-

http://gimph.pL
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ber tpttp az — A* zolgac ke' mon-

dánac neki , Akard é élmégpnc, 

ff cgbé zéggúc azocat Es monda, 

Ne talatal a* konkol ki zéduétéc 

ki iruatoc vélec pznp a* buzat es, 

de haggatoc monnot npní az ara-

tafíglan, Es az aratatnac ideiében 

módom az aratocnac, Zeggetec élp 

|| a* konkoit, (i kptpzíétec azocat 

nalabocba megégettetni, a* bnzat 

ke* gphétec én uírpmbé ^ Egeb 

példa bézet vétc nékic mondua 

Ménécnc orzaga bafonlatic mnftar 

maghoz , kit veuen ember vét p 

zantafaba, ki iolléhétmcndén mag

tol kúfíeb, mikor ke" néued, na-

gob módén kapoztanal, Ez lezén 

faia vg bog méncy répéfpc ipijénc 

, 5 lakozianac p again ^ Egéb pel-

dabézédét bézellé nékic möduan 

Merinécnc orzaga bafonlatic konaz-

boz, kit véuen nébérí él reít ba

rom merée liztbé mígne mód meg

kelné Ménd ezekét bézclle i c a' 

gplékezétecn? példa bézedccbén, 

ff peldabézed nélkül ne bézel uala 
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nékic, bog bétélléfednec/inel mon

datot .{.pbií miat möduan Megnítom 

én zamat peldabézedecbén , meg

hirdetem vílagkézdétitpl fogua ua-

lo titkokat Tahat a* gplékezétec 

éléréztuó ipup a* házba, (j. vepenc 

p hozia p taneítuaní monduan,Ma-

garazd meg múnékpnc a# zantas 

20. levt'l. konkolanac példabézedet Ki felel

ne monda Ki véti a- io magot, az 

émbern0 fia Az zantat ke*, az é 

világ, A' io mag ke* azoc az or-

zagnac fíaij, A" konkoioc ke" Azoc 

az alnoc fíac, Az éllénfeg, ke" ki 

vetetté azocat, az , az prdpg, de 

az aratat; az é" világ végezeté, 

Az aratoc ke" az angaloc, Azért 

miként egbé zedíc a" konkolocat 

(i tiízzél inegégétíc , igén lezé é 

vilagnac uégézétébén, éréztí ém-

becnc fia p angalit, (L égbe gpitnc 

p orzagabol menet gonozbolatocat, 

(t azokat kíc teznc hamifiagot, ff 

éréztic pkét túznéc kemencéiébe, 

ot lezén firalm ff fogacnac dko r -

gatafa, Tahat az igazac fénln9 mí-
6 * 
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kent nap p attocnac orzagaban, 

Kinc halló fúlp vagon halgafia, 

Mennécn? orzaga hafonlatíc zan-

tafba reitet kenuhéz, Kit méi em

ber meglélénd élreítí, j azon valo 

pi-pmébén élmégén Q. élaroYla mén-

dénet míe vagon , u megnézi a* 

zantofpldét ^ Efmeg mennécnc or

zaga hafonlatic kéréfkedp ember

hez, ki keres nemes kpuékét, Iel-

uen ke' eg dragalat) kpuét, inegen 

(i élagga méndénet mie vagon, 5 

meguézí azt Efmeg ménécn9 orza

ga bafonlatíc tengerbe éreztet var-

fahoz, kibe gplékezíc médén ha-

lacnac nézetéből, Ki mikor bete-

líc ki vonna 5 a* mart mellét vl-

u e n , valaztottac a* iokat p ede*-

necbe, a- gonozocat ke* ki érez-* 

tettec, Igen lezé é uílagnac vége

zetébe ki mennc az angaloc (i el 

valazíac a* gonozocat az ígazac kpz-

zpl, (i éréztíc pkét túznc kéméce-

íebe, oth lczen firalm Q. fogacnac 

uikorgatafa Ertettétéc é méd eze^ 

k é t , mödnac néki Es ug , möda 

T E 

azocnac , Azcrt méd íraftudo ta

nolt mennécn0 orzagaban, bafon

latíc emberhez hazí atahoz, ki hoz 

p kenuebpl vuokat 5 okát | Es éz 

ug lpn , mikor megvégézte volna 

íhö é példa bézedekét, élmene 

inén, u iutuan p hazaidba, tanéi

ra uala pkét, p finagogaiocban , ug 

hog mödananac , honnan énnéc 

méd éz bpltéfegcc, (i é iozagoc 

Nemde éz az alL fia é, nemde p 

anna mondatic maríanac é , 5 p 

atíafiaij iacab g. iofeph, j Simon 

(i Judas, (t p hugi nemde méd mű 

nalonc vadnac é , azért honnan 

vadnac énnéc méd ézec, (i ig meg-

gonozbodnac uala p benne Ihé ke' 

möda , Nini. ,rpha tiztéflegnélkűl 

hané Lac p hazaíaba @ p hazába, 

Q. ne tpn ot foc iozagocat p hútpt-

Jénfegekert 

x 1 1 1 j \j-

k Z vdpbén hallá ncgédlp hero-

des icnac hírét , p möda p 
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germékíneCjE Jan<> baptifta p kplt 

fel halottaiból g azért múuelkéd-

tetnec e iozagoc p benne, Heródes 

ke* megfogta Janoft g meg kpte-

lezte ptet herodiafcrt p attafianac 

felefegeícrt, Mert Jan<> vg mond-

uala neki, Nem íllic teneked val

lanod ptet, g akaruan ptet meg

fogni fele n' neptpl, mert ug vál* 

lacuala ptet ment .jphiit, Ifcrodef-

nc ke' letele napían, zpkdpfp he-

rodiadifnac iana az ebéllp haz kp-

zepet, g kéiletec herodefnec, azért 

eféuel fogada neki adni valamit 

kérne ptpllp, g az p annatol ím-

tetue möda, Aggad énnekem itten 

Janus baptíftanac feiet eg talneron 

, Es megzomorodec a' kiral az ef-

nec tprueneiert, g azokért kíc p-

uele égbe vlnc vala, parantola ne

ki adni, g erezte g megíiakazaJa

noft a' tpmlpcben, g elhozatec eg 

talneron p feie, g a' lannac ada-

tec, g vhic p annanac , g bozía 

vepue || p taneituaní ven.ec p tef- 21. 

tet g eltemetec azt, g ipueiec meg-
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hírdetec íhenac Kit mícor hallot-

uolna íhc haíoukaba menüén el-

méne innen kietlen helre maga-

nac, Es micor hallottac uolna a* 

gplekezetec kpuetec ptet varofoc-

bol galogon , g ki menne lata a' 

foc gplekezetet g kpnprplp p raí-

toc g megvígazta p léletezoioket ^ 

Eftue leue k e , vépenec p hozía 

p taneituaní e bel puzta, g az ídp 

imar elmúlt, erezd el a* gpleke-

zeteket , hog menuen cafteiocba 

vegenc étket magocnac Ihc ke* 

möda nekic nem kel elmenniec, 

de aggatoc tú azoenoc enníec, Fe-

lelenec neki nini. í t , hanemuac pt 

kenér g ket hal, Ki monda nekic, 

Hozíatoc nekem ide azocat, Es mí

cor parauolt uolna a* gplekezetnc 

le úlní a* zenan , veuen az pt 

kenereket, g a* ket halakat mén

be tekentué iiig alda, g megzegc 

g ada p taneituanínac , A taneit-

uaíioc ke* adac a' gplekezetecnc, 

cvti. g mcndpnc, g ilígelegedénc, g fel-

ueucc a- derebecnec maradékát ti* 

http://ven.ec
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zenkét fúlés kofarocat télléfekét, 

Az eupcn0 ke zamoc vala ptzér 

ezer ferfíac némberiéctpl $ apro-

doctol üig valua, Es legottan kén-

zéreite i c p taneituaiiít a* haioL-

kaba felménniéc, f ptét élpl kel— 

uen a* tengeren által méniéc, míg

len élérézténe a* gplekezétekét, 

Q. a* gplékezét éléréztue fél me-

ne a- hegre pmaga imatkozní 

Eftué leuen ke- pmaga ottan va

la, A baioLka ke* a* liaboctol ha-

gígaltatícuala a" tenger kpzépet 

mert a'zél ellen vala Az eyn° ke* 

negéd vigiliaía koron, ipup p hoz-

iaíoc a* tengerén iaruan , <i ptét 

latuaioc a' tengere iaratta mcgzo-

morodanac mondua mert é tún-

derlét , £ feltccbén íuplténc , Es 

legottan ihö zolala nékic mond-

uan, vailatoc húfcgét én vagoc ne 

akariatoc félnétec, Félélue ke" pe-
t 

te monda, Vram ha te vag paran-

LOV1 nékem, bog íuthaftac té hoziad 

a" vizeken, £ p monda ipy, Es Ie-

zaluan peter a" haioukabol iar vala 

a* vizeken hog iutna ichoz, Latua 

ke* a' nag zélét felemec, Es mikor 

élkézdet volna mérplní , iupltp 

mondua Vram vdupzeh engemet 

Es legottan i° p kézé ki 

noituan megragada ptét $ monda 

néki, Kéues hútp mire kételkedel 

Es micor félment uolna a* haioi.-

kaba megalla a* zél, Kic ke* a* ha-

iotkaban valanac ipuenéc, 5 ima

dac ptét möduan , bizon ifténn0 

vag fia Es micor tengeren által 

mentén0 uolna íutanacgenazarétnc 

v 

fpldébé, Es mico megél'mértcc uol

na jitet a" hélnc ferfiaí éréztenéc 

méd a' vidék zérent, 5 hozanac 

néki méden gonozol vallókat, (j. 

kericuala ptét, hog auag Lac p ru-

haíanac peremet íllétnec, (i vala

kié illéttec mcguígaztanac 

HP ahat vepenéc p hozia irliiibpl 

az iraftudoc 5 a* leualtac 

monduan Míré tpríciiíg a* te ta-
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ncituaníd a' vénécnc zérzefckét, 

mert ne moflacmg p kezeket mi-

cor kcnérét cznéc Es p félelue 

monda azocnac, Es tú mire tpri-

tecíiíg i('ténnc panLolattat a* tú zér-

zéftekcrt mert iftén ug mondót 

Tiztelled te átadat 5 te anadat, 5 

valaki mondand gonozt 0 attanac 

üg <) annanac halállal halion, ^ tú 

vg mondotoc, Valaki mondand at

tanac iig annanac, valarnel aiandoc 

en fiiéin vagö teneked haznal, Es 

né tiztelí 0 attat ag 0 aniiat, Es 

megl'émieitéttetec ifténnc paranuo-

lattat a' tú zérzeftekert, Kepmu-

taloc, íol .jphetalt ifayas jpha tu-

rollatoc, mondnan E nepec aiakoc-

kal tiztélnc engemet, p zuupc ke* 

messe en tpllem octalan bpuplnec 

engemet , taneituaioc émbcrecnc 

tanofagit, (i paranuolatit Es égbe 

p hozia liiuan a* gplékezétckét mö-

da nékic, Halgafíatoc <j éruítéc, 

mert mi zan Le megé né íerteztét-

íiig embereket , de mél zabol ki 

íp a- fértéztétiiig embereket, Ta-
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hat vepuen p hozia p taneituaíií 

mondanac neki, tnd é met a' le-

ualtac, ez ige haluan meg gonoz-

bodnac, Es p feleluen möda, Men-

den plantalat kit né plántált én 

mennéi atam ki irtatic Haggatoc 

él azokat mert vakoc (c vakocnac 

vezéri, Ha ke* a' vac a* vakot vé-

zétémti, mönaic a* vérembe él*ic , 

— Félélué ke* peter mö

da Magarazdmg nékpne é pelda 

bézedét, Es p möda Meg tu es ér-

télmnélkúl vattoc é , né értitéc é 

Mert mendén mi zan bé megén 

halba megén, j a' tiztolatban ki 

megén Mellec ke* zabol ki ipnc , 

zúbol zarmaznac, (j. azoc fertőztet

ne iiig emberekét, Zubpl ke* zar-

|| maznac gonoz gondolatoc ember 22. ív. 1. 

pldpkéfec tprueii tprcfec parazna-

fagoc vrfagoc hamis tanofagoc ka-

romlatoc, ézec kic megférteztétn0 

emberekét, Mofdatlan kézzel nalo 

kener ctel ke* né fertéztétiüg em

bert ^ Es í c ínnén ki menüén 

méné tirufnac (i Sidonnac uideki-
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be Es im eg Cananeaí némberí a* 

vidécbpl ki ipué" íupltuala mondua 

neki Irgalmazik énnekem vram 

dauidnac fia, mert én leaíiom az 

prdpgtpl gonozol getrétic, ki uac 

eg igét fem felele neki Es p ho-

zia vepue p taneituani kericuala 

ptet mőduanErézdél ezt mert vtan-

nonc íuplt, Q ke* félélué monda 

Nem vagoc éréztétet hané Lac a-

iubocboz kic élteuéhettcc ifrlnc 

hazat , Es az ipup j imada ptet 

niöduan, Yram fegeb engemet Ki 

felelué monda Nem io a* fiac ke-

néret mcguénni j az ébécnc éréz-

téni , Es a- monda, Vg vram, De 

magalam a* kplkec es eznc a- — 

morfalekocbol, kic éfnec p vroc-

nac aztalokrol , Tabat felelué i c 

möda anac 0 ' nemberi nag te hú-

tpd légé neked miként akarod Es 

meguigazec p lana azö idpbén *[ 

Es micor inén i c élmultuolna, iuta 

galileabélí tenger melle, Q. felmén-

ué a- begré vluala ot Es vepénéc 

p hozia foc gplekezetec valuan p 

T E 

uelec némákat j í'antacat JC vako-

cat (t lelétczétefekét, (i ege-

beket fókákat, $ vetec ptét p lá

bai elpt , (i p meguigazta pkét, 

ug bog a* gplekezetec Ludalkodna-

nac latua a" némákat zolnioc (L a* 

fantakat iarnioc (j a* vakokat lat-

nioc, 5 felmagaztatac il'rlnc ifte-

nét Ihc ke# p taneituani egbé hi-

uan monda Kpnprplpc a- gpleke-

zeten mert imar harmadnaptól fog-

uá lakoznac én vélem, (i ében p-

két élérézténé nem akarom, bog 

inegne fogatkoznanac az útban, Es 

mondanac néki a* taneituanoc, Hol 

vagon azért nékpnc áne kenérpnc 

é kietlenben, bog énné gplékezé-

két megél egeíthélípc Es i c möda 

azocnac, Ilan kénérétec vagon, 

Es azoc mondanac, Hét (i kéues 

halaukanc , Es paranuola a' gple-

kezétnc bog lé úlnenc a* fpldpn 

Es veuen a* hét kenérékét (j a* két 

halakat (j. halat adua iiigzége, j , 

ada p tancituaninac , (t a- taneit

uanoc adac a* nepecnc , (i mend 
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pnc (L megélegedenc, (z. a" dérebec-

bpl kic megmarattacuala felueucc 

hét kofarokat téTiéfekét Kic ke* 

ptténéc uala, valanac ncgzér ezer 

émberec, aprodocnalkiil (t némbe-

rieknélkúl, j a* gplékezét élérézt-

ue felmcné a* haioukaha, (i iuta 

magedonnac vidékébe 

x v j 

f̂  s vepenc p hozia a* leualtac, 

5 a' faduceofoc ke 5 kerec 

bog mciibpl ielenfeget mutatna ne 

kic Es p felelne monda azocnac 

Eftué leué ug mondotoc, dérhenp 

lezén mert vérhenp a' mén, Q. hol-

ual ma fergeteg, mert zomoro mén 

fenlic, Azért meíinc zéméiet tug-

gatoc mgvalaztanotoc , Ez idpnc 

ke* iélénfégét ne tudhattatoc/ Go-

noz nemzet (i tpruen tp-

rp ielenfeget kér , j iélenfeg né 

adatic neki baneuac Jonas .jpheta-

nac iélenfegc Es azoc élbaguan él-

mcné Es mícor íultacuolna p ta-
WÜNCIIENI CODEX. 
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neítuaní tenger élűé , élfélétkez-

tec kenérékét vélec véni , möda 

azocnac Laffatoc , j prizkeggétec 

a* leualtacnac <i a* faduceofocnac 

kouazitol, Es azoc gondolkodnac 
r 

\iala p bénnc mondua, met kené
rékét né vpttéc uolna Tudua ke-

i c monda pnékíc Mit gondoltoc tú 
r 

bénnétec kéués bútpuéc met ke-

nérétec ínuen , Meg fém értitec é 

f né emlékeztéé iiíg, az pt kené-

récrpl, az ptzér ezer émberec kp-

zpt f Es han kofarockal vpttétec 

fel, — 5 fé a* hét 
r r 

kenérecrpl, a' negze éze émberec 

kpzpt $ han kofarockal vpttétec 

fél Míré né értitéc mert né a* ke

nérecrpl mödottam túnéktec, priz

keggétec a" leualtacnac 5 a' fadu

ceofocnac kouazitol, de a* leual

tacnac $ a* faduceofocnac tanofa-

goctol *\ Jpup ke* í c Phúlpp cefa-

rianac vidékibe t Es kérdíuala p 

taneítuanít monduan Kinéc mon-

gac émberec émbernc fiat, Es azoc 

modanac Egebéc János baptiftanac 
7 
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, Egcbéc ke* fflefnc , de egebec 

Jeremíafnac ag a .jphetac kpzzpl 

egnc Monda azocnac i c Tú ke* ki

tt0 mondotoc engemet bog vagoc, 

Félélué ke* fimon peter moda , 

Te vag x c élp ifténnc fia Felelué 

ke* i c monda neki Bódog vag fi-
r 

mon bariona , Met téft £ vér né 

ielentette ezt teneked, de enatam 

ki vagö ménnécben , Es én mon-

dom tenéked, met te vag Péter, 

£ é kpzirton rakom én egbazamat 

, (t pokolnac kapui né hatalmaz-

batnac p élléne, (t te néked adom 

mennéc orzaganac koluat, Es va

lakit meg kptpzéndéz fpldpn meg-

kptpzpt lezén ménnéebén esEs va

lakit megodozandaz fpldpn mego-

dozot lezén mennéebén es, Tabat 

paranuola p taneítuanínac bog fén-

kinec fe mödanac bog p volna xpc 

^ Enn c vtanna kézde i c iélengétni 

p taneítuanínac, mert pnéki ibrliií-* 

23. levél, be kél méní, || (i fókákat túrni a-

vénéktpl (t az íraftudoktpl $ meg-

plétní Q. barmadnapö halottaiból 

felkélni, Es felen víué Peter kézde 

ptét mgféddéní mondua Az éltauoz-

taífec vram tétplled né lezén a* tené

ked, Ki üügfordolua monda Pctern0 

Meri vtannam Sathanas inert gonoz-

bolat vag énnékem, mert né érted 

azocat méliec ifténc dé meTiec em

bereké *[ Tabat i c möda p taneít

uanínac Ha ki akar én vtannam 

ipní íiígtagagga p magát, 5 félue-

ge p kéréztet £ kpuéflen engemet 

, Mert ki p léikét akaranga vdup-

zeiténí éluézti ptét Ki ke' éluéz-

téndí p léiket én értem a* megleli 

ptét Mert mit baznal émbernc ha 

méd é uilagot néríe (j. p léikében 

getrélmét zenueggén, Auag mi valt-

fagot ad ember p léikéiért, mert 

émberc fia ipuéndp p attanac dí-

upfégebén p angalíual, £ tabat meg 

ad eg méndenn0 p imíuélkedété 

zérent, Bizon mondom túnéktec 

bog vadnac néméiiéc az it alloc 

kpzzpl, kic né koftoTlac a" balalt 

mígné lafíac ipní émbernc fiat p 

attanac diupfegebén 

1 
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T? s hatod napoc vtan veue i c 

Pétert Jacabot (i Janoft p at-

tafiat, Es víue azokat igén magas 

hegre maganac $ megvaltozec p é-

Ipttpc (j megfenlec p orcaía miként 

nap, Q ruhái ke" lpnc féíeréc mi

két ho f Es im iélenec pnékíc moij-

fes , (i ílles p vélec bézélueiéc, 

Félélué k e Péter in oda icnac, V-

ram io nékpne ith lénnpnc ha a-

karod alkoífonc ith harf hailakot 

néked eggét Moyfefnc eggét (j. il-

lefn° eggét Q m e g e bézélletté im 

fénés kpd kprnckezemg p t é t , (i 

im zo a* kpdbpl , Ez én zérétp 

fíam, kiben iol kelletét énnékem 

ptét halgaífatoc, (t haluan a* tane-

ítuanoc p oróaiocra éfenc, (j igén 

felémen0, (j vepec p hozíaíoc i c , 

5 ílléte pkét (i monda nékíc, Kel

letéé fél g. né akariatoc felnétec 

i Felemelné ke* p zeniekét fenkit 

fem Iatanac, hané uac pmagat i c t 

Es pk a* hegrpl lezaluan parani-o-

T A 
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la nékic monduan, E latatot fén-

kinéc fe mongatoc, mígné émber-

n° fia fel kellen halottaiból Es kér-

dec ptét p taneituaní monduan, 

Azért mit mödnac az iraftudoc, 

hog Illéfnc élpzér elkel ipní Es 

p féléluén monda p nékic Valobi-

zon Illés ipuéndp g ing ad men-

dénékét, mödom ke* én túnéktec 

, mert ITles imar élipt, g né éf-

mértecmg ptét , de tptténc p raita 

valamit akartac, g ig émbernc fia 

getrendp p tpllpc, Tahat megertec 

a" taneituanoc met János baptifta-

rol bézellét uolna nékíc Es micor 

ipt volna a* gplékezéthez vepec p 

hozía eg ember térden hompolg-

uan p éleibe, g möduan Vram ír-

galmazíh én fiamnac mert hauas, 

g gonozol gótrétic , mert gakorta 

túzbé éfic, g gakorta vizbé, g ho

zam ptét te taneituanidnac, g né 

vígazthatac iiíg ptét Féléluén i c 

monda 0 hútptlén nézet , g vizha 

viuo míg lezéc túvéletec g míg 

zénucdlec tútpkét , Hoziatoc ide 
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azt én hoziam £ megporeita azt íhé 

, $ ki méné p bélpllp az prdpg, 

(j megvigazec a* gérmec azon idp-

bén Tahat vepenc i choz a* tané-

ítuanoc titkon <x mondanac neki , 

Mú mire né véthétpc ki azt, Mon

da azocnac i c , Tú hútptlénfegte-

k e r t , Valobizon mondom tünék-

teclla hútptpc lend miként muftar 

mag, (j. mondandotoc e hegnéc men 

el innen $ el megén, j femmi fem 

lezén lehetetlen túnéktec E nézet 

ke* né véttethétic ki, hanem imád-

fag miat j bpit míat Qk ke* galí-

Icaban íiaiafkodua möda azocnac 

i c Embernc fia elaroltatic emberec-

n c kézecbé 5 megplic ptét £ har

mad napon felkel, $ igen megzo-

morodanac Es mikor íuttac volna 

capharnaumba , vepenc Péterhez 

kic a* didragmat vézicuala, (t mon- 24. 

danac néki , Tú méftértec né fize

ti mg a' didragmat, £ p möda, tat 

vg , Es mícor bémentuolna a'ház

ba, élplkéle i cptét möduan Mi té-

tic tenéked Simon, Fpldnc kirali 

kitpl vezn° adót, Q fioctol auag 

idégenectpl,(i a* monda — idegenec-

tpl, Monda anac i c , Azért zabadoc a* 

fiac, Hog ke* mcgne gonozbehvic p-

két ,mcn a* tengerré, (t véfdíiig a" 

horgot, (t a* halat kiélpzér foganga 

fogiad , (i p zaia megnítua lelz p 

benne eg fcatert, azt veued aggad 

nékic én ertem $ te erted 

4 Z idpbén vepenc ichoz p ta-

neítuaní mödua Kit alaitaz 

hog nagob ménécn0 orzagaban, Es 

hiuan i c eg aprodot allaptata ptét 

p kpzépettec, (i möda Bizon mon

dom tű néktec Hanemha megfor-

dolandotoc (i lendetec miként apro-

doc né méhéttec bé mennécn0 or

réi, zagaba Azért valaki alazanga |( p 

magát miként éz apród a" nagob 

mennécn0 orzagaban Es ki foga-

dand egilléten aprodot én néuebé 

engemet fogad Ki ke" iüggonozbei-

tand eggét én mentpl kúffébéc kpz-
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zpl kic en belein hiznéc, Kellé-

métefb neki , hog malomkp kpt-
r 

tefíec p nakara, £ ténge fenekébe 

mérpltéffec Jaij e vilagnac gonoz-

bolattol, mert ug kél bog gonoz-

bolat ipíjpn , de valobizon iaij az 

embernc k i míat a* gonozbolat íp 

, Ha ke te kezed auag te lábad té

ged meg gonozbeítand ined el ptet 

£ vcfd él te tplléd, Job te neked 

az prpc életbe menned bennaol üg 

fantaol, hog né két kezed ag ket 

Lábad valuan éreztetned az prpc 

túzbé, Es ha te zenied mcggonoz-

beitad tégedet, vedkí ptét (i vcfd 

él te tplléd , Job tenéked eg ze

nied valnan be méned az prpc élet

be, hogné ket zemed valuad érez

tetned pokolnac túzebé LalTatoc 

hog ne vtaYiatoc meg eggét é küf-

dédec kpzzpl , inert én mondom 

túnéctec hog p angaloc mendenha 

lattac én atanae orcaiat ki vagon 
V 

mennéebén *[ Met ipt émbernc fia 

vdupzciténi azt mél éluézet vala 

mi tétic túnéktec, Ha lend vala-
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kinéc zaz ínba , $ ég pkpzzpllpc 

élteuéhedendíc , nemde meghagga 

é a* kilenc zaz kilencet a* kietlen

ben , 5 megen megkéréfní azt ki 

éltcuéhédétuala , Es ha tprtenén-

díc hog megleléndi azt bízón mon

dom hog ínkab prpl raíta, hogné 

a* kilenc zaz kilencen kic fonha 

élné teuéhéttec , E keppén ninu 

tuatatocnac akarattá ki vagon men-

necben, hog uac eg es éhiézíén é 

kúfdédcc kpzzpl Ha ke' búnhen-

dic te benned te atadfia , men $ 

fedíiíg ptét tekpzpttéd, (i uac pnpn 

kpzpttp, Ha tégedet halgatand meg-

nerted te atadfiat, Ha ke* tégedet 

né halgatad vég te Aréle«d eggét 

auag kettpt , hog kettpnc ag lia-

ronmac zaiaban al mendén ige Hog 

ha azocat fem halgataga mond eg-

haznac, Ha ke* az eghazat fem hal

gataga legen néked miként etnic'i 

, (t iélen való búnps múuélkedét-

bélí Bizon mödom túnéctec, vala

kikét iíig kptpzéndetec fpldpn meg 

kptpzpttec lcznc mennecbén es, Q. 
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valakiket meg odozandotoc fpldpn 

megodozottac leznc menécbén es 

Efíng mondom tunéctec mert kéttp 

tú kpzzplletec kic eg akaraton 

léndnéc fpldpn medent valamit ke-

rödnc adatic pnékic en atatol ki 

vagö meimécben, Met valahol ket

ten ag hárman égbe gplekezendnc 

én néuebé ot én pkpzpttpc vagoc 

Tahat vepec peter p hozía (t möda 

, Tram ha búnhéndíc én atamfía 

én benne, hanzer boLafíac néki, 

hetzeriglen é Monda annac i c Ne 

mondoc néked hetzeriglen de hét-

ué hetzeriglen ^ Azért mennécn0 

orzaga hafonlatic házi emberhez, 

ki akart zamot vetni p zolgaíual, 

Es micor kezdet uolna zamot vet

ni , hozatec néki eg ki tartozíc 

uala tiz ezer giraual, Mikor ke* ne 

volna mibpl megadni , paranuola 

ptet p vra élaroltatni, (i p féléíe-

get Q. p fiait, (t mendenet mie vala 

£ megadni Leéíuen ke* a' zolga ké

ri uala ptét mondua Val bekéfegét 

en bennem , j medenekét mega-

doc tenéked , Kpnprpluén ke* a' 

zolganac vra élérézte ptet j az a-

doflfagot meghaga nék i , A* zolga 

ke- ki mérnie , lele éggét p fele 

zolgac kpzzpl ki tartozic uala néki 

zaz pénzéi, Ki megfoguan iíig foi-

tauala ptét monduan Ad meg mi-

uél tartozol, Es az p fele zolga le-

éfue keriuala ptét monduan, Val 

bekéfegét én bénné £ medenekét 

ííigadoc tenéked A' ke - nem akara 

dé élméné (j a* tpmJpcbé érezte 

ptét inigné megadna az adoffagot 

Latua ke* p fele zolgac meTlec lez-

n c uala igén mcgzomorodanac, $ 

ipuenec (i megmondac p vrocnac, 

méd azokat meTIec leznc uala, Ta

hat hiua azt p vra 5 möda néki 

Alnoc zolga méd adoífagot megha
ld 

gec te néked, met kerél engemet 

, Azért nede tenéked es kegélméz-

ned keluala é te feled zolganac 

miként es én kegélinéztem tené

ked , Es megharaguan p vra ada 

ptét a* poroztocnac, migne íííg ad

na med az adoflagot, Igén es en 
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menci atam tezén tu nectec , ha 

egmedentec megnő bouatad p atta-

fianac p zuuebpl 

Tn s ug Ipn micor meguégézte 

uolna i c e bézedeket, élme-

ne galileabol (t iutanac Judeanac 

vidékebe Jordán élue £ kpuétec 

ptét foc gplékezétec, Q. íilg uígaz-

ta pkét ot Es vepénc p hozía a* le-

ualtac kéfertué" ptéc £ mondua, 

Ha íllic émbernc p felefeget élhad-

ni valami okért, Ki felélne mon

da nékic Nem oluaftatoc é , mert 

ki tpt emberekét kézdettpl fog-

uan, ferfiat 5 neberíét tpttp azo

kat, 5 möda nékic Ezért meghag-

ga ember attat 5 anat 5 cggéfpl || 25. 

p féléfegeuél , 5 leznc ketten eg 

téftbéii, Es ug imar ne mondatnac 

kettpnc de eg téftnc , Azért kikét 

iftén egbé zérketet ember megne 
r 

valazía Mondanac néki Azét mit 

paranuolt moyfes hagomannac lé-

A 
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uélét adni, (i élhagní, Es monda 

azocnac i c , Mert moíjfes tú íonho-

toc kémenfegeré éngétté túnéktec 

tú féléfegtekét élhagnotoc , Kéz

dettpl foguan ke- ne volt íg , Mon

dom ke* túnéktec, mert valaki él-

haganga p felefeget hanei-ac paraz-

nafagert, £ egebét vend a- bélén-

dezkedíc, (i ki az élhagottat vén-

dí béléndezkedíc Mondanac néki p 

taneítuaní, Ha ig vagon émbem c 

féléfegeuél vg né kél hazafkodní 

Ki monda azocnac Nem médenc 

fogiac az igét dé kicn c aduan va

gon, Mert vadnac méddpc, kic p-

magocat meghéréltéc mennécnc or-
r 

zagaíet ki foghatta fogia | Tahat 

hozatánac néki aprodoc bog ímad-

koznec, <j vetne p kezet p reíaíoc 

, 9 taneítuaní ke* megporeitacua-

la azokat, Dé i c monda p nékíc, 

Haggatoc az aprodokat én hozía 

ípní, 5 ne akariatoc megtiltanotoc 

mert oTlatanokc mennécnc orzaga 

, j mikor p kézét reíaioc vette 

uolna élmene inéten ^ Es im eg 
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ember vepué p hozía monda neki 

, Jo méfter mit tegéc hogvallam 

az prpc életet Ki monda Mit kér

dez engemet a- íorol, Eg iftén ío, 

Ha ke ' akarz az prpc életbe menj 

néd taruad az parauolatocat A* mon

da mellekét Ihc ke" monda Né teg 

ember pldpkeít tpruent né tprih, 

fe tég vrfagot fe mong hamíftano-

fagot, Tiztelléd te utadat (t te a-

nadat, Zéreffed te félédet mét te-

magadat Monda néki a* bps Ménd 

ezekét priztém— méd én ifíudad-

l'agomtol fogua mi meg énnéké fo-

gatkozatö Es monda neki i c , Ha 

akarz tpkelletes lenned, Men él j 

ad él méd mid vagon, $ aggad zé-

genecn9, (i vallaz kenuét ménben 

, (í. ípij kpués engemet Mikor ke' 

a* bps hallotta uolna é bézedekét 

zomoran méné él , mert valanac 

lbc valali Ihc k e monda p taneit-

uaninacBizoíi mödom túnektechog 

kazdag nehézén megébé mciiecnc 

orzagaba, Es éfmeg mödom túnek-

tec Mert kpnuéb a* téuenéc a' tp 

T E 

foc által méní, hog né a' kazdag-

nac bemenni ménécnec orzagaba, 

Ezec halua ke* a* taneituanoc ige 
r 

uudalkodanac möduan Azét ki vd-

vpzplhét, Tékenlué ke' i c monda 

nékíc, Emberéénél éz lehetetlen 

il'ténél ke' médenc léhétpc Tahat 

félélue Péter monda néki íme mú 

méndeneket iiig hattonc (t téged 

kpuéttpnc Mi lézén azért műné-

kpne Ihc ke' möda azocnac Bízón 

mondom tűnek tec, hog tú kic en

gemet kpuéttec a* ing vyolatban 

mikor vlénd émbernc fia p nagfa-

ganac zékibén vltpc es tú tízénkét 

zekéken itéluen ifrlnc tizenkét 

nemzétet, Es in éden ki iiíg hagan-

ga hazat ag attafíaít auag hugit a-

uag attat auag annat auag féléfe-

gét ag fiait auag fpldét én néué-

mert zaz anneíat vezén, $ az prpc 

elétet válla, fokac leznc ke* élpl-

fpc vtolibc 3. vtolfoc élplfpk, 
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Capitulvi xx'í 

Tt,!- cnnecnc orzaga hafonlatic 

emberhez hazí atahoz , Ki 

ki ment elpzer reggel fogadni mú-

uéfekét p zpléiebé Megzégpduen 

ke* a' múuéfeckél eg éfti pénzbe 

erezte pkét p zpléiebc, Es ki men-

. né harmad idp koron lata cgébé-

két huaba aliiü a vafart Es azoc-

nac möda Mcnnétec tú es az en zp-

Ipmbe, Es mi igaz lend meg adom 

túnéktec, Azoc ke- el mcnenéc Ef-

mcg ke*ki mcné hatod 5 kilenced 

idp koron $ tpn meg vgan, De t i 

zén eggéd idp koron ki méné £ lé-

le cgébekét allattoc, (i möda nékic 

Mit allotac it htján méd é napot 

éftcg Mondanac néki Mert fénki 

műkét iiígné fogadót Möda azoc-

nac t mennétec tú es az én zplpm-

bé Mikor ke' éftüé Ipt uolna, mö

da a* zplpnc vra p fapharanac híj

ad a- imuiéfékét, j aggad meg a-

zocnac p erdemekét, kézduen az 

vtolfocrol med az élplfpkíglén , 
MÜNCHENI CODEX. 

Azért micor ipuenéc kic tizén eg

géd idp koron ipttécuala ok es eg 

eg pénzt vpnéc, Az élplfpc ke' ip-

uen azt alaítac uala bog tpbbét vol-

nanac véndpc , Vpnéc ke' pk es eg 

eg pénzt, £ veueiéc morognac ua

la a* hazí ata ellen möduan Ez v-

tolfoc eg ídéiglén muuéltéc f vé-

Ipnc egénlpckc tpttéd azokat, Kic 

viféltúc napnac (t héufcgn0 terhét 

, Es a# félélue p kpzzpllpc egnc 

monda, Barátom nem tezéc tené

ked bozzofagot, Nemde eg éfti 

pénzbe zégpttél vélem é, Ved azért 

a* mel tied 5 men él , Akaroc ke* 

az vtolfonac es adnom, miként es 

tenéked , Anag né illíc énnékem 

tenném mit akaroc ag te zemed 

alnoc mert én io vagoc , lg leznc 

vtolfoc élplfpc, Q. élplfpc 

vtolfoc , mert fokac vadnac hiua-

talofoc dé kénéfec valaztottac 1 Es 

i c ihrlmbé felménuen , maganac 

véne p tizenkét taneituanit titkon 

, £ möda azocnac lm felmegőc ihr

lmbé , 5 émbernc fia || elaroltatic 26. levél. 
8 
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a- papífedelmecn0 tpl j az iraftu-

docnac , 5 halaira ítélíc ptet, j ag-

gac ptet a* poganocnac megkarhoz- \ 

tatní j meg oftoroztatni (i megfe,-

zeitetní £ harmad napon felkel ^ 

Tahat vepec p hozía zehedeus fíaí-

nac annoc p fiaiual pzup ímaduan 

(t kerué valamit p tpllp Ki monda 

neki Mit akarz Az monda, Mon-

gad hog e ket fiamnac eggic vllpn 

te iog félplléd, (t. a' mafic te bal-

felplled te orzagodban Félélué ke* 

i c monda Nem tuggatoc mit kerié* 

tec Ihattatoc é a* kélhet kit én 

iando vagoc Mondanac neki ihat* 

tuc Möda azocnac A" kelhet való* 

bízón ízíatoc, Vlnptpc ke' én iog 

félpllém , auag én balfélpllém né 

én adhatom túnéctec, dé kícnc al

kottatot én atamtol Es halna a' ti

ze meltatlankodanac a' két atafíac-

rol, Ihé ke* p hozía h iuapkét , 5 

monda Tuggatoc é , mert a* poga

nocnac fédéltni vralkodnac p rai-

toc $ kic prégbéc hatalmat valnac 

p kpzpttpc, Tü kpzpttétec ke* nö 

T E 

ug lezén, de valaméi tú kpzptté

tec akarand pregb lenni, a* legén 

tú zolgatoc, Es valaméi akarand 

tú kpzpttétec élp lenni , a* legén 

tú zolgatoc, miként émbernc fia 

né ipt zolgaltatni, dé ipt zolgalní, 

(i adni p léikét fokacnac valtfaga-

iert Es azoc ierichobol ki ménué 

kpuétec pfcét foc gplékezétec, (t ym 

két vac vluen az vt félen hallac 

hog i c ménné , Es iupltenc mond-

uan Vr dauidnac fia irgalmazih mú 

nékpnc, A" gplékezét ke* mégfed

di vala azocat hog vé/,teglénenc, 

Es azoc attól inkab iupltnc vala 

mondua, Vr dauidnac fia irgalma

zih múnékpnc Es megalla i c , Es 

hozia híua pkét, Es monda Mit a-

kartoc hog tegec túnéctec Mond-

nac néki , Vr hog iiíg nütanac mú 

zeméinc Kpnprplué ke* i c p raitoc 

ílléte p zemekét, $ legottan lata-

nac 5 kpuétec ptet • 
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TTi s micor kpzéleitétuolna i c ihr-

lmhéz, (i iutotuolna Bethfage-

ba olíuetnac hegére, Tahat i c erez

te p ket taneituanít mondua azoc-

nac Mennetec a' kafteiba ki ellén-

tecbé vagon , g. legottan leltec eg 

megkptpzpt npften zamart, (i p 

vélimet p vele oggatocüig, f ho-

ziatoc énnékem, (i ha valaki vala

mit mödand túnéctec, mögatoc 

mert vrnac dolga vagö vélec, 5 Icg-

ottan elereztic pket , E ke- mend 

vg lptuala hog bétéTlefednec mel 

mondatot jphetamiat monduan 

Mongatoc fion lananac ijm té k í -

ralod ip tenéked egúgp vlue a" npf-

ten zamaron (t p alatta ualo véh-

men A* taneituanoc ke* elmeimén 

tpnéc miként parauoltuala nékic 

í c , £ oda hozac a' npften zamart 

(i p vehmét g. vétec p reiaioc p ru

hátokat r 5 ptét fellpl reia vltétec 

A* foc gplékezét ke* téreití uala p 

ruhaiat az vtban, g egébi rnételn0 
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uala agakat a* facrol $ téreitícuala 

az útban A* gplékezétec ke* kic é-

lpl kélicuala (i kic kpuéticuala, 

iupltnc vala monduan Ofanna da-

uidnac fia aldot ki ípt vrnac né-

uébé ofana magaflagocban Es mi

kor bemét volna ihrlmbé megrén-

dplt méd a' varos mondua Ki ez 

A* nepec ke* mödnac uala , Ez i c 

galileag nazarétbéli .jpha , Es be-

mene i c ifténn0 templomába 5 ki 

hafia méd az arolocat g, a* veupket 

a" templöbol, A*pénz ualtocnac ke* 

aztalocat, g a* galamb arolocnac 

zekékét éldpite Es monda nékic 

Irua vagon mert én haza hiuatta-

tic imadfagnac hazanac, tú ke'^tpt-

tetec azt toluaíocnac barlangaía Es 

p hozía vepenéc vakoc g fantac a* 

templomban , g iiigvigazta azocat 

Latua ke* a* papi fedélmec g az 

íraftudoc a* Ludakat kikét tpt g a" 

gérmékékét íupltuén a* templom

ban g möduan, ofanna dauidnac fia 

meltatlankodanac, g mödanac néki 

Hallod é mit mödnac ézec Ihc ke* 
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möda nekic tat ug Nemde oluafta-

toc é mert gérmecdédecnc j empc-

n c zaiocbol tpttel diLeretet, (j. azoc 

meghagua a- varofbol el ki mene 

betaniaba (t oth lakozec, Q. tanei-

tauala ifténnc orzagarol okét Reg

gél ke*megfordolua a* varofba meg-

éhplp , 5 latua eg figé fat az vt 

félen mene p hozía j fémit fem léle 

p raita hanéi.ac léuélékét (L möda 

annac, Qrpcke fonba né zarmaziec 

te bélplled gímplu, j a" fige fa leg-

ottan megaza, Es latnán a* tanéit" 

uanoc uudalkodanac moduan, Mi^ 

képpén mg aza ól hamar, Félélué 

ke* i c möda azocnac Bizon módom 

túnéktec hog ha híxtptpc lénd , 5 

né kételkedédetec , ne uac a* fige 

farol tezítéc azt, de es ha a' hég-

néc mondandotoc, Vedfel temaga-

dat , 5 véfd temagadat a* tengerbe 

-tvglezén, ginedének et valameile-

ket húupn kéréndetec imadfagtocba 

vezitécEs micor iutotuolna a* tem-

27. levél, plomba || vepenc p hozía a'papi fe-

delmec, 5 a" népécnc vení möduan 

T E 

Ki hatalmaual tezed ezeket, 5 ki 

atta tenéked é hatalmat, Félélué 

i c möda nekic Kérdléc én es tútp-

két eg bézedén Kit ha megmödan-

dotoc énnékem, én es mgmondom 

túnéktec ki hatalmánál tézém éze-

.két János kéréztfegé honnan vala 

, mébpl, ag émberectpl é , (j. azoc 

gondolkodnac ualap bénnec, möd

uan Ha mondandonc ménbpl möd 

múnékpnc Azért mire ne hittétec 

annac, Ha ke"mö<languc émberec-

tpl , félpnc a' gplekezéttpl mert 

méd vaTlac uala Janoft mét .rohe-

tat, Es félélue icnac mödanac ne 

tugguc Es p monda azocnac En es 

ne mondom túnéktec ki hatalma-

ual tezém ezekét Mi téccíc ke* tú-

néctec Eg neminémp émbern0 vala 

két fia, (i vepué monda az élplfp-

n c Fiam meri ma az én zplőbé mun

kálkodnod A* ke* féléluen monda 

Né megéc Annac után na ke" pniara 

rézzédué élmené , Vepué ke* a1 

mafodhoz , möda azonképpen , Q. 

a' félélué monda Elmegec vra 5 
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ne méné meTlic tpttp é kéttp kpz-

zpl az atanac akarattat, mödanac 

néki Az elplfp, Monda azocnac 

ihc Bizoii inödoin tunectec, met a* 

iélenualo biínps muuélkedétbélíec 

<t a paraznac élpl mulnac tútpkét 

iftenn0 orzagaban, mert ipt János 

tu hozíatoc ígaffagnac utaban (t ne 

hittétec nék i , A* iélenualo búnps 

imíuélkedelbéliéc ke* (t a* paraz

nac hitténc nék i , de tú latuatoc 

ingen pniat fem fogtatoc hog oz-

tan hínnútéc néki Mas pcldabéze-

dét halgaffatoc , Vala ember házi 

ata ki plántált zplpt f 3. fpuéhnél 

megkprnékezle ptét, £ afot faitot 

p benne, Q. tornot rákot, Q. atta ptet 

a" víncelerecn0, 5 pmaga zarandoc-

lani eredet Mikor ke* a- gímplup-

zétuc ídéíé élkpzéleitctuolna, E -

rézte p zolgait a- víncelércchéz, 

hog vennec a* zplpnc gímoltét, Es 

a* vincelérec p zolgait mgfogua, 

ncmciict iiígvérenc ncmeYlet iiigp-

len c , Nemellét ke* mcgkpuézenc 

Efmeg érezte p egéb zolgait, tpb-
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beket az élpbélíecnél, 5 tpnc azoc

nac azonképpen, De métpl vtolb-

zér érezte p hoziaioc pnpn fiat 

monduan , Netalantal bpuplic az 

én fiamat, A' vincelérec ke'latuan 

p fiat mondanac pn kpzpttpcEz a* 

magzat ipuétec pTiúcmcg p té t , $ 

mienc lezén az p prpkp , (t meg-

foguan ptét a' zplpbpl ki uétec 3. 

megplec Azét mikor ipued a- zp-

lpnc vra mit tezén a* vincelerecnec 

Mondanac néki A'gonozocat gono-

zol éluézti, 5. p zplpiet aggá egéb 

vincelérecnc kic idéíe korán meg-

aggac p gímpluét Monda azocnac 

i c Mi né oluaftatoc é írafocban A" 

kpuét kit a" rakoc megutaltanac ez 

lpt a* zegélétnc féíézetebén, vrtol 

Ipt éz $ uudalatos mi zeméíncbén 

Azért módom tunectec meguetétic 

tú tpllétec ifténnéc orzaga, <j ada-

tíc poganocnac p gímplLet téupk-

néc, Es ki éféndic a* kpré megzé-

gétic, de kire a' kp efédic meg-

tpri ptét Es mícor hallottacuolna 

a" papífédélméc / j a ' leualtac p 
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peldabézedit meg éfmérec hog p 

rolloc mondana j kerefícuala ptét 

megfognioc de felec a* gplékezéte-

ket mert miként ,-mhetat vailac-

uala ptét 

x x i j 

T7 s felélue i c möda efmeg né-

kic peldabézcdecbénMennéc-

n c orzaga hafonlatic kíraií ember

hez ki tpt menékezpt p fíanac, (j 

éreztette p zolgait híuni a* híuata-

lofocat a* menékezpbé, 5 ne aka-

ranac ípníec Efmeg érezte egéb zol

gait monduan,Mongatoc a' hiuata-

lofocnac lm én ebédé kez En bikáim 

5 én hazí madarim megpléttéc, j 

medenéc kezéc ipuétec a* menéke

zpbé, Azoc ke" megutalac (j. élmené-

néc, nemélüc p faluiaba dé nemel-

lic p kéréfkedeteré Az egébi ke' 

p zolgait megfogac, $ bozzofaggal 

géteruen megplec, Dé a* királ mi-

cor liallottauolna ííig baraguec , $ 

éréztue p hadait éluézte az ember 

pldpkpkét, j p varofocat meggoíta 

Tahat möda p zolgaínac , A* me

nékezp valobízon kéz dé a' kic hi-

ualalofoc valanac né Ipnéc méltoc 

Meiinétec azért az vt félécre, f va

lakikét leltec htjatoc a* menéke

zpbé, Es ki ménuen p zolgaí az 

vtacba, egbé gpitenc medénéket 

kikét lélenc iokat j gonozokat, 

(i bétéiiéfedenec a* mcnékezpnc 

véndegi Bémené ke* a* kirai bog 

latna az éupkét, Q. lata ot embert 

ne rubaztat menékezp ruhánál , 3 

möda annac , barátom mire ipttél 

idé bé né valuad menékezp ruhát 

$. a* megnemola Tahat möda a* kí-

ral p zolgaínac Kézéi lábai meg-

kptpzue érézíétéc ptét a'kúlfp fé-

tétfegécbé, ot lézén líraim Q. fogac-

nac ükorgatafa, Sokac vadnac ke* 

hiuatalofoc dé keuéfec valaztottac 

1 Tahat élmenué a* leualtac tanai

u l tartanáé, hog ict mcgfoghatnac 

p bézedcbén, j éréztic p hozia p 

taneituanokat az erodíanofockal 

pzup möduan Méfter tugguc mert 
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igaz vag f iftén0 utara igalTaggal 

taneitaz \\ (i né gondolz te vala- 28. levél. 

kickél mert né vézéd émberecn0 

zémeleket, Azért mögadiiíg múne-

kpnc mi teócic tenéked Illic é ua-

zarnac adót adnöc auag nem Meg-

éfméruen ke? i c p alnocfagocat 

monda Mit kéfertetec éngemétkep* 

mutaloc mutaffatoczé énnéké az 

adópénzt, (i azoc néki adac az ado 

pénzt, Es i c möda azocnac Kie é 

kép , 5 a* kprnplvalo írás, Monda-

nac néki lazare, Tahat möda azoc

nac Azért aggatocilíg a' mel Lazare 

Lazarnac £ a* mel ifténc ifténn0, 

Es é haluan uidalkodanac f ptét 

meghaguan élmenénéc | A' napon 

vepené0 p hozía a* faducefoc, kic 

ug mödnachog ínufelkélct, <i kér-

dec ptét mödua Méfter moyfes vg 

mödotlla valaki meghaluan né val-

Jand magzatot, tahat p attafia vege 

annac féléfeget, 5 felkpkp p atta

fianac megzattat, Valanac ke- mu 

nalonc héten atafíac, $ az élp fé

léfeget veuen ineghala, $ né val-

63 

ua magzatot, haga p féléfeget p 

attafianac Azonképpen a* mafic 5 

a* harmadíc méd a" hétediglen, Men-

tpl vtolbzér ke*, mendénc után a" 

némberi es meghala, Azért felké-

létbén é hét kpzzpl kié lezé a" fé-

léfeg mert méd héten vallotac ptét 

Félélué ke - i c monda azocnac Te-

uélgetec né tuduatoc íraft, 3. fem 

ifténn0 orzagat, Mert a* felkélét-

bén fem hazafkodnac fem hazaffag-

ba né vitétnc , dé lezn° miként 

menbén ifténn*5 angali, A' halot-

tacnac ke' félkélétírpl nem oluaf-

tatoc é , mi mödatot vrtol mond-

uan túnéctec En vagoc abracham-

nac ifténé 5 Ifaacnac ífténé 5 Ja-

cobnac ifténé né halottac ifténé dé 

éléuéneke, j haluan a" gplékezétec 

Ludalkodanac p tanofogan A leual-

tac ke' haluan mert ing i.éndézei-

tette volna a* faduceofocat, egbé 

gpl»én°, $ eg tprué tudó p kpzzpl-

Ipc kérde ptét kéfertué ptét Méf

ter mel a- nag paranLolat tpruen-

bén , Monda anac i c Zérélfed te 
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vradat ifténedét méd té zúuéddél 

j méd te lelkeddel, 5 méd te el

meddel Ez az élp paranuolat 5 mén-

tpl nagob Maíbd ke* ehhez hafonlo 

ez Zcrefíed te félédet mét témaga-

dat E két paraboláiban u\g medén 

tpruén 5 .rphac Aleualtac ke'cgbe 

gpituen kerde i c pkét möduan Mi 

teccíc tú néctec xcrol ki fia, möd-

nac néki Dauíde, Monda azocnac 

Azért miképpen htja lelecbén da-

uid ptét vranac monduan Mondai 

vr én vranac vl én ioffoni felöl 

Migné véffcm te éllénfegidét te la-

baidnac famoüa ala , Azért ha da-

uid ptét vranac híja miképpen p 

fia, (t fcnki fem féléihét uala néki 

Lac eg igét es, <j fenkí fem mére-

zic uala a naptpl fogua toabba ptet 

kérdeni 

X X 1 1 ] 

r p ahat, | i c bézelle a- gplekezé-

tecnc 5 p taneituanínac möd

uan Moyféfn0 zékin vltcc az iraftu-

doc 5 a* leualtac Azért médent va

lamit mödandnac túnéctec taruatoc 

(i tegetéc, dé p muuélkedétéc zerent 
r 

ne tegétec, Met mongac dé nem te-

zec , Q. kptpznc nehéz terheket 5 

vi (élhetetlenekét, (t vétic émberec-

n c karíocra , de pk uac vyockal 

fem akaríac mozdeitani azokat, () 

médén muuélkedétekét azért tezec 

, hog Iattalfanac émberectpl, Q fi-

lateriomokat ke* megzéléfeítíc , j 

p peremekét fel magaztattacEs zé-

rétic az élp vlp belekét vauorakon 

, 5. az élp zekékét finagogucba, Q: 

kozpnétekét vafarhélt, 5. híuattatni 

émbcrectpl rabínac Tú ke* ne akar-

iatoc rabínac hiuattatnotoc mert eg 

tú méftertec Tú ke* méd atafíac 

vattoc, Es atat neakaríatoc hiuno-

toc tú magatocnac fpldpn mert eg 

tú aíatoc ki vagon mennécbén, Q. 

ne hiuattafíatoc méfterecnéc, mert 

eg tú méftertec x c ki nagob — tú 

kozpttétec a'lcgcn túzolgatoc, Ki 

ke* p magát fel magaztatta alazta-

tíc dé ki 0 magát alazanga felma-



gaztatíc Jay tunectcc iraftudoc g. le-

ualtac képmutaloc, kic bérekéztitéc 

emberec élpt mcnnécnc orzagat/tú 

bele ne métec, 3. a* bémcnpkét be 

meniec ne haggatoc Jay túnectec 

iraftudoc g leualtac képmutaloc , 

kic hozíu ímadfag ímatkozuatoc 

megézitec pzuégecnchazokat, azért 

nagob ítéletet véztec Jay tunectcc 

iraftudoc g leualtac kep mutaloc 

kic megkérplitéc tengert, g a* zar-

razt hog tehefíetec eg viij hútpuét, 

5 mikor lend valamél, tézítec p-

tet keécerínkab pokolnac fiaíahog 

né tú vattoc Jay túnectec vakoc-

nac vezéri , kic ug mödotoc hog 

valaki éfkézéc iftennc templomara 

a' femi, Ki ke* efkendíc a* tem-

plomnac aranara a- tartozic, I leí-

toc (i vakoc mi nagob az arán é 

auag a* templom ki meg fcentéli 

az aranat , Es valaki || efkendíc 29. levél. 

az oltana a* férni Ki ke* efkendíc 

a* genérpfegre ki raita vagon a* 

tartozic, Vakoc mert mi nagob a* 

genérpfeg é auag az oltár ki meg-
MÜNCHENI CODEX. 
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fcentelí a" générpfeget, azért ki 

az oltárra efkezec arra efkezíc , (i 

med azocra meiiec p raita vadnac 

, Es ki a* templomra efkezec arra 

efkezec, f arra ki lakozíc p ben

ne , 5 ki menré efkezec az efke

zec ifténn0 zékiré, $ arra ki úl p 

raita Jaxj túnectec iraftudoc (i le

ualtac képmutaloc, kic iiigdezmal-

latoc a* mentát a- kaprot (t a* kp-

mént, (L meg hattatoc azocat mei

iec pregbec a" tprueben , ítéletet 

irgalmaífagot g luitpt ezeket kel 

uala ténnetec 5 azokat ne meghag-

notoc, Vac vézérec kic a* zuíiogot 

ki zúrítéc a* téuet ke* elnélitéc 

Jay túnectec iraftudoc g leualtac 

képmutaloc, kic megtizteitatoc azt 

mél kúupl vagö a* kelhen 5 a* ta

lon, belpl ke* tellefec vattoc raga-

dozattal f vndocfaggal, Tiztohad-

mg elpzer azt ni cl belpl vagö a* 

kelhen (i a* talon f hog es a* tizta 

legén a* mel kuupl vagö Jay tu-

nektec iraftudoc 5. leualtac képmu

taloc kic cgénlpec vattoc a* meg-
9 
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feiereítet koporfockal, kic ember-

recnc kúupl zepecnc t é tn c , dé bé-

Jpl teTlefec halottacnac tétémec-

ke l , 5 métt fértézéteffeguél , Igén 

es tú, valobizoii émberecn0 kúupl 

igazacnac téttettec, dé bélpl téi-

iefec vattoc kepmutalattal £ ha-

miffaggalJaú' túnéktec iraftudoc j 

lcualtac képmutaloc, kic megrak-

iatoc a* .jphetacnac fereket, £ meg 

ékéfeitítéc az igazacnac koporíbío-

cat, (i ug mondotoc, Ha mú vol-

tonc volna mű ataincnac napiban 

né voltonc uolna p tarfoc a* jmhe-

tacnac verecbén, c ug tu-

nömagatoc vattoc tanoc tiinp ma-

gatocnac Mert azocnac vattoc fiai 

kic a* .jphetacat megpltec, (t tú tpl-

uetecbé tú atatocnac merteket, Ke-

goc keuké kegonac nézétí, miként 

tauoztattatoc él pokolnac ítéletét. 

Azért im én érézlec tú hoz-

iatoc .jphetakat j bpluékét, (t irafr 

tudókat, £ azoc kpzzpl tú megpl-

tpc f megfézéítetec, j azoc kpzzpl 

megoftoroztoc tú fínagogatocban, 

T E 

(i vldpztpc varofocrol varofocra , 

hog iptjpn tú réíatoc métt igaz vér 

ki élptlétet fpldpn, igaz Ábel ve-

retpl fogna Zachariafnac veréiglén 

Baracbias fíaeíglan, kit megplétéc 

a* templom £ az oltár kpzpt, Bi-

zoii mödom túnéctec bog méd ézec 

ipnc é nemzetre Ibrlm, ilirlm ki 

megplpd a' .jpbetacat , £ meg kp-

uézed azokat kic te bozíad éréz-

tettec, hanzér akartam te fiaidat 

egbé gpiténem, miként a' tíc gpití 

egbé p píflénit p zarnai ala, (i né 

akarad im puztan bagatic tú baza-

toc, mert én mondom túnéctec, 

hog né lattoc engemet matolfog-

uan, migné mongatoc aldot ki ipt 

vrnac néuebé 

<£ XXI11J 

~Tf s ki ménné i c a* templomból 

megén vala Q. vepenc p ho-

zia p taneítuani, bog mutatnac p 

néki a* templomnac rakafit Q ke' 

félélué monda nékic lattatoc é méd 
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ezeket, Bizon mondom túnéctec 

Né marad it kp kpupn ki ne meg-

tpréttétíc Q ke* oliuctnac hegen 

vlétté, vepenc p hozia titkon p ta-

neítuani monduan , Mongad meg 

múnekpnc micor ézec léznéc , (t 

mel lezen te ipuételedn0 £ é világ 

végezeten0 iélénfegé Es felelue i c 

monda azocnac, LalTatoc hog ua-

lakí tútpket élne hitéffen , mert 

fokac ípnc én néuébé möduan En 

vagoc xpc , £ fókákat élhitétnéc 

Mert hallandoc vattoc hadakat 5 

hadacnac hírét, Laffatoc hog meg 

ne zomoroggatoc, mert ézecn0 lén-

niéc kél de né ottan vége, Mert 

támad nézet nézet ellen, (i orzag 

orzag ellen, 5 lcznec halaloc j éh-

fcgéc, 5 fpld indolafoc heieken, 

Ezec ke1 mend a* fírelmecnec kez

dete Tahat tútpket clarolnac tprp-

délmbé 5 megplnc tútpket , $ léz-

tec mend emberecnc gúlpfegecbén 

en néuemert Es tahat fokac meg-

gonozbodnac, (i pn egmaft élardl-

lac , f gúlplic ég maft, Es támad-
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nac foc hamis .rphac, (t élhitetn0 

fókákat Es mert megbpupdic ha-

miflag, fokacnac meghídegpl zé-

relmec, Ki ke* méd vegiglén alla-

padic az vdupzpl Es pdicaltatic az 

orzagnac ewagelioma méd ez vi

lágba méd nézétecn0 tanofagocra 

(j. tahat ip a' végezet Azért micor 

latangatoc a* puztolatnac vndocfa-

gat aluan a* fcent helen ki iiigmö-

dattatot daniel .rphetanac miatta ki 

oluaffa erLe Tahat kic Júdeába vad-

nac || fuffanac a* hegecre, (i kíc a* 50. levél, 

haíazaton ne zaTIanaclé valamit 

feluéniec p hazocbol, @ ki a* zan-

tofpldpn ne fordoTIonmg p kpntp-

fp feluenni Járj ke* terhefecnc 5. 

zúlpcnc a* napocban Iinatkozíatoc 

ke* hog tú futaftoc ne legén télbe 

auag inépen , mert a' kor ol nag 

tprpdelm lezén mél fonha né volt 

maíglan (j. né lezén Es hanéha a* 

napoc megkurtabottacuolna né vd-

upzplnp méden teft, De a* valaz-

tottakert mcgkurtabeítattac a* na

poc Tahat ha ki mödand túnéctec 
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ím it vagö x c auag amot ne lúg-

getec, mert támadnac hamis críf-

tofoc j hamis .jphac, (t adnac nag 

iélenfegekét <t Ludakat ug hog ha 

léhétfeges volna a- valaztottac es 

élhitéttétnenc lm ing mödottam tú-

néctec, Azért ha mondandnac tu-

nectec ím a' kietlenben vagon ne 

mcnnétccki, auag a* reítecbén ne 

higgetéc, Mert miként a" villámat 

támad nap keleten, (t tedcic méd 

napmígatiglan, vgan lezén ember 

íianac ipuétélé , valahol lezen a' 

teft oda gplékeznc a* keíelpc es 

Legottan ke* a' tprpdélmnc napi 

vtan a* nap megíetétpltetic j hod 

né aggá p világát, j a* LÍUagoc le 

hulnac menrpl / f a * méneí íoza-

goc megíndoltatnac Es tahat meg-

tétic menhén ember fianac ielen* 

fegé, (i tahat firnac med fpldi né

zetéé, 5 lattac émbérnéc fiat ipuen 

mennc kpdíbén nag tehetfeguel 5 

nagíaggal, j ereztí p angalit trö-

bítíiual f nag zozattal 5 egbé gpi-

tíc p valaztottit mennc neg zelitpl 

E 

fogua ^ mennc magaffagatol fog-

uan med p hataraíglan E fíge fa

rol ke* éímeríetec meg e peldabé-

ze t , mícor p aga meg gérmecde-

dpléd, 5 megleuelezedic tuggatoc 

mert kpzel vagö a' nar, Vgan es 
r 

tú mico latagatoc med ezekét leni 

, tuggatoc mert kpzel vagon 5. ai-

tocban Bízón mondom túnéktec 

mert ne mulic él é nézet migné 

méd ézec legénéc, incn j fpld él-

mulnac, dé én ígdim élné mulnac 

A napot ke' (t az idpt fenki né 

tugga fem ménc angalí , fem fiu 

hanéLac ataMert míkent voltNoe-

nac napiban , vgan lezén ember 

fianac ipuétélé, Mert miként a* viz 

pzpn élpt való napocban, valanac 

eupc j íuoc, hazafkodoc 5 hazaf-

fagba adoc, méd a* napiglan mel

len Noe bémené a" barkába, (j. né 

éfmérecmeg, migné élipup a* viz 

pzpn, (t médeneket él vpn, vgan 

lezén es ember fianac ipuétélé, Ta

hat kéttén leznc cg zanto foldpn 

, eggic éluététic (i mafic meghaga-
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tíc ketten leznc eg ágban, cggíc 

el uetétic (imafic meghagatíc, Ket

ten leznc prlpc eg malomban, cg-

gic eluetetic $ mafic meghagatic, 
r 

1 Azért vigaziatoc met ne tugga-

toc mcl idpbén legén ipuendp tú 

vratoc Azt ke* tuggatoc , bog ha 

tudna a' hasi ata mei idpben az vr 

ipuendp volna valobizon vígazna 

$ ne badna megafní p bazat Vgan 

tú es legetee kezéc, mert mél idpn 

né alaitatoc ip émbern0 fia Kit 

alaítaz ol bú zolganac u ol íldo-

mofnac , kit p vra zérzet p bazí 

emberin, bog aggon azocnac étket 

p ideié korán bodog a' zolga, kit 

inícor ipued p vra tig léi te t te , bi-

zon mondom túnéctec mert méd p 
r 

iauin zezi ptet Ha ke - a- gonoz 

zolga mödand p amiében , Kefic 

én vram ípní , 5 kezdendi az p 

fele zolgakat verni, Q ke- ezec $ 

izec a' rezegefeckel, ip a* zolga

nac vra a' napon mellén né ré^ 

mcnli £ az idpn mellen né tugga, 

(i mcgualazta ptet , 5 p rézét véti 

G9 

a* kepmutalockal ot lézén firalm 

(i fogacnac ükorgatafa 

x x v z l 

rr\ abat mennécn0 orzaga hafon-

latic tiz zúzéchez, kic véuén 

p lampafocat ki menenc a* vplé-

gennéc 5 a- meri azzonnac eleibe, 

Ezec kpzzpl ke* ptpn valanac — 

balgatagoc j ptpn 

ildomofoc, Dé az pt balgatagoc vé-

ué p lampafocat né vpnc olait p 

vélec, dé az ildomofoc vpnéc olait 

p édenecbé p lampafockal pzup, 

Kéfuen ke* a' vplegén méd él zu-

nodozanac $ él alunac Efél koron 

ke- Ipn íupltes lm él ipt a* vplegén 

kéTlétcc éléibe Tabat felkélenc 

méd a'zuzéc (i megkezeitec p lam

pafocat A' balgatagoc ke- monda-

nac az ildomofocnac, Aggatoc né-
r 

kpne a- tú olaitocban met a' mű 

lampafinc megaloznac Feleién0 az 

ildomofoc || mondua Netalantal né 31. levrfi. 

lézén éleg nékpne (i néktcc , dé 
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ínkab mennétec az arofochoz <j 

végétec magatocnac, Mikor ke* él-

mennenc vénniéc élípt a' vplégén 

, g. kic kezéc valanac bemcnenc 

o vele a' ménékezpbé, (i bérékéz-

tetet az aito, Mentpl vtolbzér ke* 

az egeb zúzeces élipuenéc monduan 

, Vr iiífd iiig nékpnc, <i p felél ué 

monda Bizon mondom túnéctec ne 
r 

tudlac tútpkét, $vg vigazíatoc met 

né tuggatoc a* napot fem az idpt 

Mert miként zarandoclaní eredet 
r 

émbchíttap zolgaít, j a t t á azocnac 

p íauit, f egnc adót pt girat/ maf-

nac ke* kcttpt de a- mafnac eggét, 

cg médennc p téhétfegé zérent, 5 

legottan éléredet Elméne ke- ki az 

pt girat vpttp vala, Q. múuélked-

ncn néré a" felet masptpt, Es azon 

keppen ki a- kettpt vpttpvala, néré 

mas ket tpt . Ki ke- az eggét vpttp 

vala élméuen fpldbe afa (i élreíte 

p vranac penzet De foc idp után 

elipt a* zolgacnac vroc, (i zamot 

vetet p vélec, Es p hozia vepué 

ki az pt girat vpttp vala meg mas 

T E 

ptpt viín neki monduan, Vram pt 

girat adal énnekem, ím mas ptpt 

nertem a' félét Monda annac p vra 

, Qrp'1 én io hú zolgam mert ké-

vefbén voltai hú fokakon zérézlec 

tégedet men be te vradnac prpme-

bé, Hozia vepec ke es ki a* ket 

girat vpttp uala j möda 

Vram ket girat attal énnékem, ime 

mas kettpt nertem a* felet Möda 

annac p vra, Orpi én io hú zol

gam mert kéuéfbén voltai hú fó

kákon zérézlec tégedet men be te 

vradnac prpmebé Hozia v.epué ke* 

£ ki az eg gigirat vpttp uala mon

da Vram tudom mert kémé ember 

vag , mert arac hol né vettél , 5 

gpitez hol né himtettél, (t felué 

élmencc 5 élreíte a* te giradat a" 

fpldbé, ím meg vagon a- mél tied 

Féléluen ke* p vra möda néki, Go-

noz reft zolga tudod uala mert ara-

toc hol né vettem, (j gpitpc hol né 
r 

himtettém, azét kellet uolna az én 

pénzemét a* pénz valtocnac adnod 

f (t én ipuen valobizon vforaual 
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vpttém volna meg azt a mel énem 

Aaert vegetecmeg p tpllp a* girat 

$ aggatoc anac kinéc tíz vagon, 

mert meden vallonac adatic j bp-

upltétic, de annac a* kín0 nini. az 

es a- mél tétic hog vagon éluététie 

p tpllp, (t a* kelletlen zolgat véf-

feteckí 5 erezietec a* kiilfp fetet-

fegecbé, mert ot lézén firalm f fo-

gacnac ükorgatafa, | Mikor ke* ip 

émbern0 fia p nagfagaba j méd p 

angalí p uéle, tahat vl p nagfaga-

naG zekiben, 5 gpítétnc p eleibe 

meden nemzétec, j ihgvalazta p -

két egmaftol , miként a* paztor 

valaztameg a.' íuhokat a' keukec-

tpl, Q. valobízon a* iohocat állatta 

p iogfelpllp, a* keukeket ke- p 

balfélpllp, Tahat möd a" kiral azoc-

nac kic p iogfelpllp léz-

nec Jpuétec en atarnnac aldottí, bí-

ríatoc a- világ kézdétetplfoguá való 

nektec alkottatot orzagot, mert en 

éhezte j énnekem énné attatoc, 

zomiuhozam j énnéké inon) ada-

toc, véndeg valec (t befogadatoc 
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engemet, mézeitélen valec Q. meg-

ruhazatoc engemet beteg valec 5 

meglatatoc engemet Tpmlpóbén va

lec f ipttetec én hozíam , Tahat 

féléin0 néki az ígazac möduan Vr 

mícor lattonc tégedet éhezetted j 

étettpne tégedet zomíaztad (t vené-

rekét attonc tenéked, Auag lattuc 

te véndeg voltodat (i béfogadtonc 

tégedet Auag mézeitélén voltodat 

, f béfedeztpnc tégedet, Auag mi-

cor lattonc tégedet betegen, auag 

tpmlpóbén £ ipttőc te hoz-

íad, Es a- kíral felelne möd azoc-

nac, Bízón mondom tűncktec, míg

len ez én mentpl kiiíféb atamfíai 

kpzzpl égn° tpttetéc énnékem tpt-

ttítéc Tahat möd a* kirái azocnac 

kic p balfélpllp lézn° tauoziatoc 

él én tpllem atkozottac az prpc 

túzbé ki alkottatot prdpgnéc (j p 

angalínac, mert én éhezem, £ nő 

adatoc énnékem énnéin zomiu

hozam (i né adatoc énnéké inom, 

véndeg valec, $ engemet be nem 

fogadatoc, mézeítélén valec, j en-
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héz (t möda azocnac Mit akartoc 

énnekem adnotoc, (i én ptét nék-

tec adom , Q. azoc zérzenc néki 

harmíc ézúft pénzt, g énnc vtan-

na kéréfí vala azokat t miként 

pkét nékic adhatna A* pogaua etél-

n c ke* élp napian vépen0 a* ta-

ncituanoc ichoz mondua hol aka

rod hog alkoíTuc tenéked megen

ned a* haránt Es í c möda Ménné-

tec nekihéz a* varofha (i mögatoc 

néki Méfter monga, En idém kp-

zél vagon , te nálad tezém a* ba-

rah etélt én taneítuanimal Es ug 

tpnc p taneituani miként i c pan-

Loltuala azocnac, 5 megkezeitcc 

a* barant Eftue Icucn ke* egbé iil 

vala p tizenkét taneituaníual, (i 

mícor énnenc monda azocnac Bi-

zon mödom tűnéktec mert tú eg-

gitéc elarol engemet, 5 ige meg-

zomorodanac, f kézden0 méd mon-

danioc Mi né én vagoc vram Es p 

félélué möda nékic Kí marta én 

vélem p kézét a* tálba az arol él 

engemet, Yalobizoíi émbernc fia 
MÜNCHENI CODEX. 
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megén miként irua vagö p rolla 

Dé iay az émbernc ki miat ém-

bernc fia élaroltatic, iob volt né

ki hane zúlétet volna az ember 

Félélue ke* Judas ki ptét élarola 

monda, Mine én vagoc rabij Mon

da annac Te mödad Azockal ke* 

i c vauoralatta, veue a* kenérét Q. 

megalda Q. megzege, £ ada p ta-

neituanínac , 5. möda, Végetéc (i 

égetec — éz én tcftem, £ veue a* 

kélhet 5 halalatot tpn, £ ada azoc-

nac mödua Igatoc ébbpl med, met 

éz én vére VTJ tpruenéc ki foka

kert élptlétic búnpcnéc boLanatta-

ra , Mödö ke* tiinéctec, hog nem 

izom matolfoguan é zplp vézzpnc 

nemzefdbpl mend a*napíglan, mi

kor azt vyonnan izom tú vélétec 

én atamnac orzagaban Es diuérét 

möduan ki menenc oliuetnac he

gére Tahat möda i c azocnac, Mend 

tú meg gonozbottoc éz etjél én 

benne mert irua vagon megverem 

a* paztort (j. elhimletnc a* uordanac 

íuhí, dé mi vtan felkéléndec élpl-
10 
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kellec tutpket galilieba Felélné 

ke* Péter möda néki Spt ha méd 

meggonozbodandnac te bénnéd En 

es fonha fé gonozbodö meg te ben

ned Monda néki i c / Bizon mon

dom tenéked, mert éz eyél mi 

élpt kakas zol haromzér tagacmeg 

engemet Möda néki Péter, Spt ha 

megkellétendic énnéké teuéled 

halnom fem tagadlacmeg tégedet, 

Azökeppén mödnac vala 

méd a* taneituanoc es Tahat iuta 

i c azockal a* faluba ki mödatic 

getfemánínac, (i möda p taneitua-

nínac VYietec itten miglén oda 

megéc j imádkozom, Es véle ve-

uén Pétert 5 Zebedeufnac két fi

ait kézdé zomorodní (t bánkódni, 

Tahat möda azocnac Zomoro én 

lelkem a* halalígla, Maraggatoc 

33. levél, ith 5 vigazíatoc || én vélem Es ké-

uefénne éleb menuen éfec p orca-

íara ímadkozua 5. mödua En atam 

ha léhétfeges tauoziec él é kéieh 

én tpllé, dé valobizon né miként 

én akarom dé miként te , Es ipup 

T E 

p taneituaníhoz (i léle pkét alattoc 

, Es moda péternc lg eg idéiglén 

fé vigazhattal én vélem, Vigazía

toc $ imadkozíatoc hog ne méné-

tec kefertétbe, valobizon a* leléc 

kez dé a- téft beteg Efíiíg mafod-

zér élmené Q. imatkozec möduan 

En atam ha né tauoztathatic él é 

kéleh én tpllém hanéi-ac hog ing 

igám azt legén te akaratod Es ipup 

éfiiíg Q. léle pkét alattoc mert p 

zémec mgnéhézedet vala , (i azoc 

mghagua éfmeg élmené f imadko-

zec harmadzér azö bézedét möd

uan , Tahat ipup p taneituaníhoz 

(t lele pkét alattoc 5. möda azocnac 

Alogatoc imar £ nugoggatoc , im 

élkpzéleit az idp (j émbernc fia 

élaroltatic búnpfpknc kézecbé kél-

létec éreggpnc ím élkpzéleit ki 

engemet kézbe ad Meg p é bézel-

létté ím élipup Judas a* tizénkéttp 

kpzzpl eg Í p véle foc gplékezét tp-

rpckél £ rudackal, éréztettéc a* 

papi fédélmectol, 5 a" nepecnc vé-

n í tp l , Ki ke ' ptét él aroltauala 
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atta uála e íéget nékíc mödua Va

lakit megapolandoc p az fogiatoc 

ptet f (i zorgalmaft vepué ichoz 

monda Vdupz Icg r ab i , j mega-

pola ptet De i c möda neki Bará

tom mire ipttel , Tahat hozia ve-

penc (j. kezeket icra vétec, $ íiíg 

fogac ptet Es eg azoc kpzzpl kic 

icfal valanac ki terieztue p kezet 

ki veue a" kéft, £ uapua a' papoc 

fédélme zolgaíahoz el vagac p fii-

lét Tahat möda annac í c Fordehad 

te tprpdét p helere mert méit ki 

tprt vend tpr míat véz Auag azt 

alotod hog né kérhetne én atamat 

(i ma adna énnekem tpbbét hogné 

tízén két lcgio angalocat, azért 

miként tériéfcdncnc be írafoc mert 

íg kél lenni Az idpbén möda i c a* 

gplékezétecn0 Vgan ipttétec mi

ként tolnaihoz tprpckél (t rudac-

kal meg fognotoc engemet, Men-

dén napon tú nalatoc últém a' tem

plomban taneítuan j né fogtatoc-

mg engemet Ménd éz ke- íg Ipn 

hog betéliéfednen0 .jphctacnac írafi 
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Tahat méd a' taneítuanoc ptét meg 

haguan élfutanac Es azoc megfog-

ua i c t viuec ptét Caífafhoz a* pa

poc fédélinihéz hol az iraftndoc 5 

a' leualtac 5 a* nepécnc vení egbé 

gplékeztecnala, Péter ke- mézzpl 

kpuétí uala ptét a' papoc fédélmé 

pituaraiglan, (t béméuen vluala a' 

zolgackal hog latna veget A' pa

poc fédélme ke* (i méd a* tanali. 

kéréfnc vala hamiftanofagot i c él-

lén, hog ptét halaira adnac (j. né 

lelenc, iolléhét foc hamiftanoc ipt-

técuolna Mentpl vtolbzér k e ipue-

n c két hamiftanoc 5. mödanac Ez 

vg mödot megtprhétem ifténnc 

templomát 5 harmad napon meg

rakhatom azt Es felkélné a* papoc 

féíedélmé möda néki Sémit fé fe-

lélz méd ézecré mellékét ézec te 

ellened tanolnac Ihc ke* véztégl-

uala Es a* papoc fédélme möda 

néki Kérdlec téged az elp ifténré 

hog mögadiüg nékpne ha te vag x c 

ifténnc fia Monda annac i c Te mon

dád Dé valobizon mondom túnéc-

• 10 * 
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tec Matolfogua latnotoc kézditéc 

émbern0 fiat vlétté ifténc iogia fe-

Ipl , g. ipuétté ménc kpdibén Ta-

hat a' papoc féíédélme megzakaz-

tá pnp rubaiat mondua Karomlot, 

míg zúkpflptpc meges tanocnalkul 

im moft hallottatoc e karölatot mi 

teccic tú néctec Es azoc felélné 

mödanac Melto balalnac Tabat pp-

ken c p oréaíara, g. nac uipafocfcal 

vérícuala ptét, Egebec ke* ténére-

két p orcaiara attanac mödua Xpc 

.jpbetizal mú nekpc ki az ki tege- 34. levél. 
r 

det Lapot Pete ke' vlvala kúupl a-

pituarban, g hozia vepec eg lean 

monduan , Te es a' galileai icfal 

valal Es p megtagada méden0 elpt 

möduan Ne tudom mit mödaz, Q 

ke* az aiton ki menetté lata 

ptét mas lean g möda azocnac kic 

oth valanac Ez es a* názáreti icfal 

vala Efmeg éfeuél megtagada mert 

né elmérte uolna az embert Es ké-

uéffe vartatuan vépén0 phozía kic 

a* tűznél alnacualaEs mödanac Bi-

zoíi te es azoc kpzzpl vag mert 

E 

tené bezedet meg iélént tégedet 

Tahat kézdé zídalmazni g éfkéni 

mert ne éfmérte volna az embert 

g legottan kacas zola Es rngémlé-

kezec Péter icnac bézederpl ki t 

mödotuala, Mi élpt kakas zol ha-

romzér tagaóílig engemet g k i mé-

uen fira kéferuen 

XXV1J Z\ 

T T olual ^ lcuen ke* tanakot || 

tartanac méd a* papifeiedél-

méc, g a* nepecn0 vcní i c ellen 

bog ptét halalnac adnac Es mgkp-

tpzuen éluíuec g adac ptét poncius 

pilat<> néup féiedélmnéc Tabat lat-

uan Judas ki ptét élaroltauala 

hog karliozotuolna pniara vitetué 

megviue a barmié' ézúft pénzt a-

papoc féicdélminéc g a' nepecn0 

venínéc möduan Biínhpttém az ar 

tatla vért élaroluan , Es azoc mö

danac Mi múnékpnc te laflad Es 

az ézuft pénzekét a* templomban 

leuétué élmené g élméué kptéllél 
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őinagat felakazta A* papoc féie-

délmí ke' véué a* liarmic ézuft 

pénzeket mödanac Ne illíc ezeket 

érézténpc a* corbanöba mert a" ver-

n c arra, Tanali tartua ke* veuec 

azockal eg fazokafnac fpldét zara-
r 

dokocnac temetefecre, Azét e zan-

to fpld hiuattatic acheldemachnac 

az az vernéc fpldp méd é napigla 

Tahat bétéTiefedet mel mödatot Je

remiás .fpha miat monduan Es ve

uec a* harmió ézúft pénzt a' meg-

berlétnc bérét kit berléttéc ifrl 

fiaitól , g. attac azocat a* fazokaf

nac fpldpiert miként zerzétté én

nekem vr Ihé ke* allapcc a- féíe-

délm möduan Te vag é fidocnac 

kirala Möda néki i c Te módod Es 

mícor vadoltatnec a'papoc feiedél-

mitpl (j a' nepécnc venítpl fémít 

fem felele Tahat möda néki pí lat') 

Ne hallod é mene tanofagocat möd-

nac te ellened, 5. uac eg ígeré fem 

feleié, ug hog igén uidalkodnec 

a* féiedélm Az ynep nap vtan ke1 

zoctauala a- fedélm hog a* nepnc 
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eg foglot mellet akarnanac éléréz-

téne, vala ke* tahat eg iéles fogla 

, ki émberpldpkéfert, éréztetet 

vala a* tpmlpcbé, Azért azoc egbé 

gplékezueiec monda azocnac pílat<) 

Kit akartoc hog él éréziec túnec

tec, barrabaft auag i c t ki möda-

tic xcnac, mert tuggaualahog irég-

fegbén aroltac uolna él ptét Q az 

itelp zécbén vlette ké' , érezte p 

hozia p féléfegé möduan Sémi te

néked (t az igaznac, mert fókákat 

gettrétté ma látat miat p érté A* 

papoc feiedélme ke* 5 a* vénéc a' 

népét kizlélec hog barrabaft ker-

nec ict k e éluezténec Félelué azért 

a* féiedélm möda azocnac Kit akar

toc azért é kéttp kpzzpl hog éléré-

ziec túnectec , j azoc mödanac 

Barrabaft Monda azocnac pilatos, 

Azért mit tegéc é icnac ki möda-

tic xcnac Mondanac méd Meg fé-

zeitéflec Monda azocnac a' féie

délm Miért mi gonozt tpt Es azoc 

inkab iupltnc vala möduan Megfé-

zeiteffec Latua ke* pilat) hog fé-
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mit fé haznalna de inkab zatj len

n é , viz veue a* nép élpt megmofa 

p kezet möduan Ártatlan vagoc 

én éz igaznac vérebén tú Iaífatoc 

Es félélue med a* nep möda , Q 

véré mú raitonc g med mú fia

inkon Tahat élérézte azocnac bar-

rabaft i c t ke* mgoftoroztatua né-

kic ada bog megfézeitéffec ^ 

Tabat , a* fedélm vité

zi viuec i c t az itélp bazba , Q. 

egbé gpitenec p bozia mendén fé

regét, £ le vétkeztétue ptét vé

res palaftal kprnckezec meg ptét 

, Q. túuifbén font koronát vétenc 

p féieré (i nádat p iogiaba , 5. fel 

térdre térdeplué p élpttp karom

latot téznc vala néki möd

uan Vdupz leg fidocnac kirala, 5 

p reia hagapua veuec a* nádat, $ 

véricuala p agaboz Es mi vtan 

megkaromlottacuolna ptét, le vét-

keztétec ptét a* palaftbol, j pltpz-

tétec ptét pnp rubaiaba , £ élvi-

uec ptét hog megfézeiténec Ki 

ménuen ke* lelcnc eg cirénía béli 

T E 

embert fimon néupt a' faluból íp-

upt Ezt kenzéreitec hog fél venne 

p kéréztét , Es ipuenec a* bélre 

ki mödatic golgatanac az az kop-

pattac hélen c , Es adanac néki in

na épéuél élegeitét bort , Es mi

kor koftolta uolna né akara inna 

Mi vtan ke" megfézeítéttec volna 

ptét meg oztac p ruhaíat íiílat 

éréztué , Hog bétéTiefcdnec mel 

mondattatot Ppha míat mondua 

Megoztottac p magocnac én ruhá

mat (i én ruhámon éréztettéc íiílat 

, 5 vlue prizicuala ptét, (t p vgét 

megiruá p féíé felire vétec Ez az 

názáreti i c fidocnac királa Tahat 

megfézeitettéc p véle két toluaioc 

eggik íog felpl — $ mafic balfelpl 

Azonnan muloc ke* karomiacuala 

ptét p féiekét razuan j möduan 

Vachkí megtprpd ifténnc templo

mát , (L harmad napon megrakod 

azt, Ydupzehéd temagadat ha if-

ténnc fia vag zal le a- kéréztrpl 

Azon keppén es a* papoc fédélmí 

karomiacuala ptét az iraftudockal 



$ a* veneckél mödua || Egebeket 35.1 

vdupzeitét önmagát ke- nem vd-

upzeithéti ha ifrlnc kíraia za!-

!onzéle a" kéréztrpl (L hizpnc neki 

Remenkcdet ifténbé zahadeha mg 

ptét ma ha akaria , mert ug mó

dot va^ iftennc fia vagoc én Azon

képpen ke* a* toluaíoc es kic meg-

fézeitettecuala p véle karomiac-

uala ptét A- hatod idptpl fogua ke* 

lpnc fététfegec méd a* fpldpn ki

lenced idéiglén Es kilenced idp 

koron íupltp i c nag zoual möduan 

EIij Elij Lamazabatani az az En 

ifténem én ifténe hog mire hattal 

meg engemet NemcTIéc ke' az ot 

alloc kpzzpl „mödnac vala,, hal-

uan , Ez ílleft hya Es legottan 

azoc kpzzpl eg élfutuan , vpn eg 

zouaruat j bétplte azt ecettél , 5 

téuén a- nádra Q. aduala inna néki 

, Dé az egébí mondnacuala Zpn-

nél laffuc ha ip iTlcs ptét megza-

badeítani , Ihc ke' éfiüg íupltuén 

nag zoual élérézte p lé iket , Es 

im a* tcmplomnac foporlaha két-
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, ten kétte zakada a- felfp féletpl 

fogua méd az alfoigla (j a* fpld 

megíndola, g. a' kpzirtoc megmé-

téltétenc j koporfoc iiígnílanac, (i 

foc fcéntecnéc téftec kic élaluttac 

vala felkélenc, (i ki ipuen a' ko-

porfocbol p felkéleten0 utanna íp-

uénc a* fcent varof ba, (j megiéle-
r 

nenc fokacnac A* centuio ke* 5 kic 

p véle valanac prizuen i c t latua 

a* fpld indolatot Q. azokat meilec 

léznc vala ige megfelémenc mÖd-

uanBizon ifténnc fia vala éz, Va

lanac ke* es ot foc ázzon népec 

mézzpl, kic kpuéttecuala ptét ga-

lileabol p néki zolgahia kic kpzpt 

vala Magdalnál mari a, 5 Jacab an-
r 

na maia 5. Jofephe gZebedeus fíaí-

nac anoc, ^ Mikor ke' éftué lpt 

uolna ipup neminép kazdag em

ber aromatíabol Joseph néup ki es 

p i c taneituana uala Ez vepec Pi-

latofhoz 5 megkere icnac téftét Ta-

hat Pilaty paranLola megadatni i c-

nac téftét Es iofeph a* téftet veué 

bétakara azt tizta goluba , <$ hé!-
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hete azt p vg koporfoíaba kit ki 

faragtatotuala a* kpzirtbol, (i hen

gereké nag kpuét a* koporfo aíta-

ra (i élmcne Valanac ke" ot mag-

dalnai maría (t a" mas maria vliié 
r 

a* kopofo ellenebe *\ A* mafod na

pon ke* ki vagon a- kézplp nap 

után, egbé gplenéc a" papoc fédél-

mí Q. a* leualtac Pilatofhoz mond-

uan Vronc íiig emlekeztpnc mert 

e hitetp megéleuénte vg mödot 

Harmad nap után felkelec Paran-

u>Tlad azért priztétní a- koporfot 

harmad napíglan, netalantal elipnc 

p taneituani , Q. elvroziac ptet (t 

niödnac a' ncpnéc felkplt halottai

ból , (*. leze az vtolfo teuélges go-

nozb az elpbínel Monda azocnac 

Pilat>> Qrizptpc vagö Menetec príz-

ietec miként tuggatoc Azoc ke-

elmeuen Q. a* kpuet megiégezue 
r 

meg kprnekezéc a'kopofot az pri-

zpckél 

T E 
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A z ynepc eftin ke' ki fenlic 

az íjnnepnec elp napian, Jp-

up Magdalnai maria 5 a* mas ma

ría latníoc a* koporfot Es im lpn 

nag fold indolas Vrnac angala zal-

la le mebpl u vepuen élhéngereite 

a* kpuet (i vluala feYIpl raita Vala 

ke* p zémele miként villámat (i p 

ruhaía feíer miként ho , p 

felémetpl ke* megijéttéc az prízpc 

5 lpttenc miként holtacFelelue ke* 

az angal monda a* néberiecn0 Txí 

né akaríatoc felnétec, mert tudom 

hog ict kéréfkéc ki megfézcitétét 
r 

niL ít met felkplt miket mödotta 

Jpuétec j laffatoc a* héit hol hél-

heztetet vala vi> Es mennétec ha

mar u mongatoc p taneituahínac 

mért felkplt (i im élpl kél tutpket 

galileaban ot ptet íiiglattatoc mi

ket mondotta tú néktec Es Mag-
r 

dalnaí maria j a* mas maía ki mé

nen0 hamar a* koporfobol feléiméi 

(L nag prpmél futua meghirdétniéc 



p taneituaninac Es im i c azocnac 

eleiebe kelé möduan, vdpzpc le-

gétee Azoc ke* vepenc p hozia (i 

fogac p lábait g imadac ptet Tahat 

möda azocnac í c Ne akaríatoc fél-

nétec, de mennetec hirdefíctéc az 

én atafiaínac hog ménén0 galileaba 

mert ot engemet meglatnacKicmi-

cor élmétecuolna im nemeltec ip-

uenc az varofba 5 mghirdétec a* 

papifedélmccnc méd mellec lpttéc 

vala, (i égbe gplekezue a* venec-

kél tanalüioz fogna íbc pézt ada-

nac a" vitézéén0 mödua mögatoc, 

mert élipttéc p taneituani ez eyél 

(i mú aluuac el vroztac ptet, (j ha 

ez iiigballattatic a- fedelmtpl mú 

kpnprgpc neki £ iiígmentpc tútp-

ket Es azoc a* pénzt veué ug tpnc 

mikét tancitattac uala (j. iiighirhé-

ucc e bézed a* fidocnal méd maig-

lan A* tizén eg taneítuanoc ke* él-

menenc galileaba a* hegre hol zér-

zétte uala azocnac i c , $ latul 

imadac ptét nemeiléc ke- kételke-

denc Es p hoziaioc vepué i c be-

MÜNCHENI CODEX. 
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zellé nékic mödua Énnékem || ada- 36. levíi. 

tot méit hátaim ménén 5 fpldpn, 

Mennetec azért 5, tanohatoc méd 

nézetekét, megkérézteluetec pkét 

atanac $ fíunac (t fcent lelecnc 

néuébé, taneituan pkét tartanioc 

médenekét valamellekét parai-ol-

tam túnéctec, $ ím én véletec le-

zéc métt napocban méd vilagnac 

vőgézétéiglén 

It heztic .fi Marc ewia kpup 

j n Z a" fcent Marc ewagelifta 

ki ifténtpl valaztatot, j volt 

Scént peter apaftalnac kérézt fia 

Q. ifténi bézedbén taneituana, ki 

íolléhét éleb ifrlbén pap volt vol

na 5. teft zérent léuita, dé micor 

x c hútere fordolt volna ol ígé meg-

alaza pmagat a* papfaghoz, hog 

papfagra ne valaztatnec pn húuél-

ket élvaga, dé mert ifténtpl va

laztatot vala azert ingtpkelle ptét 

iftén (t teue ailexandriai 

púfppcke 5 ig ifténnc kpuételmes 
11 
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akarata zéret p mafod ira e* x c -

nac ewageliomat E .f. Marc ke* pel-

daztatot orozlan zabaf ban, mert 

egebectpl ielefben irt xcnac felke-

leterpl, 

Cap é l p 

I
Efus crift>) ifténfia ewage-

líomanac kezdete miként 

irua vagö Jfaias jphetaban 

lm én éreztem en angalo-

mat te orcád élpt ki megkézeití te 

vtadat te elptted Jupltpnc zaua 

kietlenben kezehetec vrnac utat 

ígazacka tegetec p pfuenet Vala 

Jani) a' kietlenben keréztelue £ 

pdicalua pnianac kereztfegét bú-

npcnc botanattara, } ki mennc 

vala p hozia mé"d irliii beliec, g. 

Judeanac med vidéke 5 megké-

reztelkednc vala p tpllp Jordannac 

foloiaban meggunuan p búnpket 

Es vala Jan«> ruhaztatot teuecnc 

zprebpl, (i kodmeíi ruha vala p 

íbrLoka kprnpl, fafkacat g vad 

mézeket ézecuala, Es pdícal vala 

mondua Jp erpfb en tpllemtpl en 

vtannam kinec né vagoc melto le 

haiolua megodanom p faruíanac 

zxjat En kereztclléc tútpket víz

ben, de a* kereztel tútpket fcént 

lelecbén Es ug lpn a napocban Jp-

up í c galileabeli nazaretbpl, g. meg-

kereztelkcdec Janoftol Jordánban 

Es legottanfelmeuen avizbpl, lata 

menneket megiiítuan g fcent lelket 

miként galambat le zalua g marad-

ua p raita, Es zo lpn menbpl, te 

vag en zeréto fiam te benned iol 

kellettem enmaganacEs legottan a" 

zellet ki vze ptet a* kietlenbe, Es 

vala a* kietlenben negue napocban 

g negue eijeebén, g kéfertetic uala 

a" fatanaftol Es vala a'vadackal, 

g az angaloc zolgalnac vala p neki 

Mi vtan ke" Jam> eladatotuolna, 

ipup i c galileaba pdicaluan iften 

orzaganac ewageliomat, g mondua 

Mert beteTiefcdct az idp, g ez kp-

zéleit iftén orzaga Pniat taruatoc 

g higgetec ewageliönac Es mulua 

R 



galileabélí téngerméllpl, lata fi

mont (j Andoriaft p attafíat érézt-

ueíec ]iaIoiocat a" tengerbe mert 

halazoc valanac, Es möda nékic 

i c Jpuétec én v tanain, tegelec tú-

tpket émberecnec halazía g Jegotta 

lialoioc meghagua kpuetec ptét Es 

innen kéuéfcnnc eleb meuén, lata 

Zebedeufnac iacabat, (t Janoft p 

attafíat, (j azokat a- haioban, p ha-

íoiokat mcgzérézncn , £ legottan 

biua pkét, g p attokat Zebedeuft 

mg baguan a* haioban a" béréfec-

kel kpuetec ptetEs bemennc vala 

Capharnaumba g legottan inepeken 

béméuén a' fínagogaba taneitanala 

pket, g uidalkodnacuala p tano-

fagan, mert vala pket taneito mi

ként hatalmas g ne miket az iraf-

tudoc g a' lcualtac, Vala p fínago-

gaiocban fértezetes zellétp ember 

, g iupltp möduan, Mi miinekpnc 

g teneked názáreti i c ípttel idp 

élpt éluéztened múkét, tudó bog 

leg ifteunc fcenté Es megfeneítue 

ptet monda Megncmoi 5 ki men 
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az émberbpl g íaruan megzaggat-

ua ptet a' fértezetes zéllét, g íuplt-

ue nag zoual ki méné p bélpllp, 

g uudalkottanac med, ug hog ker-

dezkednenc monduan pn kpzpttpc 

, Mert mi ez, g mert mei vy" ta-

nofag ez hog hatalmai g téhétfeg-

gél paranuol fértezetes zéllétecnc g 

éngédnc néki , Es legottan ki hir-

heuec p hiré galileanac méd vidé

kiben Es legottan ki ménue a* fí-

nagogabol, ipuenc Jacabbal g Ja-

noffal Simonnac g Andoriafnac ha

zába Simönac ke* napa fekzén va

la hídég leletben, g legottan bé-

zellenc p néki rolla, Es p hozia 

vépuén p kézé ragadna feléméle 

ptét, g otta meghaga ptét a* hí

dég leiét, g zolgaluala nékic Eft-

ué leuén ke' mícor nap élnugot-

uolna hoznac vala nékic foc gono-

zol vallókat g prdpgpket vallókat, 

g méd a* varos gplékezetuala az aí-

tora g mgvigazta fókákat kic ge-

trétnc vala kúlpmb kúlpmb leléte-

zeteckél, g foc prdpgpket || ki vét 37. levél. 
11 * 
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uala 5 ne haggavala azocat zolni, 

mert tuggacuala ptet x cnac, Q. igen 

holual felkéluen élmené puzta hél-

ré , Q. ot imadkozícuala (j kpuéte 

ptet fimon f kic p vele valanac (i 

mícor íuttanac volna p hozía mö-

danac néki , mert médcnéc kéréf-

n c tégedet, g, monda azocnac Men-

nétec a* rokon falucba, (i varofoc-

ba hog ot es pdícailac mert arra 

ipttém £ vala pdicálp 5) finagoga-

iocban, £ méd galileaban, (t vala 

ordpgpket ki vétp Es ipup p ho-

zia egy poclos, 5 onzoluan ptét tér

dre terdephien möda Ha akarz 

megvigazthaó engemet Ihc ke- kp-

nprplué" p raíta £ ki noítua p ke

zet, j illétue ptét möda néki, A-

karlac megtízteitanom, 5 hog ézt 

mondotta uolna legottan éltauozec 

p tpllp a* pocloffag, Q. megtiztol-

tatec Es megfeneítue ptét legottan 

ki kiilde 5 möda néki Laffad hog 

lenkin0 fe mögad, dé meii él mu-

tafd te magadat a" papoc fedélme-

néc, (i aiandokozíad te tiztolato-

R c 

dert melleket paranLolt moufes 

azocnac tanofagocra, £ az ki men

üén kézde pdicalni, (i bézedeuél 

hirdetni ug hog immár iélenné a' 

varolba bé né mehetne, dé kúupl 

a" puzta beleken volna, £ gple-

keznc vala p hozia médénpnén 

m 
C a i j 

rí s éfineg bémene nolcad nap 

vtan Cafarnaüba, f iiig hal-

lottac hog a* házban volna, (i fo

kán gplekczen0 egbé, ug hog lem 

a' házba fem az aitohozne fémén0 

, Q. bézél uala p nékic igét, Q. ioue-

n c p hozía hozua eg kpzuenéft ki 

negtpl hozaticuala, (t mikor a- gp-

lékezéttpl azt p néki ne vihétnec 

meghanac a* haíazatot hol ic vala 

(i megiélentuén ala éréztec az agat 

kiben a" kpzuehes fekzen vala, 

Mikor ke- lattauolna i° azocnac 

hútpkét monda a* kpzuénefn0 Fi

am megboLattatnac tenéked te bú-

mid Valanac ke* nemeiléc az iraf-



tudoc kpzzpl vlué, 5 gondolnan p 

zúupcbén mit bézél ez ig karoml-

na Ki boLathat meg bűnt hanetac 

iftén pmagaKit legottan i c p fcent 

zéllete míat megéfmérue mert ig 

góndulnanac p bénnéc möda p né-

kic E mit gondoltoc tú zúuétec-

bén, mit kpnuéb mödani 

a* kpzuenefnéc mcgbo-

Lattatnac teneked te búníd Auag 

mondani Ke'J fel 5. védfeJ te aga

dat (i íarih, Hog ke* tuggatoc mert 

émbcrnc fia val hatalmat bűnt 

megbouatni fpldpn möda a' kpzue

nefnec, Te néked mondom Kel 

fel ved fel te agadat (j. mcii te ha

zadba 5 a- legottan felkélé 5 aga 

felueuö elmcne onnaton medenc 

élpt ug hog médenc uudalkodnanac 

(j tiztéfeiténec iftént mödua, mert 

l'onha íg ne lattöc, $. éfmeg ki 

mérnie a" tengerré 5 méet gpléke-

zét ipup p hozía, g. taneita vala 

azokat Es micor éleb ment volna, 

Lata Leuit alfeus fiat a- vámon v-

létté Es möda Kpués engemet, 5 
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felkélue kpuéte ptét Es ug Ipt mi

cor annac hazanai énnec, foc iéles 

búnps múuélkedétbéliec 5. búnp-

fpc, egénbé éznc nála icfal g. p ta-

neituaniual mert fokán kpuétic uala 

ptét, az iraftudoc ke- j a* lenaltac 

latuá mert a" iéles búnps múuélke-

détbélieckél 5 a' búnpfpckél én

nec mödnac vala p taneituaninac 

mire tú méftertec ezcc 5 izéc a" 

iéles biínps muuélkcdétbélieckél 

(j a' búnpfpckél Es halua i c möda 

nékic Nem kellemetes az egczccnc 

az vruos dé a* gonozol vallocnac, 

mert né ipttem hiunom igá-

zacat dé búnpspkét Es valanac Ja-

nofnac taneituaní, (i a- lenaltac 

bpitplpc, Es ipuenc (j mödanac p 

nékiMíré bpitplnc Janofnac taneit

uaní Q. p leualtí a' te taneituanid 

ke* ne bpitplnéc, Es monda p né

kic i c Minem bpitplhétn0 a' mené-

kezétnc fiai mígle a' vplégen vé-

lec vagon , mene idéiglén vélec 

vaYIac a* vplegént ne bpitplhétnc 

ípnéc ke- napoc micor p tpllpc él-
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ueteic a1 vp légcn , 3. tahat a* n a -

pocban bpi tpln 0 Senki né varia 

vy t otröba poztonac foltat o ru

hába , mer t ug éluététic az VTJ folt 

az o to l , Q. nagob rés lézén E s fen-

ki né érézt vtj bort o tömlöcbe , 

mert vg a* bor íiigzaggatta az tpm-

Ipké t , a* bor é lp t lé t ic , 5 a* tpm-

Ipc éluéznéc / de vij bort vij tpm-

Ipcbé kel erezteni Es efmcg vg lot 

micor vr zombaton vétémen által 

menne 2 p taneituaní iarattoc kcz-

denc gabona fpt zaggatníoc A* le-

ualtac ke* mondnacvala p néki , 

íme mit téznc te taneituanid kit 

né íllíc zombatokon tenni , Es 

monda nékic Sonha né oluaftatoc 

é mit tpt dauid mícor néhélfegét 

vallót (i éhézet, p 5. kíc p véle va-

lanac, miképpen bémené ifténnc 

38. levél, hazába abiatarnac || a* papoc fedél-

me alat valonac, c az éléue vétetnc 

kcnéret megéue , kikét né íllíc 

vala megenni hané Lac papocnac 

j ada azocnac kic p véle valanac, 

5 möd vala nékíc, Zombat embe

rekért Ipt, nem az ember zomba-

tert, j ug émbernc fia fia zom-

batnac es vra 

i i j 

TTI s efmeg béméné a' finagoga-

ba (t ot vala eg keze meg 

azot ember, (t alnokol tartacuala 

azt hog inegvadolnéc ptét ha meg-

vigaztana zombatokon 5 monda a-

keze azot émbcrnéc Kél fel kpzep-

bé, £ möda p nékíc íllíc zomba

tokon iol tenni é auag gonozol lel

két vdpzeiténí auag éluézténí, (i 

azoc vézteglénéc 5 kprnpl tekent-

ué i c azokat haragual megzomo-

rodec p zúupcnc vakfagan, Es mö

da az émbernc Noydkí te kezedet 

(i kí noíta (L megadatec p néki — 

p keze, Kí ménuen ke" a* leual-

tac legottan tanaluot tartanac 

az herodíanofockal pzup i c ellen 

miképpen ptét éluézténec Jefus 

ke" p taneituaniual élinené a* ga-

lileabélí tengerré 5 foc gplékezét 
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kpuéte ptet galilcabol g. Júdeából 

(i Ihrlmbol (i Idumeabol f Jordán 

élupl , (i méden fpld Tirufhoz (i 

fidonhoz rokon (i nag fokaíTag ip-

np ichoz halua melleket tezen va-

la Es möda i c p tancituanínac hog 

a* haiouka p neki zolgalna a- gp-

lékezétért hog megne zoreitanac 

ptet, mert fokacat vigaztvala meg, 

ug hog p rcía omlananac hog illét-

hetnccptet, valamennén ke- valnac 

vala uapafokat £ fértczétes zellete-

ket mikor ptet lattac vala le éfnéc 

valapelpttp, (t íupltnc vala möd-

uan te vag iftennc fia, g. igen 

megfeneítí vala azokat hog megné 

iélentenec p te t , Es felmernie a" 

hegre hiua p hozía kikét p akara 

g ipuenc p hozía, g teue hog vol-

nanac p veié tizenketten, g hog-

éréztene azokat pdícalníoc, g ada 

hatalmat p nékic bétégfegét meg-

vigaztanioc, g prdpgpkét ki vét-

niéc, g a* pcter néuet véte fimon-

ra Zebcdeusnac Jacabat 5 Janoft 

Jacabnac attafíat, g véte p reiaíoc 

T A 
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néueket , boanerges ki mödatíc 

gprdplet fianac g Andoriaft g Phú-

lpppt g Bírtbalamot g Matet Ta-

maft g Alpheus Jacabat Tadeuft 

Cananeabéli fiinont, g Scaríuthi 

Judaft ki élarola ptét Es ipuénc 

ahazba, $ efiiíg a" gplékezét egbé 

gplékezénéc, ug kog kenérét né 

éhétnénc g ingén ne ihatnanac Es 

micor hallottac uolna p taneituani 

ki menenc hog ingtartanac ptét meg 

mongacuala hog hírtélénkedetbé va-

laztatot Es az iraftudoc kic íhrlin-

bpl lézallottanac vala mödnac vala 

mert bélzebupot valia g mert az 

prdpgpc féíedélméuél véti ki az 

prdpgpkét Es egbé hiuan azocat 

peldabézedbén möduala nékic, mi

képpen véthétki fathanas fatha-

naft, g ha prdpg pbénne megoz-

latic né alhat az orzag, g ha haz 

pnp béne né alhat megozlatic a* 

haz, g ha fatanas 

támadót pn ellené meg ozlatot g 

né alhat dé végezetet val Senki 

érpfnc hazába bé menüé, p édenít 
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el ne ragadozhatta hanemha élpzér 

az érpft megkptpzéndi 5 tahat p 

hazat megvézí Bízón mondom tú-

néktec, mert med búnpc f ka-

romlatoc kíkcél karomlandnac meg 

botattatnac ember fíaínac, ki ke" 

karomland fcént leléc ellen ne val 

boLanatot prpcke de melto lezén 

az prpc vetkezetn0 mert mongac 

fértézétes zéllet vallatat Es ipuenc 

p ahna (j p attafíaí 5 kiíupl aluan 

érézten0 p hozíaía hiuan ptet 5 a' 

gplékezét vl vala p nála 5 mond-

nacuala neki tjme te ahad (t te 

átadfiaí kúupl alnac j kerefnéc 

tégedet, 5 feleluen monda p nekíc 

mél én áriam 5 én atamfíaij, f kpr-

npl tékentue azocat kic p kprnpllp 

vlnc vala monda íme en atam Q. én 

atafíag mert ki téndi ifténnéc aka

rattat az én atafia (i én hugö (j én 

anam 

1 1 1 1 ' 
3ö. 1 

E s efmeg i° — kézde ki menni 

a' tengerre 5 p taneituani, 5 

B c 

gplékezecp hozía foc gplékezét, ug 

hog a* haioba felhagua vlnp a* ten

geren j med a* gplekezet vala a'fpl-

dpn a-tengernél, (L tancitauala azo

kat focpeldabézedecbén, g möduala 

p nékíc p tanofagaban halgafíatoc, 

íme ki ment a*vétp vétní, g mikor 

vétet egébi éfet az vt félen, g. ipt-

tec a- menetj répéfpc p megpttdc 

azt, de egébi éfet a* kpuéfré hol 

ne vallót foc fpldét, 5 legottan ki 

kplt mert ne vaTJa uala fpldn0 ma-

gaífagat, g. micor nap fel kplt vol

na meg héuplp az, (i aze't hog gp-

kérét ne vallana ki aza, az egébi 

éfec atúuiffécbé (i felnéuenc a- tu-

uiflec j megfoitac azt (t ne gimpl-

Lpzp, (i egébi éfec a io fpldbé 5 

ad vala felkélp (i néup ginipli.pt, 

(L hoza eg zazat (t eg hatuant 

5 eg harmicat g möduala i c kínéc 

halló fúléí vadnac halgalfa Es mi

cor pnpmaganac volna a* tizénkéttp 

a. kic p véle valanac kérdec a- || pél

da bézedét megmagarazni (i mond-

uala nékic túnéktcc aduan vagö 

http://ginipli.pt
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megéfmérnétéc iftén orzaganac títk-

íat Axocnac ke ' kic kúupl vad-

nac méden c példa bézedecbe lez-

n c , liog latua laífanac $ né laíTa-

nac , (j haluan hallanac (i ne er

űen0 , bog valaba megne fordoTIa-

nac $ megbouattaíTanac p búnpc (j. 

monda p nékic E peldabézedct ne 

tuggatoc, (t iniképpen értetec m i 

den peldabézedékét , Ki vét igét 

vét Ezec ke* kic az vt félén vad-

nac bol az ige vét té t ic , Kic m í -

cor ballangac / legottan ipa" fatha-

nas (L elnézi az igét k i vét tétet p 

zúupcbén, Es ézec azonképpen kic 

vét té tn 0 a* kpuéfré, Kic micor hal-

langac az igét legotta prpmél vé-

zic az t , 5 né" valnac gpkérét p bén-

néc dé ídéfec, E n n c vtanna tprp-

délm £ vldpzét léuén az igé iér t , 

legottan meggonozbodnac, 5 az egé-

bíc kic a* túuifbé véttétténéc, kic 

hallac az íget (i é vílag-

nac naualaia 5 kazdagfagnac ualard-

faga, Q. egébnémp keuanlagochoz 

bé mcnuen megfoitac az igét (i gí-

MÜNCHEtíl CODEX. 
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mplLnélkiíl l ezén , (i ézec kic a-

io fpldbé vé t t é t t én 0 , kic baTIac az 

igét $ fogaggac azt £ gímplupznc 

eg harmicat cg batuant 5 eg zazat 

Es mödvala nékic mínem ipt a- zp-

uetnéc hog a* zapu ala véttéfifec 

auag az ag a l a , nemde hog a gerta 

tartora véttélTec é mert nii. valami 

ol élreitétet k i né mcgíélentétíc g. 

fe ol titoc k i né világra í p , ha ki-

néc vagö halló fulp halgaffa, f möd-

nala azocnac laffatoc mit halgattoc 

Mél mérteckél meréndetec megmér-

tetic túnéctec £ abhoz toldatic tú-

néctec, mert k i n c vagon annac ada-

t íc,( t k in c nínLen a* mellét val él-

uététic ptpllp Es monduala Iftén-

néc orzaga igén vagö miként ha em

ber véffen io magot a* fpldbé 5 éla-

logec £ felkéllen eyél j 

nappal , (i a* mag téremi-én g. npxjpn 

micor p n é t n g g a , mert a'fpld pnp 

kexjen gímpli-pz, élpzér fuuét an

nac utanna gabona fpt, annac ntan-

na tél les gimpli.pt a- gabona fpbe, 

5 mikor p bélpllp tél ies gimpli.pt 

12 

http://gimpli.pt
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hozand legottan erezti a* farlot mert 

rokon az a ra ta t , q. möd uala kihez 

hafonlatic i f tenn c orzaga, ag m i -

nemp példa bezedhez hafonluc azt 

miképpen a* muftar mag, k i mí-

cor vettetic a' fpldbé küffeb menet 

magoctol mellec vadnac fpldpn / Q. 

mícor ki kelend fel np nag faía, 

(j nagob lézén menet kapoz tana l , 

5. 01 nag agakat teremt ug hog a* 

mennei repefpc lakozhalfanac p ar-

neka a la t , f íTlen foc példa beze-

decbén bezel vala p nekic igét mi 

ként halgathattac ua la , példa be-

zednelkúl ke* ne bezél uala p ne

k i c , magocnac ke* p taneituanínac 

megmagaraz uala medeneket Es a* 

napon micor eftxie lptuolna möda 

pnekic ménnpc tenger fele, 5. a* 

gplekezét iiig haguan veuec p t e t , 

ug hog a* haioban volna, (i cgeb 

haíoc volnanac oth p ve l e , j Ipn 

ze ln c nag fergetege, <i a* hab a* 

haioba ereztetic vala , ug hog b e -

telnec a* ha io , j p alozon vala a* 

haionac vtoiiaba eg fp álon, (j> fel-

kpltec ptet (i mödanac p n e k i , Mef-

ter nede neked íllíc é mert elve-

zpnc , Es felkeluen iiíg feneíte a* 

zelet (i möduala a ' tengernec. vez-

tegih u megnemol. 5 mgzpnec a* 

zel (i Ipn nag laífofag Es möda p 

n e k í c , Mire vattoc félékenec (i fem 

hútptpc ínuen, (i felemenec nag fé

lelmei (t mödanac egmafnac k i n c 

alaítatoc ezt mert zelec Q. tenger 

engedn c neki 

~T? s iutanac tenger el ne gera-

zenofocnac videkecbe, (i p A* 

haíobol ki menuen legottan eleibe 

kelé p neki a* koporfoba fertezé-

tes zelletp ember ki valuala lako

dalmat a* koporfocban, (t fem re-

tezeckel valaki megnem kptpzheti 

vala p t e t , mert gakorta bekockal, 

(i retezeckel megkptpztetuen a- re-

tezeket megzaggattauolna, (L fen ki 

ptet ing ne ehneíthetí vala 5 métt 

ha nappal (i etjei a* koporfocban 
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g. a' hegecbén vala iupltuő j pn-

magat a 'kpuéchez zaggatuan, Lat-

ua ke" i c t mézzpl eleibe futa , 5 

imadapté t nag zoual iupltuén mon

d a , Mi énnekem 5 teneked i c fel-

feges ifténn0 fia Onzollac tégedet 

iftenre hog engemet ne geteríh, 

mert ug möduala n e k i , men. k i 

fertezétes zéllét ez émberbpl 5 

kérde ptét k i teneked néuéd Es 

monda p neki Legio enneke n é -

uem, mert fokán vagöc 5 igén on-

zoYlacuala ptet bog ki ne i z n e pket 

a" videcbpl, Vala ke* oth a* heg

nél diznocnac nag Lordaia priztét-

uő Q. onzollacuala ptet a- zéllétec 

mondua, érézih műkét a 'diznocba 

hog mcnnpnc p béleiec (j legottan 

ki ménuen a' fér- || tezétcs zéllé-40. levél, 

tec bémenen0 a ' d í znocba , (t nag 

hirtélőkedéttél a* Lorda mene fp-

méredec a* tengerbe két ézériglén 

(t mcgfulanac a* tengerbe, Kic ke ' 

prízic uala élfutanac 5 meghírdétec 

a* varof ban 5. a- mézp zérent g. ki 

ménen 0 latnioc mi lpt volna, 5 iu-
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tanac i choz j latac azt ki az prdpg-

tpl getrétic uala vluén megruhaz-

tatuan g. égéz élmeuél 5 félémenéc 

5 megmödac pnékic kic lat(acuala 

miképpen Iptuolna pnéki k i az pr-

dpgpt vallottauula Q. a- diznocrol 5 

kézdec kérni hog eltauoznec p v i -

dekecbpl Es mikor felmenne a' ha-

íoba kézde ptét onzollani ki az pr-

dpgtpl getrétet vala bog lené p véle 

Hiő ke ' nő erezte ptét dé monda 

pnéki meel te hazadba a" tennéid-

héz Q. liírdélfediiig pnékic ménnét 

tpt tenéked vr Q. hog kpnprplt le

gén te ra í tad, (L élmené (j. kézde 

pdicalni Decapolifban mennékét 

pnéki tpt volna v r í c , 5 mőden c 

Ludalkodnac va laEsmicor felment 

volna i c a* haioba méné éfmég ten

ger eluc (j gplekezcc p hozia foc 

gplékezét, (i vala a' tengernél, Es 

ipup p hozia neméi a' finagoga fé-

iedélmé kpzzpl Jatjros néup, £ lat-

uan ptét éfec p lábaihoz, 5 igén 

onzoYlauala ptét monduan me't én 

laiiom halálán vagon ipij (t vélféd 
12 * 
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reia te kezedet hog megvdupzpl-

lpn (i éTién (i élmené p vele, j kp-

uéticuala ptet foc gplékezétec $ 

mcgzoreitacuala ptet Es Eg nem-

beri ki vala vérMasban tizénkét 

ézténdptplfoguan (i foc vr-

uofoctol fokacat zénuédet vala 5 

méd p iauat élkpltpttp vala, (i fé-

mit né haznalt vala de inkab meg-

néhézedet vala, mikor hallót nol-

na icrol ípup a* gplékezét kpzibé 

hat mégpl g illéte p ruhaiat mert 

p vgmőduala, hog ha én p ruhaiat 

illeténdem meg vdupzplpc, j leg-

ottan ing aza p verenc fon-afa, 5 

érze p téftebpl mert megvigazot a" 

Lapaftol, Es legottan i c iiigéfmér-

ué pn bénné a" iozagot ki kizar-

mazot vala p bélpllp megfőrdoluan 

a* gplékezéthéz möda Ki illete én 

ruháimat Es mödnacuala p néki p 

taneituaní, latod é a' gplékezétet 

tegéd meg zoreituan, 5 vg mödaz 

Ki illetet engemet Es kpríipl tékent-

ue nézi vala azt ki ézt tpttp vala 

, De a' néberi feluen (i rempluén 

tuduan mel Iptuolna p benne ipup 

(i le éfec p élpttp <i megmonda pné-

kí méd igaífagot, Ihéke'mödapné-

k i , leanom tégedet te hutpd meg-

vdupzeitét men bekéífeggél, (t leg

ottan meguigazot a* uapaftol Meg 

p é bézelletté ipuenc kpuétec a" 

fínagoga feiedélmehéz möduan mit 

bufeitod toabba a" méftert mert 

megholt te leanod Ihc ke* é zo 

hal 11 an mel mödaticuala möda a* 

fínagoga féiedélmenéc, ne akarih 

félnéd dé uac híg, (i né érezte va

lakit ptét kpuétní hanéuac Pétert 

Jacabot f Janol't Jacabnac attafíat 

, 5 iutanac a' fínagoga fedélmenc 

hazába, £ lata a' zait (t a* iánkat 

, f a" foc ordeitocat (i bé menuen 

monda p nékíc mit haborgotoc $ 

mit fírtoc, a- lean né holting de 

alozon (i megmpuéticuala ptét dé 

p méndenc ki vétuén, veue a' le-

annac attat 5. annat, j kic p véle 

valanac, (t bé inéuen hol a' lean 

fékzen vala, £ fogua a* leahaac ké

zét, Es möda néki , Tabitagumi 
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ki magaraztatic, lean mödom te

néked kel fél, j legotta felkélc a* 

ían £ iaruala, Vala ke* tizenket

ted ézténdei (t megxjédenc nag géz

téttel , <j igén paLola pnékíc, hog 

fénki azt mregne tudna (i möda anac 

enni adnioc 

"17 s innen ki inénuén méné p 

hazaiaba j kpuétic uala ptét 

p taneituaní, 5 zombat leue kézdé 

i c a" finagogacba taneitani, 5 fo-

kac halua uudalkodnac uala p ta-

nofagan möduan Honnan énnéc 

méd ézec, £ mel é bpluéfeg mél 

adattatot p néki , 5. éz ü l e 

ten íozagoc, meTJec p kézéi miat 

Ieznc , Nemde éz az alu fia é ma-

rianac fíaJacabnac iofephn0 Judaf-

nac (t fímonnac attocfia Nemde p 

hugi mit mű vélpnc vadnac é , $ 

meg gonozbodnacuala pn benne (t 

monda p nékíc í c , Mert IIÍL .jpha 

tiztéffeg nélkül hanéuac p hazaia-
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ban, (t né téhéte ot valami ioza-

got, hanÖLac kéues betegekét kéxé 

reíaíoc vétuen vigazta meg 5 LU-

dalkodicuala p hútptlénfcgeken, (j. 

kérengí vala a* caftelokat kprnpl 

taneituan Es bíua a' tízénkéttpt, 

(L kézde azocat érézténí ketten (i 

ketten || Q. aduala nékic hatal/tmat 41. tevéi, 

fertezétes zélléteken, 5 paranLola 

pnékic hog valamit az vtban ne 

venncnc, haneuac vézzpt ne 1 alibit 

fem kenérét fem ércet mazzagon 

dé foliackal faruztalTanac iiig, 5 

hog ne pltpztéíTen0 ket zocnackal 

5 inöduala p nékíc, valaboua mel 

házba bé menedetec ot lakozíatoc 

miglen onnan ki mentec, 5 vala

kié ne fogadandnac tútpkét onnan 

ki ménuen lerazíatoc a" port tú la-

batocrol p nékíc tanofagocra, (j. ki 

meuen pdicalnacuala hog pniat mú-

uélkednenc (T, foc prdpgpkét ki vét-

néc vala, (i foc betegeket olayual 

megkénétnéc vala 5 meguígaztnac 

vala Es hallá herodes kirai mert p 

néué iiig hírhptuala, (i monduala, 
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mert Jan>> baptifta kplt fél halot

taiból , (t arra múuelkcdn c é ío-

zagoc p benne Egebec ke mödnac 

ua la , mert I l l é s , de egebec möd

nac uala mert .fpha Egebec ke ' möd

nac ua la , mert eg a' .jphetac kpz-

zpl Ki halua herodes monda EJam> 

Kplt fel halottaiból ki t en naka -

zecmeg Mert ez Herodes erezte $ 

megfoga J a n o f t , (j megkpteleze 

pte t a' tpmlpcben herodíafert p at-

taíianac phúlppnec félefegéiert mert 

vpttp vala ptet mond uala ke* Jam) 

herodefnc , né íllíc teneked te atad-

fianac felefeget vallanod/ Herode-

ias k e ' a lnolkodic vala pneki (t 

akaria vala megplnie ptet 5 ne te

heti vala Erodes ke* feli vala Ja

noft tudua ptet igaz ferfiunac (i 

fcentn c Q. prizi vala ptet £ ptet hal-

gatuan fókákat tezén va la , $ prpl-

up halgatt'a vala p t e t , Es micor al-

kolmas nap tprtent volna, herodes 

p léte napía tpn nag vauorat a* fe-

delmecnéc (t a' biracnac, (i galilea-

beli pregbecnéc, Es micor be ment 

R c 

volna az herodíadífnac i ana , $ zp-

kpt volna (j kellet volna herodef-

n c , (L vele pzup egembe éupknec, 

Monda a' kíral a ' lannac Kcrih en 

tp l lém, 5 adom teneked mit akarz 

, Es megefkeuec p n e k i , hog vala

mit kéréndez adö teneked lehet en 

orzagönac felet Ki micor ki ment 

volna mőda p ananac Mit keriecEs 

a' monda Janus baptiftanac feíét 

Es micor be ment volna a' kiral-

hoz fietélmél, legottan kére möd-

uan Akarom hamaran aggad nékem 

Jan<) baptiftanac feiet eg talneron 

Es megzoinorodec a* kiral az efert 

, í a* véle pzup egembe cupker t , 

nem akara azt megzomoreitaní, de 

éreztuen a' nac vagot , parauola 

oda hozatni Jan<) baptiftanac féiet 

eg talneron Q. ada azt a' leannac 

, (i a* laíi ada p aníianac Haluan 

p taneituaní i p u e n c , £ veuec p tef-

tet (j vetec a* koporfoba Es egbé 

gplekezue az aploc ichoz megmö-

dac pneki médeneket meiieket mű-

uelkettéc uala £ taneitottac ua laEs 
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möda ic p nékíc Jpuétec magatoc-

nac puzta bélre ff núgoggatociiig 

keuefenne, me't fokac valanac kíc 

ipnéc vala ff mennc vala, ff ínge-

eniec való idpt fem valnac vala, 

Es felmenő a' haioba élmenenéc 

puzta hclre magocnac Es latac azo

kat élménéttec, ff fokac megefme-

rec, ff galogon futanac oda menden 

varofbol ff elpl kelec azokat Es ki 

ménue í c latá a' gplekezéteket ff 

kpiiprplp p raitoc, mert valanac 

miként iuhoc paztort né valloc, ff 

kézde azocat taneitaní fokacra, Es 

mikor imar foc ídp léue hozía ve-

penec p tancítiianí mondua A" hel 

it puzta , ff az idp imar élmult 

érezd él a-gplekezéteket, hog men

üén a* rokon falucba, vegénéc p -

magocnac étkekét, kikét egénc , 

Es felélne möda pnékíc, Aggatoc 

tú énníécEs mondanac pnékí Men

üén vegpnc két zaz pénz arra ke-

nérét, ff aggonc énníéc pnékíc Es 

möda pnékíc Han kénérét vallotoc 

mennétec ff laffatoc Es mikor meg 
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éfmértec volna mondanac, Qt ké

néréket ff két halat, Es paranuola 

p nékíc hog le vltetncn0 medene-

két férégec zérenta'zpld zcnan, ff 

rezecbé oztac zazacba, j ptuénec-

bé , Es véuén az pt kenerekét, ff a' 

ket halakat menbé tékentuémgalda 

ff iiigzége a- kenéreket ff a* ket ha-

lacatff ada p taneituanínachog vét-

nec p éléicbé, ff a' ket hala-1| kat 42. lev 

megozta mendénécnéc, ff pnéc med 

ff meg elegeden0, ff fél vcuec a' dé-

rebecnc maradecat tizenkét fúles 

kofarocat téTléfékét a- kénerecbpl 

ff a* halacbol, valanac ke' kíc pi

tén0 vala ptzér ezer ferfíac Es leg-

ottan kénzereite p taneituanít fel-

meníec a haioba hog élpl mulnac 

ptét bcthfaidatol tenger élue mid

ién p élérézte a" népét Es inicor 

éléréztette volna azocat, mene fel 

a* hegre imádkozni, Es mícor éftué 

Ipt volna, a' haio vala a* tenger 

kpzepet, ff pmaga vala a* fpldp, 

ff latnán azocat mükalkodattoc az 

euézettél mert vala p éllénec zél, 
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(t az eijn c neged vígazatta koron , 

ipup p hozíaíoc a* tengeren ia r -

u a n , j aka ria vala élpl múlni azo-

cat Es pk hog latac ptét a* tenge

ren iara t ta , alaitac ptet túnderlét-

n c 5 íuplténéc mert med lattac 

vala p t e t , j megzomorodanac Es 

legottan bezelle p velec 5 monda 

p nékíc Remenkeggetec mert en 

vagoc ne akaríatoc felnetéc , Es 

felmene p p hoziaioc a* haioba, 5 

megzpncc a* ze l , 5 naggal ínkab 

Liidalkodnac vala p b e n n c , mert 

né ertettec vala a* kenérécrpl, mert 

vala p zmipc megauolt Es micor 

tengeren által menten 0 vo lna , íu-

tanac genazaretn c fpldébé, j meg 

allatac a" haiot Es mikor ki mét 

volna a*haiobol, legottan megéfmé-

rec p t e t , 5 béfutuan med a" vidéket 

, kézdec égbe hordani agacban kic 

gonozol valanac oda hol haTlac p 

vol ta t , (i valahoua be mégén vala 

zallafocba falucba auag varoíbcba, 

azvóacba vetic vala a 'betegeket , (j. 

kéríc vala ptet hog auag illetnec p 

ruhaíanac peremét , (i valamennen 

illetíc vala ptet íiígvigaznac vala 

v 1 J 

"17 s égbe gplékezen0 p hozia a-

lcualtac 5 az iraftudoc kpzzpl 

nemeliec ipuén ihr lmbpl , Es mi

cor lattacuolna p taneitnani kpzzpl 

némeTJec kpz kézeckel azaz né mo-

fottackal enni keneret megzidal-

mazac mert a" leualtac j méden fí-

doc né eznéc hané ha gakorta iíig-

moíTac p kezeket tartuan a* venec-

nec zérzefekét , 5 a* vafarrol meg-

fordoluan nem ézn° hanem ha ga

korta meg kerezte lkedendnec, 5 

egebec fokac vadnac mcTJcc zer-

zet te t tén 0 pnekíc tartanioc $ kel -

hecn c (L roLkacnac kereztfegeket 

ere nempueke 5. electromoke , $ 

kerdic vala ptet a- leualtac 5 az 

iraftudoc möduan, Mire né iarnac 

a* te taneituaníd a* vénecn0 zerze-

fec zerent , de a.' kpz kezec

kel ézn c kénérét Es p félélué mö-
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da pnékíc Jol,jphetaltIfaias tu rol-

latoc kepmutalocrol miként íruan 

vagon E nép aíakaual tiztél enge

met, p zuupc ke" mezzé én tpllé" 

, heuaba bpuplnc ke- engemet, ta-

neituan émbérecnc tanofagít (j. pa-

rauolatít, mert meghaguan ifténnc 

paranuolatit tartatoc émberecnc 

zérzefckét roukacnac (i kélbecnc 

kéréztfegit, (i egebeket ézcchéz 

haíbnlocat téztec fokacat Es mon

da p nékic Jol mg fémíeítettetéc 

ifténnc param.olatit, bog tú zér-

zefteket tan.at.oc, Mert Moufes mon

dót Tiztelled te átadat 5 te ária

dat , j ki megzidanga attat auag 

annat balallal halion, tú ke* mö-

dotoc Ha ember mödand attanac 

auag annanac korban ki mödatic 

aiandocnac, valamél én tpllém va-

gö tenéked haznas, (L toabba né 

haggatoc ptét tenni valamit p atta

nac auag p annanac p megzaggat-

ua ífténnc ígéíct tú zérzeftekert 

kiket zerzettétcc, f téztec íTlété-

nekét ézechéz haíbnlocat fókákat 
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Es efineg p hozia hiua a* gpléke

zeteket möd vala pnékíc, Halgaf-

fatoc engemet mend j éruétec, Sem

mi nÍL emberén kúupl p béle be-

ménp ki ptét mgferteztethetne, de 

meTIec émberbpl zarmaznac, azoc 

mellec embert mcgferteztétnc, Ha 

kinéc halló fúlei vadnac halgafla Es 

micor bémentec volna a* házba a* 

gplékczéttpl meg kérdec ptét p ta-

ncituaní é példa bézcdecrpl 5 möda 

p nékic, lg tú es íldomotlanoc vat-

toc, 5 ne értítéc bog inéct kúupl való 

emberbe bémenp, né férteztéthéti 

iiíg ptét,mert né megenbé p zúuébe 

|| dé hafaba (i tiztolatba ki megén 43. levél. 

megtizteitua méden étkeket Mond-

vala , Mert mellec ke- émberbpl ki 

ípnc azoc fértéztetnc iiíg embert, 

mert émbernc bélpl zúuebpl zarmaz

nac gonoz gondolatoc, tpruen tpré-

tec paraznafagoc golkoíTagoc vrfagoc 

fpfuénfegec alnocfagoc, alnolkoda-

toc zémcrmétlénfeg, gonoz zem ka

romlat kéuelfeg balgatagfag, méd 

é gonozoc bélpl zarmaznac, 5 meg-
13 
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fértéztétn0 embert Es fiélkélué él-

mene inneten, tirofnac (L fidonnac 

vidékibe, 5 be menuen a* bazba, 

fénkínéc fem akaría vala mcgtut-

tat , Q. ne titkoltatbatec, mert lcg-

ottan a* némberi kínec Icana val-

vala fértezétes zélletet, bog ballá 

p rolla bemene , es efec p labainac 

élpttp, Vala e néberi pogan nézet

tel ferofenílTa, g. kéri vala ptét 

bog ki vetne p tanából az prdpgpt 

Ki möda p néki Haggad élpzér a* 

fiakat megélegedniéc, mert né io 

a* fiacnac kciiérekét megvenni <i 

vetni azébecn0 , Es a* féléle ^ mon

da p néki Bizon való vram, de 

maga a" kplkec es éznc a* dérebéc-

bpl, a1 gérmekecnc aztaloc alat Es 

möda p néki Men él é bézedert ki 

ment az prdpg te tanodból Es mi-

cor baza ment volna, lcle a* Ieant 

az ágon vletté 3: az prdpgpt kimen-

uen Es efmeg kiménuen Tírufnac 

videkíbpl, ipnp Sidon által, galí-

leabéli tengerré, ki vagon decapo-

lifnac vigeí kpzpt, Es bozanac p 

R c 

néki fikétet (t nemat, 5 onzoYlac-

uala ptét bog vetne p kézét p reia 

, Es véné ptét a' gplékezéttpl 

maganac, érezte p vy'at p füléibe 

, $ bagapuan ílléte p néluet, (i fel 

tékentué menbé fohazkoduan, 5 

möda Efl*eta ki mödatíc megiiílatní 

, £ lcgottan megnílanac p fülei, $ 

megoldatec p néluenc kptéle j zol 

vala igazan, (t paranuola nékíc bog 

valakin0 ne mödanac, Ment incab 

ke* parauol vala p nékic attól ín-

kab pdicalnac vala, 5 attól ínkab 

tudalkodnac vala mödua Jol tpt 

mendcneket fikétekét tpt balloua 

(i nemacat zoloua 

v 1 1 j 

A napocban micor éfíiíg foc gp~ 

lekezet volna icfal , Q. nem 

volna míténniéc, taneituanít égbe 

híuan möda p nékic, Kphprplpc é 

gplékezéteken; mert íme mar har

mad naptol foguan zénnédn0 enge

met, (i nini. mit egén0, £ ba él 
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érézténdcm azokat bpitplpupl p ha-

zocba mcgfogatkoznac az vtban, 

mert nemeTiec p kpzzpllpc mézzpl 

iptténc , (i felelenc p neki p tanéít-

uaní, Honná élegeithéti meg eze

ket kenereckel valaki ith e kiet

lenben, (t kerdc azocat han kené-

rétec vagon, kíc mödanac hét , 5 

paraiiLola a* gplékezétnc a* fpldré 

le vlníéc, Es vcuen a" hét kenérét 

halat adua megzege, <j ada p ta-

neituaninac hog a* gplékezét éléi

be vétnec, Es vala kéues halauka-

íoc, azocat es megalda j paranuola 

eleiebe vetni, 5 pnéc g. mcgélege-

den c , (j. fel véuec hét kofarral a* 

dérebecbpl, meTJec megmarattanac 

vala, valanac ke* kic ptténc vala 

, monnal negzér ezer émberec, (t 

élérézte azokat, jj legotta felmene 

a* haioba p taneituaniual 5 iuta dal-

manita vidékibe, j ki ipuenéc a" 

leualtac, f kézdenéc p uéle kérdez-

kedniéc kpuétue menni iélenfeget 

p tpllp kefertuen ptét, Es p zéllé-

téuél ohaituan möda, mi iélcnfe-
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get kpuét é nemzet, bizon mödom 

túnéctec, ne adatic é nezétnc ié-

lenfeg, j él haguan azocat felmene 

éfmeg a' haioba, £ él mene tenger 

éluc (j élfelétkeztéc kénérét vélec 

vénniéc , $ uac eg kener vala p ve-

lcc a* haioba, Es parauola p nékíc 

möduan Laffatoc 5. prizkeggétic a-

leualtacnac kouazitol, f gondolkod-

nac uala egmafnac möduan, mert ke-

néréket ne vallonc Ki meg éfmérué 

möda pnékic i c Mit gondoltoc mert 

kenerekét né vallotoc , meg fem 

éfméritéc é Q. nem értítec meg es, 

Vakon vaTlatoc tú züuéteket, ze-

meket valua nem lattoc, j füleket 

valuan ne halottoc Q. ne émlékez-

tecmeg micor az pt kenérct zégdé-

lem , az ptzér ezer émberec kpzibé 

| , £ han füles kofarockal vptpc 41. ivril 

dérebeket fél, Mödanac néki tizen-

kettpuél Es micor a" het 

keíiérekét a' négzer ezer émberec 

kpzibé, han kofar dérebeket vp

tpc fel £ mÖdnac néki hé té t , Es 

möd vala nékic Miképpen nem ér-
13* 
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titec megesEs íutanac bethfaidaba 

, (t hozanac p neki eg vakot Q. ké-

rícuala ptét hog illetne azt £ a* vac-

nac kezet foguan viue ptét az vcan 

kuupl Es p zemeíbe hagapuan p 

kezeit reía vétuen kérde ptet ha 

mit latna , Es tékentué monda, 

Latoc embereket monnal fákat iar-

níoc Enn c utanna véte p kezeit p 

zemeíre (t kézde látni (L megada-

tec ug hog fenefen latna medene-

ket , Q. erezte ptet p hazába mond-

uan Men él te hazadba 5. ha az 

vcacba bé menédéz fénkinc fe mö-

gad Es bemenne i9 (t p tancitnaní 

Phulpp cefareanac caftélaba, kér

dezi vala az vtban p taneituanít 

monduan pnékíc Kinéc mödnac ém-

berec engemet, kic félélenéc mond

uan EgebécJanq baptíftanac, Ege-

béc niefnec, de egebec monnal a' 

.jphetac kpzzpl egn9 De monda p 

nékic Tú kinéc mondotoc éngeí 

Féléluen Péter monda p néki Te 

vag x c , Es iiíg féneíte azocat hog 

valakínéc ne bézellénen? p rolla 

R c 

Es kézde taneitaní azokat, mert 

kél ember fianac focat zénuédni, (t 

megutaltatni a* papoc fedélmitpl, 

(t a* fp venectpl (i az iraftudoctol 

f meg plétni (L harmad napon fel

kélni Es nilua bézelli vala az igét, 

Es ragadua ptét peter kézde ptét 

ing feddeni Ki megfordoluan 5 lat-

ua p taneituanít iiíg féneíte petert 

mőduan Men én mégem fathanas 

mert né érted azocat méllec ifténe 

dé mélémbereke Es a* gplékezét 

hozía hiuan p tancituaniiial pzup 

möda nékíc Ha ki akar engemet 

kpuétni megtagagga p magát £t fel-

uége p kéréztet j kpuélfen enge

met, mert ki akaraga p léiket vd-

upzeíténi éluéztí azt Ki ke* éluéz-

tédí p léiket én ertem f az ewan-

geliomcrt meg vdvozeiti azt Mért 

mit haznal émbernéc ha mend é 

uilagot néríe, p lélken9 ke* néhef-

fegét tegen, Auag mi valtfagot ad 

ember p léikéiért, Mert ki engemet 

j én igeimét vallanga a* parázna f 

é búnps nemzet kpzpt, vaTia ptét 
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émbern? fia micor ipuénd p atta-

nac diupfegeben p angalíual Es 

mond vala p nékíc Bizon mödom 

túnéctec mért vadnac néméHéc az 

it alloc kpzzplkic nem koftoTiac a-

halalt mígnem lalfac ifténnc orza-

gat tehétfegben ipuéndpet 

1 x 

T? s hatod nap után veue i c Pé

tert j Jacabot (i Janoft, g vi-

ue azocat magocnac magas hegre 

Es el valtoztatec p élpttpc, 5. p 

ruhái lpnc féncfec mikét ho, 5 inéi 

fenéfeckc é foldpn való fefetpc né 

téhétic, Es íélenec pnekic lilcs 

MoyféfTél, g valanac bézellpc icfal 

Es felelucn péter monda icnac Ra

bi io nékpne it lennpnc alkoffonc 

mú magoncnac ít barom haílakocat 

, Teneked eggét Moyfefnc egget g 

ITlefnéc egget, mert né tuggauala 

mit mödana, mert valanac félel

mei yettéc, g lpn nag kpd meg 

kprnekezuen azokat, Es ipup zo 
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a* kpdbpl möduan Ith vagon én 

drágalátos fiam ptéthalgaffatoc, Es 

legottan kprnpllpc tékentuen fen-

kit fem latanac toabba p vélec ha-

nemLac i c t Es pk a* hégrpl lezal-

lattocban, parauola p nékic bog 

valakin6 ne modanac melleket lat-

tac volna, hane mikor émbernc fia 

halottaiból fclkélénd Es megtar-

tac éz igét pnaloc egmaffal kérdez-

kedué, bog mi volna micor halot

taiból fclkélénd Es kérdíc vala ptét 

mondxian Azért mit mödnac a* le-

ualtac g az iraftudoc mert élpzér 

iTléfnc él kel ípní Ki félélue pne

kic Illeft micor élpzér él ipuéd 

megad mendénéket, Es miképpen 

iruan vagon émbernc fíarol hog fo-

kacat zénuéggen g megkarhoztaf-

fec, de mödom tunéctec mert Illés 

élipt , g valameTleket akartanac 

tpttenec p raíta miként irua vagon 

p rolla Es ipuen p taneituanihoz, 

lata nag gplékezétet p kprnpllpc, 

g az íraftudokat kérdezkedué p 

vélec, Es legottan méd a* nep i c 
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latuan megyédé Q. megreddéne, £ 

p hozía futuan kpzpnnc vala p ne

ki Es kérde azokat mit kérdezket-

tec tu kpzpttétec Es felelué eg a* 

45. levél, gplekezet || kpzzpl monda Mefter 

hozam enfíamat néma zellet vallót 

tehoziad ki valahol ptet ragadanga 

leeiti ptet (j. taitekoztatta, (i 

fogaiual uikorgattatta Es mondám 

te taneituanidnac ki vetnec ptet (i 

ne tehetec Ki féléluen monda pne-

kíc , o l gonoz hiitptlen nemzet 

miglélezec túuéletec, 5 mígle zen-

uédlec tútpkét, hoziatoc ide ho-

zíam ptet, j p hozia hozac azt, 

legotta a* zellet meghaboreita ptét 

, (i le eituen a* fpldre hompolg uala 

taitekozua Es kerde p attat mene 

ideié vago hog p néki é tprtent, 

Es a* monda Gérmecdédfegetpl fog-

uan f gakorta érézti ptét túzbé (i 

vízbe hog él vézténe ptét, de ha 

mit téhec fegeh műkét kpnprpluen 

mü raitonc Ihe ke möda p néki , 

Ha hiheted híupnc medenc léhét-

fcgefec, Es legottan iupltué a* gér-

mecnc atta kpniiézné" modallizém 

vram, fegelled én hutptlénfegemét 

Es micor lattá volna i c a* gpleke-

zétnc cgbé fattat féneite a* ferte-

zétes zéllétetmöduan p néki Siket 

(L néma zéllét én paranLoloc te né

ked ipyki bélpllp (i toabba p bélé 

ne men Es iupltue $. igen megnp-

uen ptét ki mene p belpllp, Es Ipt 

miként megholt ug hog fokac mon-

dananac mert meg holt Ihö ke- fog-

uan p kézét feléméle ptét £ felkéle 

Es micor bé met volna a" házba, 

p taneituaní titkon megkérdec ptét 

möduan, Mire mii nem véthétpc ki 

aztEs möda p nékicE faizat femi-

uél ki ne véttéthétic hanei.ac bpitél 

(j. imadfaggal Es innét élérédué 

mennc vala galileaba, (i fenkinc ne 

akariauala tuttat Taneítáuala ke* p 

tancituanít (L mödvala nékic, mert 

émbernc fia adatic émberecnc kézec • 

bé 5 megplic ptét (i mcgplétue har

madnapon felkél / 5 pk ne értíc vala 

az igét g. felíc vala megkérdeni ptét 

Es iutanac Capharnaüba Kíc mi-
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cor hon volnanac kérdi vala azo-

cat mit tprékcttécuolna az vtban, 

$ pk vézteglnc vala, valobizö pn 

kpzp.ttpc az vtban vétpkpdtec vala 

hog ki pkpzpttpc nagob volna Es 

le vlué hiua a" tizenkettpt 5 möda p 

nékic Ha ki akarad elp leni, lezén 

mönal médencctpl vtolfob, j mede

ncén0 zolga Es véné eg gérmeket 

allaptata azt p kpzcpettec Kit mi-

cor megplelt uolna monda pnekic 

Valaki véd cggét ézec kpzzpl enge

met vezén 5 valaki engemet vend, 

né uac engemet vézen de azt ki érez

tet engemet Felele Jan>» pnéki möd-

uan Mefter latanc neméTiet te né-

uedbe prdpgpket ki vetpt ki nem 

kpuet műket £ megtiltoc azt Ihe 

ke" möda Ne akariatoc azt megtil-

tanotoc, mert fenkí ím. ki iot tegé 

énnéuembé , (L hamar gonozt bé-

zelhéflen én rollam Ki niu mú el-

lenöc mú ertpne vagö, mert valaki 

adand eg pohár hideg vizet tu-

néctec en néuembe, miért xce vat-

toc, bizö mödom túnéctec né vezti 
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el érdemet Es valaki egget ez én 

belé lnínpc kúfdédec kpzzpl meg-

gonozbeitand inkab iob volna p 

néki hog eg zamar téréh kp kpt-

tétnec p naka kpriipl, (i a* ten

gerbe éréztetnec, Es ha te kezed 

meggonozbeitand tégedet med él 

azt, iob tenéked bennan bé men

ned az életbe, hog né ket kezed 

vahia éreztetned pockolnac alha-

tatlan túzebé, hol p fergec megné 

hal (j. p tnzpc megné alozec Es ha 

te lábad tegéd meg gonozbeitad, 

vágd él azt iob tenéked fantaol be

mennéd az prpc életbe, hog né két 

lábad valua éreztetned pokolnac 

alhatatlan túzebé, hol p fergec meg

né hal (j p tuzpc megnem alozec 

Hog ha te zemed meg gonozbeitad 

tégedet, véfd ki ptét mert iob te

néked fel zémél bé méned ifténnc 

orzagaba hog né ket zemed valua 

éreztetned pokolnac alhatatlan tú

zebé, hol p fergec megné hal , 5 p 

túzpc megné alozec, mert méden 

adeps tűzzel fozatic $ méden aian-
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lat foual fozatic, Jo a' fo, hog ha 

a* fo faitalaiirf lend mibe foziatoc 

azt, Vailatoc fot tú bénetec, Q. 

bekéfeget vallatoc tú bénnétec 

m 
C a 2> x 

E s innen felkéluen ipup Ju-

deanac vidékébe Jordán élue, 

(i efiiig gplékezen0 p hozía gpléke-

zétec, Esmikepén zocta uala efmeg 

taneitauala azocat, Es a'leualtacp 

hozía vepue kérdíc vala ptet, ha 

illíc ferfíunac felefeget elhagní ke-

fertuen ptet Es p félélué monda 

46. levél. xVlit paranuolt || tunectec moyfes, 

Kíc mödanac Hattá múnékpnc ha-

gomannac léuélet adnonc j clhag-

nonc Kicnc féléluen monda i c Tú 

zuuétecn0 kémenfegéiert irta tu

nectec motjfes e param-olatot, Te

remtem0 ke* kézdétetpl fogul fer-

fiat (i neberiet tottp azocat iften $ 

mödot Ezert meghagga ember attat 

Q. annat <i eggéfpl p féléfegeuél, (j 

leznc ketten eg téftbén, Q. ug imar 

né vadnac ketten de eg téft, Mert 

mellet iften eggéfeitét ember meg 

nem valazta, Es efiiig a* házban p 

tanéit na ni kérdec ptet azonrol, Es 

möda pnékíc Valaki el haganga p 

felefeget j maft vend tpruent tpr 

p raíta, Es ha felefeg élhaganga p 

feriet 3. maffal hazafkodandic pa-

raznalkodíc, Es hoznac ualap neki 

aprodocat hog illetne azocat A' ta-

neituanoc ke" elfeneitic vala a' ho

zókat Kit mikor latot volna i c mel-

tatlanol véuc, 5 monda azocnac, 

haggatoc az aprodokat ioniec én 

hoziam 5 né tiluatocmg azocat mert 

oTiatanoke ifténn0 orzaga Bizon 

mondom tunectec, Valaki né véndi 

ifténn0 orzagat miképpen apród 

nem méhét be abba, j iiig plélué 

azocat p kézéit reíaioc vétuen mg 

alga uala pkét Es mikor ki ment 

volna az vtba éléibe futa eg ne

méi/ térdet haitua p élpttp kérdc 

ptét möduan Jo méfter mi iot te-

gec hog az prpc elétet vállam, Ilié 

ke* moda néki Mit mödaz engemet 
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ionac, fenkí io hanétac ifte pma-

ga Efmértéd a* paranuolatocat é 

Tpruet né tprih Ne pldpkih Ne 

vrozih, hamiftanofagocat nemong, 

alfagot ne teg TiáteTiéd te átadat 

(i te ahadat, Es p félélue möda 

pnéki Méfter med ezeket tartotta 

én ífiufagomtol foguan Ihö ke* té-

kentne p reia zéréte ptét, <j möda 

p néki Eg fogatkozatod tenéked 

Men él valameüeket vallaz ad él, 

(i aggad zégenecn0 (j. vallaz kenuét 

méhben $ ipy kpués engemet, Ki 

megzomorodec éz igében j élmene, 

bankoduan mert vala foc valalocat 

valló Es kprhpl tékentuen i c , mö

da p tancituahínac, Mel nehezén 

ménnéebé ifténnc orzagaba azoc 

kíc pénzt valnac A' taneituanoc 

k e uidalkodnac uala icnac igei

ben Es efing félélue i c möda p né-

kic Fialim mel nehéz penzbé bi-

zocnac be meni ifténnc orzagaba 

Kphuéb a* téuenc a* tpfoc által me

ni , hog ne a* kazdagnac ifténnc 

orzagaba ménní Kic inkab uudal-
MÜNCHENI CODEX. 
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kodiia mödanac egmafnac Es ki 

vdupzplhét Es tékentue i c p reia-

íoc möda nékic Emberéénél lehe

tetlen de né ifténnél, mert iftén-

nél médenc léhétfegefec, Es énc 

vtanna kézde peter p néki mödaní, 

íme mú mefe hattonc inödenekét 5 

kpuéttpnc tégedet Felélué ke* i c 

möda Bízón mödom túnéctec, Sen

ki nÍL ki meghaganga hazat auag 

attafíaít auag hugit, ag attat ag 

ahnat, ag fiait auag fpldet én ér

tem , Q. az ewageliomert, ki ne 

zaz ahnat vézén éz ídpbe hazacat 

$ atafiacat 5 hugocat Q. atakat 5 

ahakat g fiacat (i fpldeket, (i a" 

ipuédp világban [az prpc életét, 

Sokac ke* élpuec léznc vtouac, 5 

vtolfoc élplfpc, Valanac ke' a* ta

neituanoc az vtban ihrlmbe felme-

npc, Es i c élolkéli vala pkét j 

Ludalkodnac vala, Q. kpuétuen fel-

mennc vala Es efing veué i c a* ti-

zenkéttpt kezde mödani azocnac 

meTléc ipuédpc volnanac p néki, 

Mert im fel megpne ihrlmbe, Q. 
14 
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émbern0 fia adatic a- papoc fedel-

min c , 5 az iraftudocnac (i a* vé

néén0 , jmeg karhoztattac ptet ha

lállal , (i aggac ptét a' poganocnac 

$ megkaromiac ptet , 5 egembe 

megppkic ptet, j megoftoroziac 

ptét, (i megplic ptét £ harmad na

pon felkél Es vepnc p hozia íacab 

tj Jaiio Zebedeufnac fiai möduan, 

Méfter akariuc hog valamit kerén-

dpnc téged múnékpnc Es p monda 

pnékic Mit akartoc hog tegec tú 

néctcc Kic mödanac Aggad múné

kpnc hog egginc te iog fellplled, 

Q. mafink te balod felpl vTipnc te 

diLpfegedbén Ihö ke' möda p nékic 

Né tuggatoc mit kériétec Ihattatoc 

é a" kélhet kit én y'ando vagoc, Auag 

kéréztelkedhéttéc a' kéréztfeggél é 

kíuél én kéréztelkedéndp vagoc Es 

pk mödanac p néki Ihattuc Ihö ke* 

monda pnékic A" kelhet valobizon 

iziatoc kit || én y'ando vagoc, (t a' 

kéréztfeggél kéréztelkettec kiuél én 

kéréztelkedéndp vagoc, vlnptpc ke' 

én iogom felpl, auag balom felpl 

R C 

nö én adhatom túnéctec, De kicnc 

alkotua vagon Haluan ke' a' tiz 

kézdenc méltatlankodnioc Jacab-

rol 5 Janofrol Ihö ke* hiuan azo-

cat möda p nékic Tuggatoc é mert 

azoc kic lattatnac fedélmkedniéc 

poganokon vralkodnac p raitoc 5 

p fedelmec vaTiac p hatalmocat Tú 

kpzpttétec ke* niu vga de valaki 

akarand nagob lenni lezén tú zol-

gatoc, (i valaki akarad tú kpzptté

tec élp lenni, lezén mendentecnc 

zolga, mert émbernc fia fem ipt 

hog zolgaltafíec de hog zolgalna, 

f adna p léiket fokakert valtfagba 

Es ipuenc Jerichoha, 5 pk Jeri-

chobol ki éréduén, 5 p taneituani 

(i nag fokaflag p uéle vac Barti-

meus timeufnac fia, vluala az vt 

felen koldohian Ki micor hallotta-

uolna hog é názáreti i c kézde iupl-

téni Ihö dauidnac fia irgalmazih 

énnékem, Es . 

fokac feneitic vala ptet hog vézteg-

lene $ p inkab iuplt ualaDauidnac 
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fia írgalmazih énnekem, Es meg-

alua i c parabola oda híuatni ptet, 

(j hyac vala ptet möduan p néki, 

Leg vig kel fel híu tégedet, Ki él 

hanua p ruhaiat fel zpcuén ipup p 

hoziaía, (t félélue i c möda pnéki, 

Mit akarz hog tegec tenéked, A' 

vac ke' monda pnéki Rabi hog laf-

fac Ihe ke - möda p néki Men él te 

hútpd tégedet megvdupzeítét, Q. 

legotta iata Q. kpuéti vala ptét az 

vtba 

x J 

T? s mikor kpzéleitene irlmhéz 

Q. iutotuolna Betphageba olí-

uetnac hegére, érezte kettpt p ta-

neituaní kpzzpl (i möda p nékic 

Mennétec a* caftelba #ki tú éllentec 

vagon. Es legottan oda béméue, 

leltec eg véhmet meg kptuen kin 

meg eg ember fem vlt oggatocmeg, 

j hoziatoc idé azt, Es ha valaki 

túnectec valamit mödand, mit tez

tec , Mögatoc mert vrnac kéllémé-
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tes, $ legottan idé éréztic azt , Es 

élmenué lelec a* véhmét, megkptue 

kúupl az aito élpt a* kéttps vtban g. 

megodac azt Es nemeTlec az ot alloc 

kpzzpl mödanac p nékic Mit teztec 

megoduan a- véhmet Kic mondanac 

azocnac miként paraiu.olt.uala p né

kic i c , (i élhagac, (i viuec a* véhmet 

ichoz, (L vétec p reíaia p ruhaiocat, 5 

vlp reíaia, focak ke* téreitíc vala p 

ruhaiocat az vtba, Egebec ke* mé-

telnc vala agakat a* facrol, $ téreí-

tic vala az vtban, 5 kic élpl mul-

nacvala (j. kic kpuétic uala ptét 

íupltnc vala möduan, Ofanna aldot 

ki ipt vrnac néuebé, aldot ki ípt 

dauidnac mú atancnac orzaga, Ofan

na magaflagocban, Es béméne ihr-

lüibe a- templomba, 5 kprnpl nez-

ue médeneket, mícor imar éftué 

idp volna ki mene bethaniaba a* 

tizenkéttpuél Es micor mafod na

pon ki mene bethaníabol éhezec 

Es mikor latotuolna mézzpl eg fíge 

fat léuéleket vallót ipup ha talan-

tal lelné valamit p raíta Es mícor 
14* 

http://paraiu.olt.uala
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íutot volna p hozia a" léuélectpl 

ííig valuan férni t né léle p raita 

mert né vala figenc ideié Es félél-

ué monda p neki , Immár toabba 

ne égec valaki gimplupt te bélpl-

led prpcke 5 halua p taneituani ip-

uenc ihrlmbe Es micor bement 

volna a templomba kezde ki han-

ni az arolocat j a* vénpket a* temp

lomból, 5 a* pénz valtocnac azta-

locat, f a* galamb arolocnac zeké

ket éldpite, $ né hagga vala hog 

valaki édent vinne a" templom ál

tal , 5 taneita vala azocat möduan 

Nemde irua vagon é, mert én ha

zam hiuatíc imadfagnac hazanac 

méct nemzétecnc, tú k e tpttetec 

azt toluaiocnac barlangía Ki hal-

uan a* papoc fedelmi £ az íraftu-

doc kérefic vala ptet miképpen él 

vézthétnec, felic vala ke' ptét, 

mert méit gplékezét uidalkodíc 

uala p tanofagan Es micor éftué 

Ipt volna ki megen vala a* varof-

bol, Es micor holual mennehéc 

latac a* fige fat gpkéretpl foguan 

A R C 

megazuan Es megémlékezué peter 

möda pnékí Rabi yme a* fige fa 

kit megatkozal iiíg azotEs félélué 

i c möda p nékíc Vailatoc ifténnc 

hútét, Bizonmödom túnéctec mert 

valakitec mödand é hégnc fel ve

tetni (i a* tengerbe éreztetni, (i né 

ketelkedendic p zúuebén, de hi-

éndi valamit mödand lezén pnéki, 

48. levél. || Azért mondom tiínéctec Mende-

nékét valameTIeket imadkozuan 

kertec higgetéc mert vezitéc 5 lez-

nec tiinéctéc Es mícor allandotoc 

imadkoznotoc meg bouaflatoc, ha 

valamit vallotoc valaki éllé, Hog 

es tú atatoc ki vagö mennéebén 

megboualfa tú búntpket, Hog ha 

tú né bouatadotoc , tú atatoc ki 

vagö mennéebén , né boLattaing 

néctec búntpket Es efmeg ipuenc 

ihrliiibé, £ micor iarna a' temp

lomban vepenc p hozía a" papoc 

fedelmi g. az iraftndoc 5. a' venéc 

$ mödanac p néki Mél hatalmai 

tezéd ezeket j ki atta tenéked é 

hatalmat hog ezeket tezed Ihé ke" 
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mödapnékicKerdlec en es eg igen 

tutpket, 5 féléTietec énnekem (i 

iilg mödoin túnéctec, mél hatalmai 

tezé" ezekét Janofnac keréztfege 

menbpl vala é auag émberec kpz* 

zpl féleTletec énnékem, Es pk gon-

dolkodnac vala pn kpzpttpc möd-

uan, Ha mödanguc menbpl möd 

nékpnc azért mire ne hittétec p 

néki, ha mödangucémberectpl M -

luc é népét mert médenc vállac 

vala Janoft hog bizon .jpha volna, 

f félélue mondanac icnac ne tug-

guc, Es felelue icmöda pnékic En 

fe mödom túnéktec ki hatalmánál 

teáé ezeket 

x i j 

X7» s kézde p nékic peldabézed-

be bézelleni áplpt plántált 

ember j megkprnekeze főnénél, 

(i afot patakot, $ rákot tornot, 5 

aianlotta azt a* vincelérecn0 5. ere

det zarandoclaní , (j. ideié korán 

éreztette zolgaiat a* víncelérechéz 
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hog vénnenc a* vincelérectpl a* 

áplpnc gímpluebén Kíc megfoguan 

megvérec , $ éleréztec pkét hiu-

an Es éfmeg érezte p egéb zolgat 

azt es megfebhétec féien (t bozzo-

faggal getrec, j éfmeg érezte egé-

bet azt es megplec, j egébekét 

tpbbekét, némélléket megvéruén, 

dé egébekét megplue, Azért meg-

len valua eg dragalat9 fiat azt es 

érezte p hoziaioc vtolzér mödua, 

mert né talantal altáilac én fiamat 

A' víncelerec ke* latua mödanac 

egmafnac éz a' magzat Jpuétec pyl-

lúciing ptet 5 míenc lezen az prpc, 

(j ing foguan ptét vétec a* zplpn 

kúupl (t megplec, azért mit tézén 

a* zplpnc vra ip 5 él vézti a' vin-

celérekét 5 aggá a* zplpt egebecnc 

Es ne oluaftatoc é az íraft A' kp-

uét kit megutaltanac a* rakoc éz lpt 

a* zégéletn0 féiébén vrtol lpt éz 5 

Ludalatos mii zeméíncbén, (t kere-

ficuala ptét megfognioc, j felícuala 

a' gplékezétet, mert iiig éfmertecua-

la hog p reiaioc mödana é példa be-
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zedét, £ ptét mg hagua élmenenc Es 

éréztnéc p hozia nemeitekét a* le-

naltac kpzzpl (i az erodianofok kpz

zpl hog megfognac ptet bézedebén 

Kic ipuen mondanac p neki Mefter 

tugguc mert igaz vag, Q. nem gondola 

valakiuel g mert ne néz émberecnc 

orcaíara, de taneitod ífténnc utat 

igaffagban, Illíc é adót adni uazar-

nac auag ne aggonc Ki tuduan p 

alnocfagocat monda nékic, Mit ké-

fertetec engemet, hoziatoc énné

kem a* pénzt hog laflam, Es azoc 

liozacp nékiEs monda p nékícKie 

é kep (L é kprnpl irat, mödanac néki 

uazare Felélne ke* i c monda nékic, 

Aggatocííig azért mei uazare uazar-

nac Q. mei ifténe ifténnéc, (i mé-

dénéc Ludalkodnac vala p raíta Es 4Ö- '«»«'• 

ipuenc p hozia a* faduceofoc kic 

mögac a- felkeletet ne volni g kér-

dec ptét monduan méfter Moyfes 

irt múnékpnc hog ha mel ata íiu 

meg haland g meghaganga p felé-

feget g fiacat né hagand attafia vege 

p féléleget -. feltamazía p attaíia-

nac magzattat, valanac azért na* 

lonc hét atafiac, az élp féléfeget 

vpn u meghala magzat né haguan, 

g a* mafod veue azt 5 ing hala g. 

fem ez né haga magzatot (i a* har

mad azon keppén, g. veuec azt 

azt azon keppén méd hétén g. né 

haganac magzatot Méndénectpl vtol-

ban meghala a* nemberi esA'felké-

létbén azért micor felkéléndn0 kie 

lezén ézec kpzzpl a' féléfeg, mert 

hétén vallottac azt féléfegpl Félélué 

i c monda p nékic Nemde azért te-

uéigetec é mert iraft né tuttoc fem 

ifténnc téhétfeget mert mícor fel-

kélnc halottaiból fem hszaskodnac 

(i fem hazaffagba né vitétncDé leznc 

mikét ifténnc angalí menbénA'ha-

lottacrol ke'hog||felkéTlénc né ol-

uaftatoc éMoyfefn0 kpnuebén a' bo

kor felet miképpen mondót legén 

p néki ifté monduan En vagocAb-

rachamnac ifténe -. Ifaacnac ifténe 

-. Jacobnac ifténe nem holtac if

téne dé éléuéneke, tú azért igén 

teuélgetec Es hozia vépec az íraf-
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tudoc kpzzpl eg ki hallotta val—a 

azocat égbe • kérdezkedettec, 

(i latua hogpnékiciol felelt volna, 

kérde ptét inel mendenéctpl elp pa-

ranuolatEs i c möda, médenectpl elp 

parauolat éz Halgas ifrl Te vrad ifté-

ned ég $ zereffed te vradat ífténedét 

méd te znuéddél <i méd te lelked

del £ méd te elmeddel j méd te 

téhétfegeddél, Ez elp pani.olat ma-

fod ke* éhhez hafonlo, Zereffed te 

feledet mét tenmagadat, Egeb pa-

ranuolat ezectpl nagob niuén Es 

möda néki az iraftudo Méfter ígaf-

fagba iol mödad, mert eg iftén, 

G tplletpl megualua niu egeb, Hog 

ke* zérétté/Tec méd; zuuél (i méd 

leleckél f méd élméuél, 5 méd 

értelmei (t méd érpnél, Q. zéretned 

te feledet ment tenmagadat nagob 

médén aldozatocnal 5 méd aianla-

tocnal Ihö ke- latua hog bpluén fé-

féléltuolna monda p néki Né méz

zé vag ifténn*3 orzagatol, (t imar 

len ki né méri vala ptét kérdeni Es 

félelué i c möduala a* templomban 
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taneituan, miképpen mongao. az 

íraftudoc x c t dauidfianac, kinc da-

uid möd fcent/c zélletbén Monda 

vr én vramnac vi én iogom félpl 

miglé veffem te éllénfegidet te la-

baidnac famoHa ala, Azért é dauid 

monga ptét vranac j honnan p fia, 

G. a* foc gplékezét prplup halgatta 

nála ptét, j möd vala nékíc p ta-

nofagaba Qrízkeggétec az iraftu-

doctol kíc akarnac iarnioc ftolacba 

Q. kpzpntetniec vafarheit 5 vlniéc 

élp zekeken finagogacban, (t elp 

vlp héleken vau)rakon, kíc be né-

líc pzuegecnéc hazocat hoziu imad-

fagnac okaual ézec hoziaban vezec 

az ítéletét Es vlué i c a' gazofilan-

cium éllén nézi vala mikeppé a' 

gplékezét hanna ércet a'gazofilan-

ciomba, 5 foc kazdagoc hannac 

nála fókákat, Mikor ke* iptuolna 

eg zégen pznég érezte ket fel ak-

Lat ki mödatic négédnc (i égbe hí-

uan p taneituanít monda pnékic 

Bizon mondom tűnéctec mert é zé

gen pzuég médenectpl kic éreztet-
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tec a* gazofilanciomba tpbbét érez

tet , mert méden0 abból éréztettéc 

mellel bouplkpttéc, de méd p na-

ualaiabol médeneket melleket val

lót éreztette méd p életet 

x i i J 

~Tf s l micor ki menne a- tem

plomból möda p néki eg a* ta-

neituanoc kpzzpl Mefter té kented 

mél kpuéc £ mel rakafoc Es félelué 

i c monda pnékí Latod énag rakaíb-

cat é né marattatic kp kpupnki nem 

megtpréticEs micor vlnp oliuctnac 

hegen a* templom ellen, Kérdic p 

magocnac Péter 5 Jacab (t János (t 

Andorias, Vram mögadmg múné-

kpnc micor ézec leznéc, (i mel ié-

lénfeg lezén micor méd ézec kezd-

néc megtpkellétníec Es félélué i c 

kézdé nékic mödani LalTatoc hog 

valaki tutpket él ne hiteffen,mert 

fokac ipnc én néuebe möduan mert 

én vagoc 5 élhitétnc fokacat, Mi

kor ke" hallandotoc hadacat 5 ha-

dacnak hírekét, ne fellétec mert 

R c 

ézecnckel léniéc de né legottan 

végé, mert támad nemzet nem

zet éllén, (i orzag orzag éllén, 

U leznc fpld indolatoc hélec zé-

rent, 5 éhfegéc ézec a* férélmecnc 

kezdeti, LalTatoc ke* tű túnpnma-

gatocat, mert tanaluocba" él arol-

nac tútpkét, 5 a' fínagogacban meg-

uérnéc 5 kiraloc 

élpt 5 fedélmec elpt allaptattoc én 

ertem p nékic tanofagocra, (j. méd 

nemzétecbén élpzer az ewangeliö-

nac meg kel pdicaltatní Es micor 

viéndnc tntpkét megfoguan ne 

akaríatoc gondolnotoc mit bézel-

lé tec, dé mél lénd adatuan túnék-

tec az idpbén azt bézelletec, mert 

né tii vattoc a' bézellpc dé a* fcent 

zéllét Elarolla ke* atafiu attafiat 

halaira, (t ata fiat, (i tamadnac fíac 

zúleiec éllén Q. halállal gétric azo-

cat, 5 leztec gülpfegbé med embe

réén0 én néuéme't, Ki k e vegíg 

allanga az vdupzpl Mikor ke* la-

tangatoc, a'puztolatnac vndocfagat 

állani hol né illíc ki oluaífa érué 
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Tahat kic iudeaban vadnac fuífa-

nac a' hegccré (i ki a* haiozaton ne 

zaTlon le 5 be mennen p bazaba 

bog éluegén valamit p bazabol, 5 

ki lend a- mezon meg ne fordol-

Íon hatmége p rnbaiat fel venni, 

yau ke* térhéfecnc (t zulpcnéc a' 

napocba , iinadkoziatoc azért bog 

télbe ne legenc ézec, Leznéc ke* 

azoc tprpdclmnec napi oTiac mel

léé nem voltac téremtetn0 kézdé-

tetpl foguan, kit zerzet iftén maíg-

lan 5 nem leznc , Es ba nem vr a* 

napocat mcgrúuídeitctte volna 

ne vdupzplt uolna méd teft, de a* 50. 

valaztottakert kit valaztot megrú-

uideitette a- napocat, Es tahat ha 

ki mondand tünéctec im it vagö 

x c ne higgetéc, mert tamadnac ba-

mis xcfoc $ hamis ^pph^tac 5 ad-

nac fpldí iélenfegekét (i meníékét 

(i Ludakat elhitétetré ha léhetfeges 

volna a" valaztottacat es Tú azért 

lafíatoc umé éléue iiig mondottam 

tünéctec médencket dé a* napoc-

ban a' tprpdelmec után a' nap meg-

MÜNCHENI CODEX. 
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fétetpl £ a' hod né aggá p világát, 

5 a* menni uillagoc leznc lé hul-

loc (i a* iozagoc vadnac mennec-

bén, iiig mozdoltatnac Es tahat 

lattac émbernc fiat ípní mennecnc 

kpdibén nag tébétfeggél Q. díupfeg-

gél, f tahat érézti p angalit g ég

be gpítí p valaztottít, a* neg zé-

Iectpl foguan fpldnéc vegetpl fog

uan mehnéc magaffagaiglan , A* 

fíge farol ke* tanoTIatoc é pelda-

bézedét, mikor imar p agai meg 

gérmecdédpln0 j leuéli léndnéc éf-

mérietéc mert rokon vagon a* nar, 

levél. Igén es tú micor latangatoc ezekét 

lénniéc tuggatoc mert rokon legén 

3 aitocban , Bizoíi mondom tünéctec 

mert nem mulic él é nemzet míg-

11 e médenc legénéc men 3 fpld él-

mulnac én igeim ke* él ne mulnac, 

a' napról ke* auag az idprpl fénki 

fem tud fem angaloc ménbén feni 

fiu hané uac ata Lalfatoc vigazia-

toc (j imadkoziatoc mert ne tugga

toc micor az idp legén mert mi

ként az ember ki zarandoclani ere-

15 
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det meghatta p hazat , $ atta p zol-

gaínac möden múuélkedétnéc t é -

hétfeget, 5 az aito tartonac paran-

uolt hog vígazion azért vígaziatoc 

mert né tuggatoc mikor ip a- haz-

nac vra éftué auag éfelkoron, ag 

t ikzo koron auag holual hog micor 

hir telen ipued ne léllen tutpket 

a luuan, mellet ke* tunectec mö-

doc médenecn c mödom vígaziatoc 

x 1 1 1 j 

T T ala ke* hufuét (i pogaLa étel 

ké t nap v t a n , (i keréficuala 

a' papoc feíedelmi, (t az iraftudoc 

miképpen ptét alnocfaggal meg-

foghatnac £ megplhétnec Mondnac 

vala k e ne ez ynep napon neta-

lantal zaij lenné a* nép kpzpt E s 

micor volna i c Belaniaban poclos 

fimönac hazában Q. vlnp ipup eg 

nemberi valuan dragalat1 'nardípíf-

tícos kénétnéc alabaftromat, 5 az 

alabástrom megzeguén ptte p féícré 

Valanac ke* nemélicc meltatlanol 

vifeluén piipn bénnec Q. monduan 

R c 

hog mi Ipn é kéné tn c vézedélme 

mert éladathatic vala é kenet tpb-

bpn hog nem három zaz pénzén, f 

adathatic vala zégenecnéc 5 mcltat-

lankodnac ua lapre ía ía lhöke 'mon-

da nékic , Haggatocél azt mit néhé-

zéltec p hozía io mmiélkcdétet mu-

uelkedct én benne mert zégeneket 

möct ha vallotoc tú vélétec, mellet 

vallót azt tpttp éleué kplté én téf-

temet megkénétní é l témétetben, 

Bizon ment túnéctec Valahol pd i -

caltatíc ez cwangeliom méd e vi

lágban megmondatíc p megérnie-

kezéteré hog p ezt tpttp Es fcari-

uti Judas a' t izénkettp kpzzpl eg 

élmené a* papoc féiedélmihéz hog 

elárulna ptét p nékic Kic haluan 

prplenéc, 5 pézt igerenec nek iado-

uo l , (i kéiéí'i vala miképpen ptét 

okofon kézbe adhatna Es a- pogaLa 

étéln c élpnapian micor a- baran 

aialatic uala mödanac a* taneitua-

noc p n é k i , Houa akarod hog men-

npne , $ alkolfuc tenéked a* barát 

enned, Es érezte kettpt p tanéit-
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uani kpzzpl Q. monda pnekic Men-

netec a* varofba, $ tú élptpcbé kel 

eg ember víucn eg vatale vizet Kp-

ueffetec ptet , g. valahoua beméned 

mögatoc Vrnac haz me't méfter 

monga hol vagon én bizodalmam 

— hol — egem én taneituanimal 

a* barant ,(?•<> mutat túnéctec nag 

vauoralo hélt véttéttét, (i —ot al-

koffatoc múnékpnc, £ élmenenéc 

p tancituaní, Q. iutanac a* varofba 

5 lelec miképpen mondotuala pne

kic, $ iiig alkotac a* barant Eftué 

leue ke- ipup a* tizenkettpuél, £ 

az egembe eupcnc £ vlpcnc möda 

i c Bizon mödom tú néctec , mert 

eg tú kpzzpllétec ki én vélem ézéc 

élarol engemet, Es azoc kézdenéc 

zomorodníoc Q. mondanioc p néki, 

eggén eggén, mi ne én vagoc Ki 

monda pnékic eg a" tizenkettp kpz-

zpl Ki bemarta p kezet én vélem 

a* falfas tálba, 3 émbernc fia vagö 

miképpen irua vagö prolla iaxj ke-

az émbernéc ki miat émbernc fia 

élaroltatíc , iob vala néki ha né 
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zúletet volna az ember Es azoc 

euén veué i c a" kénérét 5 megalda 

5 megzege 5 ada p nékic 5. möda 

Végetéc éz én téfté, Es a" kel eh 

veuen halat aduan ada p nékíc, £ 

yunac || abból med , j monda p 51. levéi. 

nekic Ez én vcrém vy" tpruene ki 

fokakert él ptlétíc Bízón mondom 

tú nectec, mert imar ne izom e 

zplp vézzpnc vénérekebpl a" na-

pígla micor azt izom tú uéletec 

vyonnan ífténnc orzagaba, (t ha

lat adua ki menenc az olaiocnac 

hégeré Es möda pnékic i c Ménd 

tú meg gonozbottoc éz eyél én ben

nem mert irua vagon iiig vérem a-

paztort, Q. élhimletn0 a' Lordanac 

íohi, dé mi vtan felkcléndcc, élpl 

kellcc tútpket galileaban, 

Péter ke* möda p néki, Es ha méd 

meggonozbolandnac én bénné dé 

én nem Es monda pnéki i c Bizón 

mödom tú néctec mert te ma ez 

cy'el mi élpt kacas zauat keóccr 

adanga, haromzer vag megtaga

dandó engemet Es p toabba bézel 

15 * 
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vala f ha kelletendíc enneke egembe 

meghalnom te veled nem tagadlac 

iiíg tégedet Azon keppén ke*esmcn-

denc mondnac uala, Es intanac a' 

maiorba kin c neue getfemaní, Es 

möda p taneituanínac, "YTletec ith 

míglen ímadkoziam, Es vele víuen 

petcrt, 5 Jacabot (t Janoft kezde 

kisni 5 nehezedni $ möda p nekic 

Zomoro en lelke a* halaliglan Túr-

iétec ith (i vigaziatoc en velem Es 

micor kéuéfcnne eléb ment volna 

efec a. földre (limadkozíc uala hog 

ha lehetfeges volna elmene p tpllp 

az ídp (t möda Abba ata médenc 

léhetfegefec teneked ved el a* kel

het en tpllem de ne mellet en aka-

roc de mellet te, Es ipup $ tele azo-

cat alattoc (i möda peternc Simon 

aloz nem vigazhattal en velem eg 

idpt Yígazíatoc (i ímadkozíatoc hog 

ne meíinetec kefertetbe, A zellet 

valobizon kez de a teft beteg, Es 

cfmeg elmenne imadkozec azonbé-

zedet möduan, (j megfordola vy'on-

nan, (i lele azocat alattoc, mert 

R c 

valanac p zemec megnehezettec, 5 

né tuggacuala mit felelnenec p né^ 

ki^ Es ipup harmadze1 (j. monda p 

nékíc Alogatoc imar 5 nugoggatoc, 

elég elipt az idp ymer embernec 

fia adatic bünpfpcnc kezecbe kel

letéé fel éreggpnc, ijme kpzel va

gon ki engemet kézbe ad Meg p e 

bezellette, ipup fcáríuti iudas eg 

a' tízenkettp kpzzpl, (i p vele foc 

gplekezet tprpckel, (írudackal eréz-

tettec a* papi íedelmectpl <i az iraf-

tudoctol (i a* vcncctpl, mert az aro-

lo adotuala ielt nekic möduan Va

lakit megapolandoc p az fogiatoc f 

vígétec okofon 5 micor iutotuolna 

legottan vepue phozia möda vdupz 

leg rabi £ meg apola otet, 5 pk ke

zeket reia vetec (t megfogac ptet 

Eg ke* a* kprnpl alloc kpzzpl ke-

fit veuen Lapa a* papoc fedelme 

zolgaíat (i el vaga p neki fúlét Es 

felelue i c möda p neki , Es felelué 

i c monda p nekic Ki ipttétec mi

ként toluaíhoz tprpckel $ rudackal 

5 faclackal megfognotoc engemet 
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Lam mőit nap tú nalatoc uoltam a* 

téplomban taneituan (i ne fogta-

tociíig engemet de hog irafoc be-

téTléfeggénc Tahat p tancituahí 

ptét meghágna méd élfutanac Eg 

nemínémp bps ke" golual p mézei-

telencn ruliaztatot kpuéti vaja ptet 

(i iiigftigac azt j a- goli. meghagua 

el futa ö tpllpc (j. élviucc i c t a* pa-

poc féiedélmehéz, flt égbe gpleke-

zen c mend a* papoc $ az iraftudoc 

5. a" venéc Péter ke* mézzpl k p 

uéti vala ptet méd el be a1 papoc 

feíedelme pituaraiglan, (j vluala a* 

zolgackal (j. fúíti vala pmagat a* 

túzhpz de a" papoc fedelmi 5 mend 

a* tanait kéré ín c vala hamiftanofa-

gocat í° ellen hog ptet halaira ad-

hatnac $ ne Ieln c vala, iolléhét fo-

kac mondananac hamiftanofagot p 

ellene (t a'tanofagoc alkolmafoc ne 

valanac, 5 nemeTlec felkelué val-

nac vala hamiftanofagot p ellené 

mondtian Mert hallottuc ptet m ö -

dani En megtprhétcm é kézzel al

kotót templomot, (t harmad 
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nap maft alkotoc nem kézzel alko

tot tat , (j. ne vala p tanofagoc alkol-

mas Felkelué a* papoc fedelme kp-

zepbé kerde i c t möduan ne felél/, 

azocra valamit meTiec te ellened 

modatnac ezectpl Ihc k e veztegl 

vala, (j femit né felele A" papoc 

feiedélme kerde ptet efineg j niöda 

néki Te vag é x c az aldot if ténn c 

fia Ihc ke ' monda néki En vagoc 

Es meglattatoc embernec fiatvlétté 

a' téhétfegnéc iogia felpl $ ipuét-

te menn c kpdibén A" papoc fedel

me ke - meg mételue p ruhaiat mö-

daMit aíeítonc meges tanocat, hal-

lottatoc é karomlatot mi téccic tú-

nectec, Kic mend meg || ka rhoz- 52. lerél. 

tatac p té t , hog méltó volna halal-

nac Es ncmeliec kézdenéc p reia 

p p k n í , 3 p orcaiat bekp tn i , j nac 

uapafockal verni (t mödani pnéki 

P^phetízai (i a- zolgac arcol uapa-

fockal véricuala ptét Es mícor vol

na Péter alat a* pi tuarban, ipup eg 

a papoc féíedélmi l an i kpzzp l , Es 

micor lattá volna pétert 
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pmagat fuitétté tekenl-

uen p reia monda Te es a* názáreti 

icfal valal, Es p megtagada möd-

uan Inge fein tudom fem efmérté 

mit mondai Es ki méné a* pituar 

eleibe, (t tik zola Efmcg ke* mi-

cor Iattauolna ptét a' leaíi kézde 

mödani a* kprnpl allocnac, mert ez 

azoc kpzzpl való (j p éfmeg tagada, 

g. keuéfenne vartatuan kic ot al-

nac uala mödanac efmeg péternc 

Bizon azoc kpzzpl vala vag mert te 

es galileai vag Q ke- kezde átko

zódni $ efkenní mert ne efnierem 

ez émbe't kit mödotoc, j legottan 

efmeg kacas zola Es meg emleke-

zec Péter az ígérpl kit mondót vala 

neki i c , mi elpt kacas keccer zo-

land harözcr tagacing engemet 5 

kezde firni 

JOV x v 

T? s legottan holual tanak tart-

uan a* papoc fedelmi a* ve-

neckél (j az iraftudockal, $ med 

R c 

a' tanalL megkptpzuen ict viuec (t 

adac ptét pílatofnac, (i kérde ptét 

pilatos Te vag é a* fidocnac kira'la 

Es p feléluen möda pnéki Te mó

dod; Es a" papoc fedélmí vadoTiac 

uala ptét fokacban Pilatos ke* ef

meg kérde ptét inöduan Nem fé-

lélz valamit, Latod é mennécbén 

vadolnac tégedet Ihc ke- ínkab fem-

mit fé feleié ug liog uidalkodnec 

pilatos Az ynep napon ke' zokot-

uala p nékíc a* fogloc kpzzpl eggét 

él érézteni valameTlet kértec uol-

na Vala ke- ki mödatic uala bar-

rabafnac ki a- kéfafockal fogatta

tot vala meg ki a' kefaban gilkof-

fagot tol uala Es micor fclmentuol-

na a* gplékczét, kezde kérni hog 

tenné p nékic mikét, med ha te-

zen vala nékíc Pilat1' k e felele ne-

kic 5 möda Akaríatoc é éréziém 

eltúnéctec a* fidocnac kírálat, me't 

tuggauala hog iregfegbén aroltac-

uolna el ptet A* papoc fedélmí ke* 

£ a* púfppkpc, rezzéztec a* gple-

kezétet hog ínkab barrabaft érez-
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lene el pnekic Pilat<) ke* felclue (t 

efmcg monda pnekic , Azért mit 

akartoc hog tegec a* fidoc kiraia-

nac, (j pk iupltcn c , mcgfezehed 

ptet Pilat>) k e monduala nekic Mi

ért mi gonozt tpt Es pk ínkab íuplt-

n c vala, fezeid meg ptet Pilat-) ke ' 

akaruan eleget tení a* ncpn c ele

rezte p nekic barrabaft Es i c t of-

torual mgveretue ada nekic hog 

megfezeitenec A" vitezec ke* víuec 

bé ptet az itélp baz—nacpituaraba, 

Q. egbé hiuanac p bozia méd féregét, 

(t pk pltpztetcc ptet barfonba, (i ve-

ten c p reía túuifben font koronát , 

(L kezdec vdupzlcni ptet Vdnpzleg 

fidocnac k i ra laEs vericuala p feiet 

a*naddal(j bagapiacuala ptet, (i ter-

dec haitua imaggac uala p te t , Es 

mi vtanmegkaromlottac uolna ptet, 

le vetkeztetec ptet a" barfoíibol, (j 

pltpztetec, ptet pnp ruhaíaba, Q. ki 

viuec ptet bog megfezeitenec ptet 

Es kenzereitec egneminemp cire-

níai embert fímont a* fahibalol íp-

iipt alexandornac 5 rufofnac attat 
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bog feluennec p kereztet Es viuec 

ptet golgata neup beire ki maga-

raztatíc kopazlatnac bele g. adnac 

uala pneki mirralt bort i n a (i né 

veue, Es az ptet mcgfezéítpc meg-

oztac p ruhái t éreztué nilat azo

kon ki mit venne Vala ke* harmad 

idp £ megfezeitec ptet p igeienec 

cimerlete írtatuan fidocnac királa, 

Q. ket toluaít fezeiten0 meg p vele 

egget iogfelpllp 5 egget balfelollp, 

(ibeteTlefedet az iras k i möd, (ike-

gctleneckel zamlaltatot , Es az on

nan muloc karomlac uala ptet p feie-

ket razuan (i möduan, Vach ki meg-

tprpd iftennec templomát 5. barom 

napocban mog rakod a z t , Vdupze-

hed te magadat a* kereztrpl Iezaluan, 

Azonképpen es a- papoc feiedelme 

az iraftudockal, egmaflal megka-

romlacuala möduanEgébeket vduo-

zeitet pmagat ne vdupzei thet í , Ha 

o x c i fr ln ckira '3a / zaflon le ma a-

kereztrpl bog laíTuc (i biggúc, Es kic 

p vele megfezeitettec valabűntet ic 

uala ptet , Ee hatod idp lenen lpn c 
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fétetcc med a- fpldpn, kilenced íde-

iglén, (i kilenced idpbén íupltp í c 

nag zoual monduan Ilel í Helí La-

53. levél, mazabatani , ez ki íg || magarazta-

tot En ifténé én ifténem hog mit 

hattal meg engemet, Es nemellec 

a- kpríipl alloc kpzzpl baluan mond-

nacuala ymc l l le f t hya Eg ke* él 

futuan , bétplte a* zouaruant ecet

tel , 5 a* nádra téuén ad uala pné-

k í vénércket monduan Zpnnétec 

lalíuc ha ip lTies p le vételére Ihö 

ke* nag zo éréztué ki lehellé, 5 a* 

templomnac íbporlaha két te zakada 

fellpl mód él aYlaiglan, Latua ke ' a* 

centurio ki ellenbe aluala, mert ig 

íupl tuémeghol tuolnaBizon ez ém-

ber if ténn c vala f ia , Valanac ke-

némberíéc $ mézzpl nezuén , kic 

kpzpt vala Magdalnaí mar i a , $ a-

kúfTéb maria Jacab anna Jofcphc 5 

falomeenac anna , Es mícor volna 

galileaban kpuétic va l ap t é t , 5 zol-

galnac vala pnék í , (i egebéc fokac 

ménténéc vala fél Ihrlmbé p vele 

egémbé Es micor immár éftué Ipt 

volna mért kézplét vala ki vagö a-

zombat élpt Jpup iofeph aromatía-

bol nemes (i vduarí mert p es vala 

várandó ifténnc orzagat bátron bé-

mene pilatofhoz 5 meg keré i cnac 

téftét Pilatos ke uidaikodicuala ha 

imar mcgholtuolna, Es mícor meg-

éfmérté volna a* centuriotol a" cen

turio oda híuan kérde ptét ha imar 

megholtvolna, Es mícor megéfmér-

te uolna a- centuriotol néki aíanla 

i cnac téftét Jofeph ke* gpli. veuen, 

5 ptét lé veuen a' gokba takara , 5. 

véte ptét a* koporfoha ki a" kpzirt-

bol ki faragtatotuala 5. héngereite 

kpuét a* koporfonac aítara, Mag

dalnaí maria ke* $ Jofeph aniia ma'ia 

nezic uala hol hélheztétnec 

x v j 

T7 s mícor ^ él multuolna ap zom-

bat magdalnai mar ia , (i Ja

cab anna maria , j falomee vpn c 

aromatakat , hog ip\ien megkénét-

»cc i c t Es a'zombatnac élp napían 
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igen holual ipuénc a* kopoTohoz 

nap imar fel kelne Es mondnac eg 

inafnac Ki hengereid el nékpne a* 

kpuét a* koporfo aítarolEs tekent-

ué latac a- kpuet élhéngercitué"/ 

mert bizö igén nag vala, Es béme"-

uen a- koporfoba, latanac ífíat v-

létté iob félpl, be fedeztétuen fé-

ier ftolaual, £ megreddenen0 Ki 

möda pnékíc Ne akariatoc yedne-

tec a* megfézplt názáreti i c t kéré-

fitéc felkplt DÍL it yme a* bél hol 

véttec ptét, de mennétec monga-

toc p taneituanínac, $ peternéc, 

mert élpl kel tutpkét galileaban ot 

meglattatoc ptet miként modotta 

túnéctec Es azoc ki ménue élfuta-

nac a* koporfotol, mert meghatta-

uala azocat rémplét (t féléim, 5 fen-

kínéc femit fem mondanac mert 

félnécuala Felkéluen ke' i c holual 

a* zombat élp napian, iélenec élp-

zer magdalnai maríanac kibpl ki 

vétette vala a* hét prdpgpkét, Az 

menüé" monda azocnac kic puéle 

valanac gazoloc (t fíroc, <j azoc hal-
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uan mert élné (L lattatot uolna p 

tpllp nem híuec Ezec vta ke- iélen-

tétet egeb zallafban p kpzzpllpc 

kéttpnc a* faluba menpcnc, (i azoc 

ménue mödac az cgebecnc, (t fem 

azocnac ne bún0 , Méntpl vtolbzér 

ke a.' tizen cgnc egembe uléttec ié

lenec p nékic i c g. meg zidalmaza 

p hútptlénfegcket, j p zúupcnc kc-

menfegekét mert ézecnc kic ptét 

lattac felkéletté nem hitténc Es 

mondapnékicMénucn méd a*világ

ba pdicáliatoc ewagelíomot men-

den téremtétnéc Ki hiénd $ meg-

kéréztélkedédic vdupzpl Ki ke* 

nem hiénd karhozíc, Azokat ke* 

kic hiéndnc é iélenfegec kpuétic 

En néuémbé prdpgpkét ki uétn c , 

5 vy néluéckél zolnac kegocat fel 

véznéc, 5 hamit halaloft yandnac 

nem art pnékic, bétégecré vétic 

kézekét 5 ing vanalnac, Es valo-

bizon mi vtan vr i c bézellet uolna 

pnékíc éluetétec menbé j vl iftén-

n c iogia félpl, Azoc ke* éléréduen 

pdicaltanac médénpt vr egembe 
16 
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múuélkeduen , (i bézedeket mgtp-

kélue iélenfeget kpuétuen 

It heztic •/. Lukax. eicanta Apnwp 

M ^ert valobizon fokac akaranac 

zerzeniec ez allatocnac mo-

dekí t mellec mú bénnpnc bétél lé-

fettéc, miként attac múnékőc azoc 

kic kezdettpl fogua la t tac , (t é be-

zedn° zolgaí voltac, tetet énnekem 

Q. kpuétpn 0 kezdettpl fogua zerél-

méft medenekét teneked o igen io 

otheofile zéreuél megirnö hog ing 

éfmériéd az igecn c igaffagat kicrpl 

taneitattal | 

J Vdeabeli herodes kiralnac 

napiban volt eg ncminep 

pap Zacharías néup pap 

Abiafnac zérebéli (L p feléfege A a -

ronnac l an í kpzzpl (t p néue Erí'e-

betValanac ke - mönoc igazac ifteu 

elpt iaruan vrnac mend parauola-

tíba Q. ígazolatíban méd nemp zép-

lpnélkúl j ne vala pnekic fíoc azért 

A L 

bog elfebet méddp volna Q. monnoc 

p napocba mcgélémettéc volna Lpt 

ke - mícor zacharías a' papfaggal 

zolgalna iften elpt , p zércnéc zer-

zéte zerent a" papfagnac zokafa ze-

ren t , ni Hal kelé hog bémenué vr

nac templomába gériédetet vetne , 

Q. a* nepn c méd: fokaífaga vala kú-

upl imadkozuan A geríédetnc ídéié 

k o r á n , iélenec p neki Vrnac an-

gala aluan a- gerieflet oltaranac iog 

felpllp (i Zacharías latua megzomo-

rodec , £ feleim éfec p reiaía Mon

da ke- pneki az angal ne fél Za

charías mert meghallattatot te ímad-

fagod, (j Erfebet te felefeged zúlt 

te neked fiat 5 híuod p neuet Ja-

nofnac, (i lezén teneked prpm $ 

vígafag, (i fokac prpln0 p zúlété-

t ebé , mert nag lezén vr e lp t , bort 

(L femmi vénérekét ne ízíc QL fcént 

Zéléttél bé téllefedic meg aiinanac 

méhébe , (t fokacat ifrl fiai kpzzpl 

fordeit p vrochoz ifténechéz, (i p 

éléué ke l az élpt l l l é fn c zéllétebé 

f íozagaban, hog meg fordeha az 

c 
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atacnac znnpket fiacba, g. a" hútpt-

lénékét igazacnac ildomaffagara, 

kezeiténí vrnac tpkclletes népet, 

Es möda Zacbarías az angalnac 

Honnan tuggam azt mert én ven 

vagoc, 5 én feléfegém megélémet 

p napiban, Es féléluen az angal 

möda néki , En vagoc gabrícl ki 

alloc iftén élpt, 5 éreztettem bé-

zéllenem te liozíad, $ ezeket 

oAvagelízalnö te néked Es ime léz 

véztéglp j ne zolhac a* napiglan 

mellén ézec legénc azért bog né 

bittel én igcímnc melléc bétéllé-

fednéc p ideié korán, 5. vala a" 

nep varuan Zacbaríaft (i uulalko-

dicuala bog p vg kéfnec a' tem

plomban, Ki ménue ke* nem zol-

batuala azocboz 5 mgéfmérec bog 

latatot latot uolna a* templomba, 

(t. p vala ímtp p nékic 5. megmara-

da nemaol, 5 éz Ipt bog bétéTie-

fettec uolna p tiztenc napi élmé-

né p hazába E napoc uta ke' Er-

febet p félefege foga 5 titkoTia ua-

la pmagat pt honapocban möduan 
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mert ig tpt énnéke vr éz napocban 

mellécbé tékéntette éluénui én 

bozzofagomot émberec kpzpt A ba

lod hónapba ke* éréztetec gabriel 

angal iftentpl galileanac varofaba 

kinéc néne nazaret , a* feríiunac 

menézet zúzhpz, kin0 néué vala 

iofeph dauidnac hazából 5 a* zuz-

n c néué maría Es bemernie p hoz-

ia möda az angal Vdupzleg maria 

vag malaztal télles vr vagö té vé

led Ki micor hallottauolna megha-

boroltatec p bézedebén, 5 gondol-

lauala mínémp volna é kpzpnétEs 

monda p néki az angal,Ne fél mariar 

mert leltél malaztot vrnal yme fogz 

méhedben 5 zúlz fiat 5. híuod p 

néuét icnac Ez lezen nag (j felfe-

gcs fianac hiuattatic, 5 aggá vr if

tén p néki danidnac p attanac ze-

kí t , 5 orzagl iacobnac hazában p-

rpcke (i p orzaganac né lezén vege 

Monda ke- maria az angalnac, Mi-

keppéu lezén éz mert ferfíat né 

éfmérec, Es felelué az angal mö

da pneki Scent zellet ip te beled 

16 * 
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U felfegefn0 íozaga meg hiédelméz 

teneked, Azert g mél zúletic te 

bélplléd fcent, híuatic iftén íianac, 

Es ime Erfebet te rokonod, (t a* 

fog fiat p vénfegebén, £ ez hatod 

ho nap p neki ki hiuattatic méd-

dpn c , mert né lezén lehetetlen if-

tennel med ígé Monda ke" maría 

íme vrnac zolgalo leana lege énne

kem te bézeded zerét, <j élualec 

p tpllp az angal Felkélue ke' ma

ría a* napocban élmené fiételmél 

a* hegecbé Judanac varofabaEs be-

mene zachariafnac hazába £ kpzp-

np Erfcbetn0 , Es ug Ipt bog hal

lotta Erfebet marianac kpzpnetit 

vigada a* germec p méhében, Q. er

febet betelec fcent leleckél g mö-

da, Aldot vag te néberiéc kpzpt (t 

aldot te mehednc gimpli-p, Es hon

nan énnékem az hog ipíjpn én v-

ramnac anna én hozíam, mert íme 

hog Ipn te kpzpnétednc zaua én 

füleimbe, vigada prpmej a* germec 

55. levél, én méhében || Es bodog vag ki hit

ted mert megtpkellétnéc te ben

ned azoc meüec mödattac te né

ked vrtol Es monda maria En lel

kem felmagaztatta vrat, (L én zél-

letem vigadót én vdupffegénc ifté-

nebén Mert tékentette p zolgalo 

lananac alázató/Tagat, mert íme 

ézert méd nemzétec mödnac enge

met bodognac Mert tpt énnékem na-

gocat ki hatalmas g p néué fcétEs 

p irgalmaffaga nemzétecbpl nemze

téébe ptét felpcnc Tpt hatalmat p 

kariaban élhímtét kéueleket p zu-

upcnc elmeiében, Leuétet hatal-

mafocat zekbpl g felmagaztatot ala-

zatofokat Ehezpket bé tpltpt ioza-

gockal 5 kazdagocat éreztet híuan 

Fogatta ifrlt p gérmeket megém-

lekezet p irgalmaflagarol Miként 

bézellet mit ataincnac abracham-

nac (i p magzattanac prpeke Lako-

zot ke'pnéle maria monnal három 

honapocban g meg fordola p hazá

ba Elfebetnc ke* bételec zúlefenc 

idéíé (t zuli) fiat 5 hallac zomzédi, 

5 prokoni mert felmagaztatta vr p 

irgalmaffagat p uélé, (t egembe pr-



E W 

uendeznec vala pnekíEs ng Ipt a* 

nolcad napon ipuenc megkprnekez-

ni a' germeket, (i néuézicuala ptet 

p attanac Zacharíafnac neuen , (i 

fcléluö p anna möda Semí okon, 

de Janofnac liínatlatié, Es möda-

nac pnekiMert fenkí niuén te ro-

konfagidban ki e neuuel hiuattaf-

fec Imtnc vala ke* p attanac kinec 

akarna ptet neuezní, Q. tollat ker-

uén, ira niöduan János p neue Es 

médenc mdalkodanac , Legottan 

ke* megnílec p zaía (i p nelue Es 

bézeluala megaldua vrat, Es lpt 

nag feleim mcnd p zomzcdin, <j 

meg hírheznc uala méd ez ígécJu-

danac méd hegein Es medenc kic 

hallottacuala vetcc p zuupcbe mod

ul Mie alaitod hog a* germec lezen, 

(L mert vmac keze vala p uele, Es 

Zacharias p atta be telec .f. zellet-

tél 5 .mhetala möduan Aldot ifrlnc 

vra iftene, mert meglátta j tpt za-

badolatot p népénec Es felemele 

múnekpnc vdupffegnc zaruat, da-

uidnac p germekenc hazába Mikep-
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pen bézellet a" .f. xphetacnac zaíoc 

miat kic voltac világ kezdetitpl 

fogua, Vdupífeget mú ellenfeginc 

kpzzpl £ medenecn0 kezecbpl kic 

gúlpltenc műnket Hog tenne irgal-

maflagot mú atainckal, (t hog ing 

emlekeznec p fcent teftamentoma-

rol, Az efrpl kit efkpt mú atanc-

nac abrachainnac adandool pnpma-

gat múnekpnc Hog felelmnelkúl 

zolgaTlonc pneki, mii ellenfegpncnc 

kezecbpl megzabadoltatua Scent-

fegben 5 igafíagba p élpttp mú men-

den napíncban Es te germec hiuat-

tatol felfegefnc .jphetaíanac, mert 

eleue kelz vmac oréaia elpt meg 

kezcitened p vtaít Vdupffeg tano-

faganac adattara p nepeinc p bú-

npcnc bouanattara Mú iftenpcbeli 

irgalmaffagnac miatta, kicben meg-

latot műket kehien magaífagbol 

Vilagofeítani azocnac kic vlnec fé-

tetecben 3. halalnac arnekaban, mú 

labaincnac vifeletiré bekeffegnec 

utaban A* germec ke" np vala (i 

zellettel batoroltatic uala, f vala, 
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a* kietlenben p megiélenéten0 nap-

iaiglan ífrlhéz 

z » J 

T pt ke* a* napocban parani-olat 

kplt ki Augnft) uazartol hog 

megirattatnec mend ez világ E 

megiratat élpzer Ipt Cirinnftol, fi-

riabelí fédélmrpl $ medénéc men-

nécuala p varofocba hog megadnac 

p adoiokat Felmeiié ke* galileabol 

iofeph es nazaret neup varofbol 50. 

Júdeába dauidnac varofaba ki hí-

uatic betlcchemn0 azért mert da

uidnac volna hazából 5 nemebpl 

hog megadna p adoiat mariaual p 

neki menézet nehézkes feléfegéucl 

Vg Ipt ke* micor bétpltéc volna a' 

napoc hog zúlnp (j. zúle p fiat élp-

letet, j ruhatkackal bétakara ptet 

Q. fekete ptet a' iazolba, mert ne 

uala p neki hel a' zallo hélbén Es 

a* paztoroc valanac azon vi-

decben vigazuan Q. prizuen az ey-

néc vigazatit p Lordaioc felet, $ 

ime vrnac angala allot rokon azoc 

mellet 5 ifténn0 fenéífegé mcgkpr-

nekezte azocat <j felemen0 nag fé

lelmei (i monda nekic az angal Ne 

akariatoc felnetéc yme ewangeli-

zaloc túnectec nagprpmét ki lezén 

medén nepnc, mert ma zulétet mú 

nekpnc vdupzeitp dauidnac varo-

faban ki mondatic vr x°nac, £ ez 

ielenfeg túnectec mert meglelitec 

a* germecdedet ruhaukacba takar-

uan j a' íazolba hélhetuen Es lég-

levél, ottan || Ipt az angallal mcnney vi

tézi fcrégecn0 fokaífaga diueruen 

iftént $ möduan , diLpfeg magaiía-

gocban iftennéc j békcfeg fpldpn 

io akaró nepécnec Es Ipt hog men-

tec p tpllpc az angaloc a- paztoroc 

bézeln0 uala eg maífal, Mennpnc 

betlechémiglén 5 lalfucmeg az igét 

mel Ipt mellét tpt vr Q. iélentet 

múnékpnc, Es ipuénéc fiétuen, Es 

Iclec mariat 5. io lephet, Q. a* ger

mecdedet a' iazolba véttétuen Lat-

uan ke* megértékezen? az igerpl, 

mel mödatotuala a- gérmecrpl pné-
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kic . 

Es men-

denc kic liallottac uidalkottanac 

ézecrpl melléc mödattac uala a" 

paztoroctol pnékic Maria ke* meg-

tartauala med éz igéket meg gpit-

ue p zúuebe Es megfordoltanac a* 

paztoroc diupueitue (t diuerue if-

rént mendcnecbe melleket ballot-

tacuala j lattacvala miképpen mö-

dattatotvala pnékic Es mi vtan be-

télleíettécuolna a* nolc napoc bog 

megkornekeztétncc a* gérmec lii-

uattatec p néue icnac, ki Jhiuattatot 

az angal miat mi élpt fogattatnec 

mehcbén Es mi vtan bétellefettec 

volna ma'ia tiztolatinac napi moyfef-

n c tprueíie zerent viuec ptét ibrlinbé 

hog aianlanac ptét vrnac miképpen 

i ni un vagon vrnac tpruehebén mert 

méct ferfiu valag megníto fcéntnéc 

híuattatic vrnac 5. hog aianlananac 

pfty'at a" zerent ment mondattatot 

vrnac tpruenebén két egénlp gpr-

licet ag két gérmecded galabatEs 
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yme eg ember vala ibrlmbén kinéc 

néué vala fimeon, (t éz ember vala 

igaz 5 félelmes varo ifrlnéc uigaz-

talattat, g fcent zéllét vala p ben

ne (i feléletet upt uala fcent zél-

lettpl / hog ne latna halait, hanem 

élpzér latna vrnac x catEs ipup zél

lét miat a" templomba, Es micor bé 

hoznac a* gérmekct ict p zúléy hog 

tennen0 a' tprucnn0 zokafa zerent 

p érte Es p ueue ptét p kariara (j. 

megalda iftént g möda ymar éléréz-

ted te zolgadat vram te igéd ze

rent bekéífegbén, mert lattac én 

zemey'm té vdupzeitpdét kit alkot

tál menden népnc oróaia élpt Vilá

got poganocnac megiélenetere $ di-

Lpfegét te nepednc ií'rlnéc, Es va-

lanac p atta 5 p anna Ludalkodoc 

azokon melléc mödatnac uala prol-

la 5. iol möda pnékic fimeon $ inö-

da marianac p annanac yme ez uet-

tétet ifrlbén fokacnac romlattocra 

Q. fokacnac felkelétecré Q. íélenfeg-

r é , kin c ellené mondatic, f te lel

kedet tpr által foTla hog megiélen-
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telTenec foc zuuécbpl gondolatoc 

Es valaAnna .jpbetifla famuel lea-

íia alTer nézétebélí 5 ez elémetuala 

foc napocban (t éltuala p feríeuél 

hét ézténdpcbén p zuzéfegctpl fog-

uan <t éz pzneg uala nolczaz nég 

ézténdéiglén ki nem tanozicuala 

él a* templomtol bpitpckél 5 imad-

fagockal zolgaluan nappal 5 eyél 

Es éz azon idpbén oda iutua val-

uala vrnac, 5 bézeluala p rolla 

médenecnc kíc variacuala ifrlnc 

zabadolattat Es hog megtpkéllé-

nenc médeneket vrnac tpruehe ze-

rent megfordolanac galileaba naza-

rétbé p yarofocba A* gérmec ke-

npuala 3. megbatoroltatic vala tél

ies bpluéfeggél 5 ifténnc malazta 

vala p benne $ mcnnec vala p zú-

léí méd ézténdpc zerét ibrliiibé a" 

bufuet ynnépé napiara, Es micor 

Iptuolna tizénkettpd ézténdeí fel-

menuen ibrliiibé az ynép napnac 

zokafa zerént 5 a* napoc megtp-

keluen micor megfordolnanac meg-

marada a" germec i c ihrlmbén, (t 

né éfmérecmeg p zuléí , Alaituan 

ke1 pneki a" tarfag kpzpt voltat 

ipuenc eg napi menp fpldét 5 meg-

kéréfec ptét a' rokonfag kpzpt (i 

az éfmérpc kpzpt, (i megnő lelué 

megfordolanac ibrliiibé megkéréf-

né ptét Es lpt harmad nap vtan 

meglelec ptét a' templomba vletté 

a- doctorocnac kpzépéttec halgatua 

(L kérdezné azocat, uudalkodnac-

uala ke* medenc p ildomoflagan 

kíc haTlacuala ptét, j latuan uu-

dalkodanac Es möda p anna pnekí 

Fiam mit tpttél ig mnnékpnc yme 

te átad (t én bánkódnan kéréftpnc 

tégedet, Es möda pnékic Mi az 

hog engemet kéréftecuala, nem tng-

gatocuala é, mert énnékem azocban 

kel lenné meTlec én atame, $pk né 

értettec éz igékét mellét bézellétp 

nékíc, (t lezallot p tiélec p ipt na-

zarétbé, 5 vala alaztatot p nékíc, 

Es p anna megtartauala méd éz igé

két meggpituén p zúuebén Es i c 

prégedíc vala bpluéfeggél f idpuél 

(í malaztal ifténnél 5 emberéénél 
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rr\ iberius c uazar tazarlattanac 

tizen ptpd ézténdéiebén,pon-

cius pilat9 Júdeában birolkottanac 

ideiében, herodéfnc || ke* galílea-

ban negedlp voltanac ídéíebénPhú-

Ipp ke* p attafla Ituríaban j traco-

nitidis vidékében negedlp voltanac 

ideiében, g Lifanias abiliníaban 

negedlp voltanac idéíebén, Annás 

$ Caifas neup papi feiedélmecnc 

idéiccbén, lpt vrnac igéié ianof-

hoz Zachariafnac fiahoz a' kiet

lenben Es ípt Jordannac méct vi

dékébe pdicaluan pnianac kérezt-

feget búnpcnc boLanattara mi

ként iruan vagö ifaías .jpha béze-

denc kpnueben Iupltpnc zaua ki

etlenben kezchetec vrnac utat íga-

zacka tegetec p pfuenít Menet vplg 

betpltetic 5 méden heg $ halom 

alaztatic (iléznec gonozoc igazacka 

5 darabofoc egénes vtacka j meg

látta méden téft p vdupzeitpiet 

Monduala azért a* gplekezétn0 kic 

MÜNCHENI CODEX. 
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-2 ki mennc vala hog mg kereztelked-

nenc p tpllp kei-ké kegonac nem

zeti ki mutatót túnectec élfutnotoc 

ifténnc ipuéndp haragiatol, tegetec 

azért pnianac méltó gimpluét, c-

67. levél, ne kezgetec mondanatoc Abracha-

mot váTluc atancnac, mert mödom 

túnéctéc hog hatalmas iften é kp-

uécbpl felkplténi abrachamnac fiait, 

mert imar a' feize véttetet a* fanac 

gpkéreré, azért méd faio gimplt.pt 

né teup ki mettetic £ a* tűzbe éréz-

tétic Es kérdezicuala a* gplékezé-

tec mondua Mit tegpc azért Félelué 

ke'möda p nékickinecket zocnaía 

vagon aggá eggiket névallonac, (i 

kinéc étke vagon azonképpen tegén 

Jpuénéc ke% es a* iéles bunpfpc hog 

megkereztelkednenc 5 mondanac 

pnékí, Mefter mii mit tégpnc Es p 

möda azocnac, Semmit toabba liá

né mel zerzéttetet túnectec azt te

getec Kérdicvala ke* ptét a* uítézec 

es monduan Es mú mit tegpc Es 

möda pnékic Senkit megne ronua-

toc 5 patua't ne tegetec, (j. meg-
17 
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elegeggetec tú iargalaftokon Anep 

ke* alaituan Q. p zuupcbén gondol-

uan medenéc, Janufrol hog ne ta-

lantal p volna x c , Feleié János 

médénécnc monduan Mert én víz

ben keréztellec tútpkét Jp ke* én 

vtannam tpllemtpl érpfb, kin c né 

vagoc melto megodanom p faruinac 

zyait p fcént zéllétbén kéreztel 

meg tútpkét (i túzbéu Kinéc zoro 

lapáttá p kézébén (i megtizteita p 

zerpét, (t egbé gpití p buzaiat p 

uúribé, a* poluakat ke* megégeti 

alhatatlan túzbén, $ bizoíi egébe-

két fokacat onzoluan euagelizalua-

la a* népnéc A negédlp herodes ke* 

micor mgfeddétnec p tpllp herodia-

difert p attafía féléfégéiert 5 méd 

gonozocrol melléket tptvala hero

des, hoziaíoc tolda ézt médenecn0 

felette Janoft bérékézte a* tpmlpé-

bé lg Ipt ke- micor méd nép meg-

kéréztelkédnec, (i i c megkéréztel-

keduen u imadkozuan megnilec men 

$ fcént zéllet lezalla p reiaía teftí 

zeniéibe miként galamb/ (t Ipt zo 

menbpl te vag én zérétp fiam te 

bénnéd iol kelletet 

énnékem ^ Es i c vala kézdéndp 

monnal barmié ézténdpt hog alai-

tatic vala iofeph fianac, ki vol E-

l íe , ki volt Matateie, ki volt Lc-

víe, ki volt Mclchíe ki v Janneic 

k* v Jofephe k* v Matatieie k" v 

Amofe, k" v Naueie k" v Héllie 

k' v. Naggeie k- v Matateie k' v 

Matatieie k* v" Semmeie k* v Jo

fephe k' v Judaie k' v Johannáé 

k* v Refaíe k" v Zorobabele k" v 

Salatiele k' V Nirie k* v Melchie 

k* v Addie k* v Tefane, k* vHel-

madane k- v Hérc ki v Jefufe k* 

V Heliazare k' v Jorame k* v Ma

tateie ki volt Leuie k* v Simeoné 

k' v Judaie k* v Jofephe ki v Jo-

naie k" v Eliachime k* v Malchaíe 

k# v Mennaie k* v Matatíaíaé k* v 

Nathane k" V Dauide k* v JelTeie 

k* v Obethe k* v Boozc k" v Sal-

mone k' v Naafíbne k* V Amina-

dabe k* v Aramé k* v Ezrone k* 

v Pharefe k* v Judafe k* v Jacobe 
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k* v l f aake , k* v'Abrachame k* v 

Tarcíe k* v Nachore k* V Serutte 

k* vRagane k* v Falage k' v Hé

bere, k- v Saleíe k* v Kaynane 

k" v Arphaxate k* V Seme, k* v 

Noucic, k- V Lamete k- v Matu-

fabele k* v Enoche k* V Jarebe, 

k* v Malachalle k* v Kaijnane k-

v Enofe k* v Sette k* v Adame 

ki v ifténc 

1 1 1 1 j 

I hiis ke' télies fcent leleckél 

mgfordoluan iordantol vitetic-

vala zélléttpl a* kietlenbe néguén 

napocba Q. kefertetic vala prdpgtpl, 

$ fémit ne pt a' napocba j azocat 

megtpkélué éhézec Monda ke* pné-

kí az prdpg Ha ifténnc fia vag mon-

gad é kpnc hog legén kenerré Es 

felele pnéki i c Iruan vagon, mert 

né Lac a* keherrel él ember dé if-

ténnc méd ígéieuelEs víue ptét az 

prdpg magas hegre, £ mutata pneki 

é fpldi vilagnac med || orzagit eg 58. 
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zem pillantatnac ideiében 5 mon

da p neki Teneked adom méd é 

hatalmat, (t mend ézecnc diLpfe-

git mert méd énnékem adattac, ÍJ. 

kin c akarom adom azocat, te azért 

ha lé éfué imadkozandol én éipt-

tém tieid leznc médenc Es felélé 

i c Q. möda pnéki Iruan vagon te 

vradat ifténedét ímaggad (i uac ne

ki áolgál Es viue ptét ihrlmbe, (j 

allaptata ptét a' templom hegeré (i 

Jk möda pnéki Ha ifténnéc fia vag 

érézíed ala te magadat innét en, 

mert irua vagon hog paráuolt p an-

galínac te rollad hog megtarLanac 

tégedet, $ mert p kézecbé veznéc 

tégedet netalantal megfertéued te 

lábaidat a* kphpz Es felélué i c 

möda pnéki Mondua vagon ne ké-

feruéd te vradat ifténedét Es az 

prdpg méd kéfertét megtpkéluen 

éltauozcc p tpllp idéiglén Es meg

fordult i c zéllétnc téhétfegéuél 

galileaba, (t a* hír ki hirheuec p 

rolla méd a* vídecbe, 5 p taneit-

ícvt'i. uala p fínagogaiocban 5 felmagaz-
17 * 
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tatic vala medenectpl Es ipup na-

zarétbe hol fél tartatotuala, 5 p 

zokafa zérent zombat napon bé-

mené a* finagogaba q. félkéle oluaf-

n i , 5 adatec p néki Ifaías .jpheta-

nac kpup Es bog fordeitotta uolna 

a* kphuét lele a* hélt, hol iruan 

vala Vrnac áélléte én reiam, mert 

megkénétet engemet ewagelizal-

nom zégenecnéc, éreztet engemet 

meguigaztanö tprpdélmes zuupkét, 

q. predicalnő foglocnac zabadolatot 

5 vakocnac latatot éléréztém tprpt-

tekét iabadolatba, predicalni vr

nac foganatos ézténdéiet 5 ingfor-

batlatnac napiat Es micor bétpttp-

uolna a' kpnuét megada a' zolga-

lonac (t lé vlp, Q. medenecnéc a' 

fínagogacba valocnac zémec vala* 

nac p reía vgékezpc, Kézde ké* 

mödaní azocnac, mert ma bétéTié-

fedet az iras tu fúléitecbe 5 mé-

denc tanofagot adnacuala pnékí, (j 

uudalkodnacuala a* malaztnac igei

bén méTiec zarmaznac vala p zaía-

bol g mondnac vala Nemde éz Jo-

A L 

feph fíaé Es möda pnékic Valo-

bizon tú mongatoc énnékem e ha-

fonlatot, Vmos vigaziad ing tema-

gadat meg Mödanac a' leualtac i c-

nac Meneieket hallottonc Capha'-

naumban lpttékét téged it es te 

hazadban Monda ke* Bizon mödom 

túnéctec mert fem cg .jpha fogana

tos p bazaiaban Igaflagban mödom 

túnéctec foc pzuégcc valanac ifrl-

bénIYÍefnc napiban micor men bé

rékéztétet harf ézténdpebén (L hat 

honapocban, micor a* nag éhfeglpt 

méden fpldpn, 3. ITles azocnac fé" 

eggichéz ne éréztétet hanemuac az 

pzueg némberihéz fidoniai farep-

taba, 5 foc poclofoc valanac ifrl-

bén helizens .nohetanac ideiébe, (j 

azoc kpzzpl fénkí ing nem tiztol-

tatot, haneniLac Siriabéli Naaman, 

Es medenc a* finagogaba valoc eze

két haluan bétélenc haraggal 5 ki 

vétec ptét a- varos kiíupl, 5 viuec 

ptét a' hegnc tétéigle kin p varo-

foc rakatot vala, hog fpmérédec 

vétnec lé ptét, p ke* megenuala p 

C 
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kpzzpllpc által meuen Es lezallot 

galíleabélí Capharnaum néup va-

rofba, <j ot taneita uala pkét zom-

batokon (t uidalkodnac vala p ta-

nofagan, mert p bézede vala há

taimba, (i a# finagogaban vala eg 

ember fertezetes prdpg valló, 5 

iupltp nag zoual möduan zpnnél, 

mi múnékpnc 5 teneked názáreti 

i c ipttél éluézténed múkét, tudlac 

tégedet, mert ifténnc fcente vag, 

5 meg poreita ptét i c möduan Meg-

némol 5 ki mcn p belpllp Es mi-

cor az prdpg le éitette volna ptet 

kpzepbe ki méné p belpllp 5 férnit 

ne arta pnéki, 5 lpt nag rémplet 

médeneken, (i bézelnc vala eg maf-

nac möduan, Mel ez ige mert há

taimban (t téhétfegben parantuol 

fertezetes zelletecnec 5 ki mennéc, 

Q: meghirhézec vala e hír p rolla a" 

videknc mendén hélén Felkelué ke* 

i c a* finagogabol bemene fímonnac 

hazába t Símonnac ke' napa tarta-

tíc vala nag hideg léléteckél, 5 ke-

rec ptet p érté, 5 aluan p felette 
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paranuola a* hídég lététnc Q. meg-

haga ptét, g. felkéluen zolgaluala 

nékic Mikor ke* nap elnugotuolna 

méden? kic valnacuala betegekét 

kúlpb kúlpmb lélétezéteckél vi-

zicuala azocat p hozia, 5 p egmé-

denícre kezet vétuen meguígazta 

vala azocat, Ki mennéc vala ke-

az prdpgpc 

fokacbol iupltue (i möduan, mert 

te vag ifténnc fia (i megféduén || 

ne haggauala azocat zolnioc, mert 59. iev.;i. 

tuggac uala p néki x c voltat Nap 

léué ke' ki érédue megén vala a" 

kietlen hélré Q. a* gplékezétec meg-

kéréficuala ptét £ ipuenéc méd el 

hoziaiglan, 5 megtartac vala ptét 

hog élne tauoznec p tpllpc Kicnc 

p möda, Mert énnékem kél egéb 

varofocnac es ewagelizalnom iften-

n c orzagat mert arra éreztettem, 

Es vala pdicalo galileanac fínago-

gaiaban 
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V V 

T g Ipt ke* ^ mícor a* gplékezé-

tec omlananac preia hog hal-

gatnac ifténnc igéiét, 5 p aluala 

genazarétn0 taua mellet, (L lata ot 

ket haiocat a* to mellét állókat, 

A* halazoc ke# lézallottac uala 3: 

moflacuala p haloiokat Félménué 

ke* a* haio éggicbé ki vala fímone 

kére ptét hog a* fpldtpl keuéfénne 

éltauoztatna, £ vluen a* haíohol 

taneita uala a* gplékezéteket, Hog 

ke* megzpnec bézellétetpl monda 

fimönac, Víg a* méteré (t véfletec-

meg tú halotocat a* fogadatra, Eg 

félélué fimon möda pnékí Paran-

LOIO méd ez eccaka munkalkoduan 

fémít ne fogtonc Té igédben ke* 

meguétem a* halót Es micor ézt 

tpttp volna cgbé rékézte halacnac 

nag fokaffagat Megzakad uala ke* 

p haloíoc, u ímtenéc p tarfocnac 

kic valanac a' mas haioban hog ip-

nenéc g fégcllénec pkét, (i ipuenc 

(t. bé tpltec möno haíot ug hog mö-

A L 

nal élmérplnén0 Kit mícor Iatot-

uolna fimon Péter, éfec icnac tér

déihez mőduan, men ki én tpllém 

vra mert búnps ember vagoc, mert 

a'remplét megkprnckezte valaptét> 

(i med azocat kic p véle valanac a* 

halacnac fogafaban kit fogtanac va

la Azonkeppé ke* Jacabot (i Janoft 

Zebedeufnac fiait kic valanac fi-

monnac tarfi Es möda i c fimönac 

Ne akarih félnéd éttplfogua imar 

léz emberekét fogandó, 5 viué a* 

haiot a' fpldré medeneket meghag-

ua kpuétec ptét Es ig lpt mícor 

volna a* varofoc eggícbén, (i ime 

cg ferfíu pocloífaggal tetles latuá 

i c t le éfuen p orcaiara kerí vala 

ptet möduanVra ha akarz megtiz-

teithac engemet, Es ki íioítua i c 

kézét illéte ptét mödua Akarlac 

mcgtizteitanö, Q. legottan éltáuo-

zec tpllp a' pocloífag, Es p para

bola p néki hog fénkinc fe möda-

na, dé meii él (t mutaffad temaga-

dat a*papocnac, 5 ,'aianl te tizto-

latodert miként parauolt inoyfes 

c 
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azocnac tanofagocra, Incab meg-

hirhézcc uala ke* e bézed prolla, 

(i egbé gplékcznécuala foc gpléke-

zétec hoghalgatnac ptet £ hogmeg-

uigaznanac p bétegfegectpl Q ke* 

megen vala kietlen bélre Q. imad-

kozicuala Es íg Ipt a* napoc eggíc-

bén, (i p vluala taneituan, £ vala-

nac a" leualtac vlu.cn, (t a" tprué-

nec doctori kic ipttenc vala gali-

leanac Q. Judeanac méden cafteli-

bol, 5 ihrlmbpl, j vala vrnac te-

hétfegé betégecnc vígaztafocra Es 

ime ferfiac boznacuala cg embert 

ágban ki vala kpzuches (t. kerefic-

uala ptet be vinni Q. p eleibe vetni, 

5 ne lélué mel félpl be vimec a' 

a* gplekezéttpl fclmenenc a' haia-

zatra, £ a* lécek által ala ereátec 

azt aganal kpzepbe icnac eleibe. 

Kicnc hog lattá volna i c hutpkét 

möda az émbernc MegboLattatnac 

teneked te búníd Es kézdenc gon-

dolkodnioc az iraftudoc j a* leual

tac mödua Ki ez ki bézcl karom-

latocat, Ki bouathat búnpket ha-
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ne uac iften pmaga Hog ke- meg-

éfmérte i c gondolattocat felelné mó

dot pnékic, mit gödoltoc gonozo-

cat tú áuuetecbén , mi kpnuéb 

mödani megboLattatnac te neked 

te búníd, auag mödani kel fel (i 

íarili, Hog ke* tuggatoc mert em

berfia val hatalmat fpldpn búnpket 

megboLatní, möda a* kpzucncfnc, 

Te neked mondom kel fel ved fél 

te agadat, (i meri te hazadba Es 

legottan felkelué azoc élpt félueue 

p agat kiebén fekzen vala, (t el-

mené p hazába fel magaztatuan if-

tént , Es feleim foglala medeneket 

(j fel magaztatfac vala iftent, (i be 

tpltenc felelméi möduan, mert ma 

lattonc uudacat Es ézec után ki 

menc i c , (t lata eg iéles bunpft 

leni néupt a* vámon vlpt, f möda 

pnéki Kpues engemet, Es felkel

ué medenc mghaguan |jkpuéteptét, w. leréi. 

Es alkota leui pnéki nag véndég-

fegét p hazában, (j vala a* iélcs 

búnpfpcnc j egébécnc foc gpléke-

zéte, kic valanac p vélec egembe 
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eupc Es morognacuala a" leualtac, 

5 p iraftudoy mödua p taneituaní-

nac, Mire ezéc g izec a* iéles bú-

npfpckél Q. a- búnpípckél, Es fe-

lelué i c monda pnékic, Nem zú-

kpfpc az égézec vruoíualkúl de kic 

gonozol vadnac, mert ne ipttém 

igazakat hí unom de búnpfpkét pni-

ara Es pk mödanac pnékí, mire 

bpitplnc Janofnac taneituaní , 5 

ímadfagocat tézn9, azonképpen a' 

leualtac, (t a* tieid ke* eznéc (t iz-

nac, Kicnec p möda / Míné bpitpl-

téthétitéc a' vp legenn? fiait míg

len a* vp légen vagö p vélec, ipn9 

ke* napoc micor a* vplégen élué-

tétic p tpllpc, g. tahat a* napocban 

bpitpln9 Mogavala ke- es é hafon-

latot p nékíc Mert fénki, nem 

éréztí vy ruhanac toldalékát o ru

hába/ mert a* kent az vy tolda-

lec ki zakad, £ az vvj ne illíc az 

onac, (i fenkí ne érézt vtj bort o 

tpmlpcbé, mert a* kent az vy bor 

iiígzakazta az o tpmlpkét, 5 p élpt-

létíc g. a* tpinlpc éluéznéc, de az 

A t 

vy bor vy tpmlpcbé érézténdp g 

inon no megtartatic, 5 fénki íuan 

<5t, legottan akar vyot mert ug 

möd az 0 íob 

v J 

T G Ipt ke- a' mafod zombaton, 

micor élpzer a* vétémén által 

menne, zaggatnacuala p taneituaní 

gabona fpket 5 meg éxéc vala p ké-

zeckél iiigmarua, A* leualtac kpz-

zpl ke* nemeliéc mödnac vala pne

kic, Mit teztéc mellét ne illic zom

baton Es felélue i9 möda azocnac 

Né oluaftatoc ézt mellét tpt dauid 

micor éhezet p , <j kic p véle vala-

nac, miképpen bement ifténn9 ha

zába, (i vpttp az éléué vétetn9 ké

nérit (i mcgpttp, (t iitta azocnac 

kic p véle valanac Kikét ne illic 

uala ingénní, haneuac a' papocnac 

pinagocnac Es möduala pnékí c, mert 

émbérnéc fia a' zombatnac es vra 

Vg Ipt ke' hog a* mafod zombaton 

béméne a* fínagogaba (t taneitana, 

c 
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j ot vala cg ember, j íob keze 

azíu vala, Tartac vala ke- az iraftu-

doc (j a'leualtac ha zombaton meg-

uigaztana hog lelnec bonná meg-

uadolni ptet, De p tugga uala p 

gondolattocat QL möda az embernec 

kin0 vala azíu keze Kel fel 5 ai 

kpzepbe, 5 fel kelue fel álla Mon

da ke* pnekíc i c Kerdlec tütpkét 

ha zombaton illic iol tenni ag go-

nozol lelket vdupzeiteni ag eluez-

teni, f kprnpl tekéntuen médene-

két möda az émbernc Noy'd ki te 

kezedet, 5 ki iioíta, 5 p keze meg-

adatec egeifegnec Qk ke* betelenéc 

heítfaggal 5 mödanac cgmafnac 

mert mar mit tennen0 icroI Vg 

Ipt ke' a* napocban ki méné ymat-

kozní, (i vala mid eczaka ifténnc 

ímadfagaban, Es micor naplpt uol-

na híua p taneituanit, (j valazta 

tízénkettpt p kpzzpllpc kiket es 

aplöcnac néuézé Simöt kit néuézé 

Feternc (i Anderiaft p attaíiat Ja-

cabot (t Janoft Phúlpppt 5. Birtha-

lamot Matet Q. Thamaft Alpheus 
MÜNCHENI CODEX. 
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Jacabat 5 Simont ki hiuatic Zelo-

téfnc Judaft Jacabnac attafiat, 5 

Scariuthi Judaft ki vala az élarolo 

Es lezalua ic azockal allapec mezp 

héien, 5 p taneituaninac gpleke-

zéte (i nepnc nag fokaífaga med 

Júdeából, (i Ihrlmbpl Samaríabol 

(i tenger mellpl Tírofiac f Sídoniac 

kic ipttécuala hog halgatnac ptet 

$ meguígaznanac p lelétezétectpl, 

5. kic fertezetes zélletectpl getretnc 

vala meguigaznac uala (i méd gp-

lekezet kerefi vala illetni ptet, 

mert iozag zarmazicuala p belpllp, 

j vigazt vala medcnekét, Es 5) fe-

leméluen zeniéit p taneituaníra mö

da vala Bodogoc zégenc mert tíe-

tec ifténnéc orzagaBodogoc kik ma 

eheztec mert megelcgettec Bodogoc 

kic ma firtoc mert mpuettec Bodogoc 

leztec micor emberéé tutpket gu-

lplendnc , Q. micor tútpket megzi-

dalmaznac, <j ki vetendic tú neue-

teket monnal gonozt embernc fiai

ért, prpHetec a* napon $ vígagga-

toc, mert íme tú érdemtec focmeh-
18 
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bén, mert é zéret téznc vala .jphe-

tacnac p attuc Valubizun íau; tu

nectec kazdagocnac, kic vallatuc 

tú vígadalmatucat yaxj túnéctec kic 

megélégettétec mert mgéheztec | 

öl. levél. Jatj tunecteckic ma mpuettec mert 

gazulkuttuc j fírtuc Jatj tú néctec 

míkur íul mundandnac 

túnéctec mett emberec, Mend ézec 

zérét téznc uala .jphetacnac p at

tuc, Dé túnéctec mudü kic ézt hai-

iatuc , Zéréfíetéc tú éllénfegtekét, 

iul tegetec azecnac kic tútpkét gú-

lpltéc, Jul mungatuc túnéctec gu-

nuzul müducnac, ímaggatuc tútp-

ket patuaruzukert, 5 ki uapanga 

éggíc túgpdét tarLad néki a' mafi-

cat esEs ki éluezí tenéked zucna-

dat , ne akariad megtiltanod Métt 

kerpnc ke* aggad temagadat, 5 ki 

élvezi mél tied ne keriéd meg, Es 

miként akartoc hog tegénc embe

rec , tú es azonképpen tegetec p 

nékic, Es ha zérétitéc azocat kic 

tutpket zérétnc mei túnéctec halat 

mc't a' búnpfpc es zerétíc pkét zé-

rétpkét, Es ha íul téztec azucnac 

kic túnéctec iul téznc mél túnéc

tec halalat, ha valobizon a* búnp

fpc es tezec aztEs ha kpli.pn adan-

dotoc azocnac kictpl rémenlítec 

meguetéttekét mél halalat túnéc

tec, mert a* búnpfpc es vforalkod-

nac a* búnpípcnéc, hog vcgenc 

egénlpcket, dé valobizun zéréfle-

tec tú éllénfegteket (i íul tegetec £ 

kplupn aggatoc, férni t ünan nem 

rémenluen, £ lezén tú erdémtec 

nag, 5 leztéc felfegnéc fiai mert p 

kpnprplétes halalatlanoken 5 go-

nuzukun Legetec azért irgalmafuc 

miként irgalmas tii atatocNe akar-

íatuc itélnetec j ne iteltcttéc, Ne 

akaríatuc karhuztatnotuc 5 ne kar-

hoztattoc, iiigbouaflatoc (i megbo-

Lattattattuc, aggatuc f adatic tú

néctec, ín merteket £ bpupt, (i nu-

muttat (i téteft adnac tú kcbéle-

tecbé Bizon azun merteckél mellel 

meréndetec megmertétíc túnéctec' 

Mengauala ke p nékic é hafonlatut, 

Minem vezethet vac vakut, nédé 
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monnon a* verembe efnec é, nh. 

taneituan meftere felet, tpkellétcs 

lezen ke* méden ha lend miként p 

meftere, mit latod ke* a- kalazt te 

atadfía zemcbén, a* gerendát ke* 

te zemedben nem merteded Auag 

miképpen mödhatod te atadíianac 

Atamfia zpnnel, veffem ki a' ka

lazt te zenic'dbpl, (i a* gerendát te 

zemedben nem latod Kcpmutalo 

vefd ki élpzer a" geredat te ze-

medbol, $ oztan latod a kalazt ki 

vetned te atadfía zemebpl, Mert 

né ío fa ki gonoz gimpli.pt tézen, 

(j mert ne gonoz fa ki ío gimpli.pt 

tézen, mert cg métt fa p gímplue-

rpl éfmértetícmeg, £ mert tiíuíf-

rpl ne zednec fígét, (i üpke bo

korról ne zednc zplpt Jo ember p 

zuuenc io kenuebpl hoz iot , (i go

noz ember, p zuuenc gonoz kent.e-

bpl hoz gonozt, mert zúnc bpfege-

bpl zol za Mit híutoc ke" engemet 

vram vram, <j ne tezitec mellet 

mödoc, Mcnd hi ip én hoziam £ 

halgatta en bézedcmét £ tezí azo-
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ca t , ingmutatom túnéctec kiuel 

egenlp legén, egenlp emberrel p 

haza rakouala kpzírton, ki meien 

alfa, £ veti p fondaiiitomat Arra-

dat leue ke* a* M o omla a* házra 

$ ne mozdeithatameg azt, mert ra

kattatot erps kpzírton Ki ke* hallá 

(j ne tezí egenlp emberrel p hazat 

fondamentönalkul a* fpldpn alko-

toual kíré a* fo'lo omolua legottan 

le éfet £ volt p romlafa nag 

Caj)itm v 1 j 

]|/r Ikor ke* meguegezté volna 

p igeit a* nepecnc fúlpcbé, 

bemene Capharnaumba/ nemei Cen-

turionac ke* zolgaía ki annac dra-

galato vala gonozol valua vala mg-

halando, j micor hallót volna ic-

rol , erezte p hozía a* fidocnac vé-

nít , Kcruén ptet bog ipnp 5 iiig-

uigaztana p zolgaiat, 5 azoc mi

cor ipttec uolna ichoz, zorgalmaft 

kericuala ptét möduan, mert méltó 

hog ezt téged p neki mert mú né-

zetpnkét zeretí, j a' fínagogat p 
18* 

http://gimpli.pt
http://gimpli.pt
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alkotta múnékpc Ihö ke* megen 

vala p velec , j micor imar ne 

mezzé volna a* haztol, erezte p 

hozia a* centurio barátit 

möduá Vram ne akaríh getréned, 

mert né vagoc melto hog ípy én 

haíazatom ala, mert es en maga

mat ne vallottam meltonac hog ip-

nec té hoziad, dé mong igéddel (i 

megvigazic én germekem, mert es 

én vagoc hátaim alat zerzétet em

ber, valua vitézekét én alattam, 

Q. énnéc mödoc men el (i élmegén, 

f mafnac ipy (i ip, 5 én zolgam-

nac ted ézt 5 tézí Ki halna i c LU-

dalkodec, 5 megfordulná möda a* 

gplékezétpcnc ptét kpuétpcnéc Bi-

zon mondom túnéctec, hög né lel

tem ézenne hutpt ífrlbén, (i ing-

t>2. levél, fordolanac | haza kic éréztéttec 

vala, u lelec a* áolgat ki mglélé-

tezet vala égeftegbén Es íg lpt én

néc vtanna i c megen vala a* varof-

ba ki hiuatic Náímnac, j mennéc 

vala p taneituaní p véle, Q: foc gp-

lékezét, micor ke* kpzéleitétuolna 

a* varofnac ka pinához, yme eg ha

lót hozatic vala ki, p ananac egét-

lén eg fia, (i éz pzueg vala, 5 a* 

varofnac foc gplékezéte p véle, Kit 

micor latot volna vr, irgalmaíTag-

gal mozdoltatuá p raita möda p 

néki, Ne akarih firnod, 5 vepec $ 

ílléte a* koporfot, Ezec ke* kic ví-

zecuala megallottac Hps tenéked 

mondom Kel fel, Es fel vltépec 

ki megholtnala <x kézdé zolní <j 

megada ptét p aiinanac Megfoglala 

ke* a* feléim médcnékct, 5. felma-

gaztattacuala iftént moiuhian, mert 

nag fl?há támadót mú kpzpttpnc, 

Q. mert iftén meglátta p népet Es 

é bézed ki hirhéuec p rolla méd 

Júdeába, (i Jordán mellét ualo mé-

den vídecbé, (j. iíig mondac Janof-

nac p taneituaní méd ezekét Es 

híua Janus kettptp taneituaní kpz-

zpl, (i érezte ichoz möduan Te vag 

é ki ipuéndp vag ág egébét varonc 

Mikor ke íuttanac volna a* ferfiac 

p hozia mödanac János baptífta 

éreztet múkét te hoziad, monduan 
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te vag é ki ipuéndp vag ag egébét 

varonc, Az idpbe ke- fokacat ví-

gazta meg p lélétezétectpl, 5 uapa-

foctol, (t fertezetes zéllétcctpl, (t 

foc vakocnac ada latatot, 5 félélué 

möda p nékíc Mennetec el möga-

tocing Janofnac melleket lattatoc 

(i melleket hallottatoc, mert vakoc 

latnán (t fantac iarnac , poclofoc 

megtiztoltatnac, fikétec halnac ha-

lottac felkélnéc, zégenéc ewangc-

lizaltatnac, (j. bodog ki iíigné go-

nozboltatic en benem Es micor el

mentéé volna Janofnac k p u e t i , 

kézde mödani Janofrol a* gpleke-

zétecn c Mit méteteckí a* kietlenbe 

latnotoc zeltpl ingandó nádat é, 

de mit méteteckí latnatoc lag rn-

hackal rubazot embert é, yme kic 

drágalátos ruhacban vadnac (j ge-

nerkedétecbé kiral i hazacbl vad

nac De mit mététec ki latnotoc 

.rohetat v, Valobízö mondom tú-

nectec nagob bog ne .fpha Ez az 

kírpl iruan vagon lm en ereztem 

en angalomat te orcád élpt ki meg-
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alkotta te vtadat te é lpt téd, me' t 

mödom túnéctec Janus baptíftatol 

nagob flpha niL némberiécn c z ú -

Ipttí kpzp t , k i . ke* kúffeb ménéc-

nec orzagaban nagob p tplletpl Es 

a* iéles búnpfpc halna/ megígazei-

tac i c t , megkéréztélkedué Janof

nac kéréztfegéuél Es a* lcualtac 5 

az íraftudoc megutalac i f tenn c ta

naidat pnp bénnec né kereztelked-

ue meg p tpllpc Möda ke* vr Azért 

k ihez hafonlam é nézétn c n é p é t , 

5 kihez hafonlandoc, hafonlandoc 

a' vafart vlp germekechez , (J eg 

mafhoz bézellpchpz (i mödochoz 

Eneclcttpnc tűnectec fípockal $ né 

zpctétec, firalmas enéket enéclet-

tpne (i né f ir tatoc, mert ipt János 

baptifta né énén kénere t 5 né íua 

bort 5 mödotoc prdpgpt val Jpt ém-

bern c fia euén $ i uan , $ mödotoc 

íme faldoclo ember (t bornac inoía, 

iélen való búnpfpcnc <i búnpfpcnc 

barat toc, 5 megigazoltatot bpli.é-

fege méd p fiaitól Kéri vala ké# 

ptét nemei a" leualtac kpzzpl hog 
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énnec p vele (L bémenué a* leualt-

nac hazába, ezec vala, $ íme eg 

néberí ki vala a' varofbéli búnps, 

hog mcgéfmérte mert i c a* leualt-

nac hazába énnec, veue alabaftrö-

nac kenetét/ QL allapuan hatmégpl 

p lábainál, kézde kpnuéiuél meg-

mofni p lábait, j p hay fonatiual 

mogtprli vala, <j megapoTiauala p 

lábait, (i a" kenettel megkénéti-

uala, Latol ke' a- leualt ki ptét 

híuttauala £ möda pnp benne Ha é 

jpha volna, tudna valobízon inéi 

g minémp é némberí ki illeti ptet 

mert bűnps Es felélue i c möda p 

neki Simon valami mödam vagö 

teneked Es p möda Méfter mögad, 

Es felele i c Eg néminemp vforaf-

nac valanac két adofí, cggíc tar-

tozicuala pt zaz pénzéi, 5 mafic 

ptuénnél, Azocnac ke* hog ne vol

na honnan megadníoc , iiíghaga 

monnaicnac, azért meTlic zéréti 

ptet ínkab Felele fimon (i möda 

Alaitom hog az kín c tpbbét ha- || 

03. levél, goting, Es p felele p néki Igazan 

A U 

ítéled Es megfordolua a* néberihéz 

möda Símonnac Latod é é ném-

beriét Bé ipnec te hazadba, vizét 

én labaímnac né adal, éz ke" kpn-

uéíuél én lábaimat iiigmofta, f p 

hai fonatiual megtprlpttp Apolatot 

énnékem ne adal, é ke* mioltol 

béipttém ne zpnt megapolni én lá

baimat Olayal én femet meg né 

kénéted, é kénéttél kénéteing én 

lábaimat Azért mödom tenéked 

megbouattatnac pnéki foc búní 

mert zérétet fokát Kin9 ke* kéué-

feb boLattatíc , kéuéfébet zérét 

Monda ke* annac Megbouattatnac 

teneked té búníd , £ kic egébe 

vln9 vala p véle kézden? mödan-

ioc pnp bénnec, Ki éz ki búnt es 

bouat, Monda ke* a* néberin9 Te 

hutpd téged íiígvdupzeítét men be-

keffeggél 

v 1 1 j 

Tj** s ig Ipt énn9 vtana, 5 p vtat 

tézén vala varofoc j kafteloc 
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zérent, pdícaluan <i ewagelizaluan 

ifténnc orzagat, Q. a* tízénkéttp p 

vélcc ; 5 eg ncban néberiec kic 

iiigvígaztatacuala gonoz zélletectol 

(i betegfcgectpl Maria ki hiuatic 

magdalnaínac kibpl ki vetet vala 

het prdpgpt, (t Jobanna cbuzenac 

herodés fapharanac féléfégé £ fu-

fanna 5 cgébéc fokac, kic zolgal-

nac uala pnékí p vagocbol Mikor 

ke- foc gplékezét gplékezncc j a' 

varofocbol fíétnen0 p hozía möda 

hafonlat zérent Ki ment ki vét él-

uétní p maguat, £ mícor éluététté 

volna egébí éfet az ut félen 5 meg-

nomottatot, j a' menni répefpc 

megpttcc azt Es egébí éfet a* kp-

uéfré, 1 ki kéluen megazot mert 

nő vallót fírt, 5 egébí éfet a* túuís 

kpzbe, $ egébe felnpttéc a- tiiuif— 

féc (t megfoitottac azt, 1 egébi éfet 

a' io fpldbé (i ki kélné gimpli-pzpt 

zaz azancat ezeket möduan ínplt 

uala kinc halló fúlp vagö halgafla 

Kérdic uala ke* ptét p tancituafií 

mé"l volna é példa bézed, kícnéc 
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p monda Túnéctec adua vagö meg-

éfmérnetec iftén orzaganac títkíat, 

egébecnc ke* peldabézedecbén bog 

latna ne laflanac x bahian ne érué-

néc- Ez ke- é peldabézed, a* mag 

az ifténnc igeié Ki ke' az vt felre 

éfet ézec azoc kic báTIac az igét 

hog ne bíggénc £ ne vdupzpTlénc 

De kic a' kpuefré éfténc, ézec 

azoc kic mícor hallangac az igét 

prpmél fogaggac azt, Q. ézecnc gp-

kérec ím. mert idéíglén hízíc, 5 

kéfertétnc ideiében él tauoznac 

MéHéc ke* a' túuífbé éfténc, ézec 

azoc kic micor ballangac, zorgal-

maflagoctol $ kazdagfagoctol, 5 

életnc geiierkedétebén vgékezuen 

megfoitatnac, (i nem gimpli.pznc, 

méTléc ke* a' io fpldbé, ézec azoc 

kic a* io zúbén baluan az igét meg-

tartac <j gimplupzn0 bckéfégbén, 

Senki ké" a' zpuetnéc meggoituan, 

nem fedi bé azt édennél, auag né 

véti azt ag ala, dé véti azt a' gerta 

tartora, bog a' bazba bémcnpc laíTac 

a* világot mert ini. ol titoc ki meg-
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ne iélentétic, 5 nii. ol reitec ki 

inegné éfmértétic, j ielenetre ne 04. 

iptjpnLalTatoc azért miképpen hal-

lotoc, mert kinéc vagö annac ada-

tíc, (Í valakinéc IIÍL, (t mellet alait 

vallani eluetetic p tpllp Jpuenc ke* 

p hozia p anha (t p attaíiaí, £ ne 

kpzéleithéten0 p hozia a- gpléke-

zéttpl, (j meg izentetet p neki, Te 

anad 5. te atadfíai kúupl alnac, 

akaruan tégedet latnioc Ki felel-

nen möda azocnac En anam (t én 

atamfíaí, ézec kic halgattac ifténn0 

igéiét Q. tezíc lg Ipt ke- a* napoc 

eggícben, £ p félméné a' haioL-

kaba 5. p taneítuaní 5 möda p né-

kíc Ménnpnc él a* to élue, j fel

ménén0, azoc éuézettéc ke* p élal-

uec, f lézalla a- tóba zélnéc nag 

fuuataga, 5. hanottatnac vala a* ha-

bockal, {L vézedelmézn0 vala Ho

zia vepuen felkpltec ptét möduan, 

Paraiiuolo éluézpnc, j p fel kelué 

megporeita a* zélét, Q. a' víznc ha-

boroíat, 3. mcgzpncc, (j Ipn nag 

laffofagMöda ke* pnékic Hol vagon 

C A L 

tú hútptpc, Kíc félue uidalkoda-

levéi. nac mödua || egmafnac Kinc alaí-

tod ézt, mert zéln° j téngernéc 

parauol (i éngédnc pnéki, Ki éué-

zenéc ke* gerazenofocnac vidékéé

be ki vagon galileanac éllénebé Es 

mícor ki mentéc volna a- fpldré éléi

be kelé pnéki neminémp férfiú, ki 

valuala prdpgpt imar foc ídpebe, 

Q. ruhaual ne pltpzíc vala, (j ház

ban nem lakozícuala, de kopor-

focban, Ez bog lata ict le éfec p 

élpttp £ íupltp nag zoual möduan 

mi énnékem g. tenéked i c félfeges 

ifténn0 fia onzollac tégedet hog ne 

géteríh engemet , mert param.ol-

uala a- fértezétes zéllétnéc hog ki 

menne az émbcrbpl, mert foc idpe-

bö foglaltauala mg ptét, 5. megkp-

tpztétic vala rétézeckél (j bekockal, 

prízpckél priztétuén , a* kpteléc 

megzaggatua az prdpgtpl, vitétíc 

vala a- kietlenbe, Kérde ke' ptét 

i c möduan, Ki tenéked néuéd, 5 

pmödaLegio mert focprdpgpc mé-

técuala p bélé Es kerícuala ptét 
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hog ne paraLolna nékic a* melfég-

be mcnniéc, Vala ke" ot foc diz-

nocnac tordaia a* hegén priztétct, 

(ikeric uala ptet hog érézténe pkét 

azocba, (j, éngéde p nékic Ki me-

nenéc azért az prdpgpc az émber-

bpl, 5 bémenen0 a- diznocba, g. 

hirtelen fpmérédec méné a* Lorda 

a' tóba, (i mg foítatcc Kic hog lat-

tac volna lenni a* kíc prízícvala 

élfutanac, j meg mödac a1 varof-

ban, 5. a' faluéban Ki menenc ke" 

Iatnioc, mei lptuala 5 ipuénc ichoz 

(j, lelek az embert kibpl az prdpg 

ki mcntuala vlétté p lábainál 5 

megruhaztatua (j egéz élmeuel, 5 

meg félémcnéc, megmödac ke* pné-

kic (j ézec kíc lattacuala miképpen 

a" légiótól meguigazotuala, g. méd 

gerazenofoc vídékinc fokaíTaga ke-

rec ptet hog elmenne p tpllpc mert 

nag félelmei tartatnacuala, Q ke* 

felméuen a- haíoba megfordola, 5. 

kéri vala ptet a4 férfiú kibpl az pr

dpgpc ki mcntécuala hog p vele 

volna Elérézte ke' i c ptet mödua 
MÜNCHENI CODEX. 
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Men te hazadba (L hirdéfféd, mé-

neiekét tpt ífte tenéked, 5. élmene 

med a- videc zérent pdicalua mé-

neiekét pnéki tptuolna i c Lpt ke* 

micor mcgfordoltuolna í c tenger 

élue, a* foc gplékezét ki veue ptet, 

mert medcnéc valanac ptet varoc, 

(i yme ipup eg férfiú yay'rus, (j. e 

vala a* finagoganac féíedelme, g, 

éfec icnac lábaihoz, kerué ptet hog 

be menne p hazába, mert pnéki 

vala eg l ana , mönal tízénkéttpd 

ézténdeí , g. éz meghalvala g ug 

tprtenec micor elmenne hog a* gp-

lékezétectpl megzoreitatnec, g. vala 

neminep nemberí ver folatban t i 

zenkét ézténdptpl foguan ki p mé-

den iauat vruofocra kpltpttp Arala, 

g. fem egtpl megnem vigaztathatec, 

ho'/ia vepec hatmegpl, g illete p 

ruhaíanac peremét, g legottan meg-

alla p vérenc folafa, g möda i c Ki 

az ki illetet engemet 

médenc ke* iiigtagadua möda Pet' 

g. kic p véle valanac parauolo é gp-

lékezétec mgzoreítnac tcget, g gé-
19 
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ternc, Q. te mödaz Ki az ki éngeí 

illetet Es í c möda, valaki vg ille

tet engemet mert es én tudö én bé-

Ipllém iozagnac ki mentét, Latuan C5. 

ke ' a* nemberí, mert nem reitec 

p néki , rézkétué ipup 5. éfec p lá

bai élpt , 5 míokert illetté lege 

ptét megiélente méet nep élptg mi

képpen ól hamar megvígazot legén, 

Es p möda pnéki'Lanom té hútpd 

tcgedét vdupzeítét, men bekeffeg-

gél Meg p é bézellétté ipucnc ne-

méliec a' fínagoga féiedélmehéz 

mondua pnékí Ne akariad getré-

ned é méftert mert te lanod meg

holt Ihc ke* éz ige haluan félele a' 

l an attanac Ne akarih félnéd de 

Lac hig 5 megvdupzpl, Es micor 

iutotuolna a* házhoz né érezte va

lakit bé menni p véle haneniLac 

Pétert £ Jacabot (t Janoft, j a* lan-

nac attat (j aiinat, Sirattac vala ke* 

azt méd g. gazoYlacuala / (j p möda 

Ne akariatoc firnotoc, mert ne 

holtmeg a ' lan de alozon, (i meg-

mpuétíc vala ptét tuduan mert meg-

c A L 

holtuolna Q ke* foguan p kezet 

iupltp monduan'Lan kél fel, (L meg-

fordola p zellete, (i legotta felkélé 

icvdi. || £ parauola pnéki enni adnioc, 5 

megrémplenc p zúléí, kicnéc p pa-

ranuola hog valakinéc ne mödanac 

inéi lpt vala 

1 x 

E gbé hiua ke* i c a* tizenkét 

aplökat ada pnekíc tehetfe-

gét £ hatalmat méd prdpgpkpn, (i 

hog a'lélétczétekét meguígaztanac, 

g érezte azocat pdícalníoc ifténnc 

orzagat 5 megvigaztani betegekét, 

(L monda azocnac Sémit az vtban 

félné vcgétec fem vézzpt fé taífolt 

fem kénérét fem pénzt, 5 ket zoc-

nacat ne vallatoc, QL valamél ház

ba bémenéndctec oth lakozíatoc, 

£ onnan ki ne ipxjétec Es valakic 

nem véndnc tútpkét, ki ménuen 

a* varofbol labatocnac porát es lé-

razíatoc azocra való tanofagba Ki 

ménué ké* kérengncvala kaftéloc 



E 

zerét ewangelízaluan, 5 vigaztuan 

medénpt Hallá, ke* negédlp hero-

des médénekét méllec leznc vala 

ptpllp j kételkcdicuala, azért mert 

ncmélléctpl mödatnec hog Jani) kplt 

fel halottaiból, de némellectpl mert 

Illés tetet, egebectpl ke- mert a" 

regi ^phac kpzzpl kplt fél eg, Es 

möda herodes Janoft én nakazam 

iiig, Ki ke* ez kírpl én illéténekét 

halloc g. kérefi vala látni ptét Es 

megfordolnan az aplöc megmondac 

pnéki, vala melléket tpttéc vala, 

Esazoc veuen menemagocnac kiet

len hélré ki mondatic bcthfaidac-

nac Kit mícor mcgéfmértec volna 

a* gplékezétec kpuétec ptét, 5 fo-

gada azokat/ j bezel vala pnékic 

iftenc orzagarol £ azocat kíc égef-

fégnélkul znkpflpc valanac, meg-

meguígazta vala, a' nap ke" kez

det vala léhaílaní, 5. hozia vépuö 

a' tizénkéttp mödanac pnéki, érezd 

el a' gpl ékezetek ét hog ménnen 

fordoTlanac a' caftelocba, 3. a' fa

luéba mclléc rokon vadnac, 5 lél-
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iénéc étkekét mert it puzta helen 

vagonc Monda ké" azocnac, Tú ag-

gatoc p nékic énníéc Es pk möda

nac Inuen mú nékpc tpb hanemuac 

pt kcnerpnc 5. két halonc, hanéha 

talantal mú mennőc él (t vegpc én-

íéc med é' nepnc Yalanac ke* mö-

nal ptzér ezer ferlian, 5 möda a" 

taneituanocnac, Vlteffetec le 

azokat férégcc zeret ptué-

neuél, j ug tpnéc (L médenekét lé 

últetenc, Yéué ke1 az pt keneré-

két (j. a* két halakat tékenté menbé 

(i iiig alda azokat j mégzége <j ózta 

p taneituaíiínac hog vétnec a- gp

lékezétec éléibe, £ medenc pnec (j. 

megélegédenc/ j fel vététec mel 

megmaradót vala azoctol a" dére-

becbpl tizénkét fúlés kofarral Es 

ig lpt mícor ömaga volna ímad-

kozuan, valanac a* tancítuanoc p 

vele (i kérde azocat möduan kinéc 

mödnac engemet a* gplé

kezétec, Es pk félélenéc 5 mon-

danacEgébéc Jan9 baptiftanac egé-

béc íTléfnc egébéc ke ' , mert az 
19 * 
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élebí .jphac kpzzpl kplt fel egMon-

da ke* pnékic Tu ke* kin c mÖdo-

toc engemet Feléluen Simon Péter 

möda Iftenc xcanac Es p megfed-

ue azokat paranLola hog valakinec 

né mödanac ezekét möduan mert 

ember fianac fokát kélzénuédní, 5 

megutaltatni a* vénéctpl, g a' pa-

poc feiédélmitpl, (i az íraftudoc-

tol (i megplétní (t harmadnapon fél 

kélni , Möd uala ke* médénecnc, 

Ha ki akar ípní én vtannam meg-

tagagga p magát Q. fel végé p kéréá-

tet med napon £ kpuéflen engemet 

Mert ki akaranga p léiket vdvpzei-

téni éluéztí azt, dé ki éluézténdí 

p léiket én érettem vdupzeítí azt, 

inert mit haznal émbernc ha med 

é uílagot néríé, pmagat ke* élué-

zéífé, f pnp maganac véáedélmét, 

Mert ki engemet f én bézedemét 

megutalaga, azt émbernc fia ing-

vtalia micor ipuénd p nagfagaban, 

$ p attaeban, u a' fcént angaloke-

ban mödom ke* tú néctec Bizon 

vadnac az itt alloc kpzzpl némei-

léc kic ne koftoTiac a' halalt mig-

nem laífac ifténnc orzagat, Lpt ke' 

éz ígéc vta mönal nolc nap, (i véle 

veue Pétert 5 Jacabot (i Janoft 5 

fel mene a* hegre hog imadkoznec 

(t ug lpt , mícor imadkoznec meg-

valtozec p oróaianac zéméte, (t p 

ruházatta féier megfcnéfeduen, 5 

ime ket ferfiac bézélnc uala p \\ 

eo. levél, véle, Lattattac vala ké motjfes (t 

m é s a* nagfagban bézelnc vala p 

haláláról kit megtpkelléndp volna 

ihrlmbe, dé péter 5 kíc p véle va-

Ianac megnéhézettéc vala alömal, 

(L felebrédue latac p nagfagat 5 a' 

ket ferfiat kic alnac vala p véle, 5 

vg lpt mícor éltauoznanac p tpllp 

möda péter icnac ParauLoIo io né-

kpnc it lénnpnc alkoífonc it harf 

haílakot eggét tenéked , 5 eggét 

moyfefnc, (i eggét iilefnéc nem 

tuduan mit mödana Q ke* ezekét 

béiellette Ipn nag kpd $ mg kpr-

nekeze azocat, j fel ménén0 azoc 

a* kpdbé bé menéttec, Es Ipn zo a" 

kpdbpl möduan Ez én zérétp fiam 
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ptet halgaffatoc, £ mícor e zo len

ne lelétec i c pnpmaga £ pc felé

men0 £ fénkinéc femít fem mon-

danac anapocban ézecbpl mellekét 

lattacuala Vg lpn ke" mafod napon 

pk a' hegrpl lezallatoc éléicbe ke

lé p nékíc soc gplékezét, £ íme eg 

ferfíu a* gplékezét kpzzpl ki iupl-

tp monduan , Méfter onzollac tége

det tekém, én fiamra , mert eggét-

lén eg énnékem, £ íme a" zéllét 

mcgfoglalta ptét £ hírtélen iuplt 2 

le éítí, £ a* taíteckal megvndokéí-

ta ptét, £ uac alig tauozic él meg-

npuén ptét, 5 kére te taneituani-

dat bog ki vétncc azt 5. né tébétec 

Félélué ke* i c möda 0 hútptlén 

nizét, £ vízza víuo míglen lézéc 

tú véletec £ miglén zénuédléc tú-

tpkét bozíad idé te fiadat, Es mí

cor bozia kpzéleitét uolna le éite 

ptét az prdpg 5. mcghpue, megpo-

reita i c a' fértézétes zéllétet 5 meg-

uígazta a* gérmekct £ mg ada * ptet 

0 attanac, uodalkodnacuala ke smé-

denec ifténc nagfaga £ médcnec me-

T A 
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denecbé Lodalcoduan, melleket té-

zenúala* möda p taneituanínak vef-

fetec e bezédéket ti zuuetecbe, me't 

ipuédo hog embernec fia elaroltaí-

fec emberecnec kezecbén, £ pc nem 

erticuala ez igét £ vala befcdzet p 

tolle elpttpc: £ felícnala ingkerde-

ni ptet ez igerpl Bemene ke* p be-

leiec e gondolat, Kíj,* p kpzpllpc 

nagob volna £ i c latnán p zúupc-

nec gondolatit, foga eg germeket 1 

allaptata ptet p mellette £ möda 

pnekíc valaki védi e ge'meket en 

neuebe enge' veze £ valaki vend 

enge' vezy ptet ky éreztet enge' me't 

ky kúffeb mend ticozottetec az na

gob: Feleluen ke: möda János pán

toló latanc nemellét te ncuedben 

prdpgpt kíuetpt £ megtíltoc ptet 

me't ne kpnét teged't miuélpc £ 

möda azocnac í c Ne acaríatoc meg-

tiltanatoc ptet, me't ky nini, mí-

ellénpnc míe'tpc vagö Vg lpt ke : 

ittkc7,dő- míco' betellefednen0 p ehietelen0 

dik a' má
sodik k«z n a p{ f j p erpfeyte p o'caíat h°g 

mene Jerufalebe £ erezte coueteket 
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Ha ke = ne tibekefegtec megtihoz-

iatoc fordol azon házba lakoziatoc 

ke= eue g íjuan, mélléc azocnal 

vadnac mert melto mukas p erd-

menc= Ne akaríatoc ménetec ház

ból házba : Es valamel varafba 

bemenéd'tec g fogodandnac titeket 

egetec mellec tinectec elotocbe vet-

tetnc g vigaziatoc betegeket kic 

abban vadnac g mögatoc pnekíc 

elcpzeleut tícpzitecbe ífténc orzaga 

valamel varafba bemenéd'tec g ne 

fogadandnac titeket kíjméuen p 

vcaiba mögatoc labaíncnac porát g 

kíj mireac ragadot tíuaroftocbol le-

tprlúc tíjrcatoc azt d'maga tuggatoc 

mrt elcpzeleíjt ifténc orzaga: Mó

dom tinectec mrt cpnucb lezen an-

napon Sodomanac hogné a varafnac 

íjay teneked Corozaim * i j l felma-

gaztatol pokliglan élmércitetél Ki 

tútpket halgát engemet halgát, g ki 
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tútpket vtal, vtaTia ptet ki érez

tet engemet Megfordolanac ke* a* 

hetuenkettp prőmel mödua Yram 

prdpgpc es éngednc múnékpnc te 

neuedbé Es möda pnekíc, Latom 

valafathant miként villamatotmen-

bpl le hullatta Es ime attam tú-

nectec hatalmat kegocra g fcorpi-

ocra nomotnotoc, g élléfcgn0 mi

den tehétfegeré g férni né art tű-

néctec De valobizon ebben né prpt-

létec mert zelletec engednc túnéc-

tec, prpYlétec ke" mert tú néuetec 

iruan uagon mennécbén Azon idp-

ben vigada fcent zéllétbén g mon

da Valloc tenéked mennc g fpldnéc 

vra, mert élreitettéd ezeket a" bpl-

Lectpl g az ildomofoctol g megié-

lentettéd azocat aprodocnac Vg ata 

mert ug kelletet te élpttéd Men-

denc adattac énnékem én atamtol, 

g fenki né éfmerte ki légé fiu ha-

i j l * íjaxj tened Bethfaqda mrt ha Tyrufba g Sydöba Ipttecuolna é yozagoc 
mellec tybennetec Ipttec regéten cílíciüban g hamuba vlué piiiat tartotta-
uolna d' valobizon Tyrufnac g Síjdonnac kpnúcb lezen ítéletben hogné vége a- 2d. 
tinectec g te Capharnaom menníglen * | J '"íai?*"*" 
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nemuic ata, (j ki legén ata hané-

Lac fíu j kinéc akaraga fiu megié-

1 été ni Es megfordolua p tanéit ua-

nihoz möda, Bódog zemec kíc lat-

tac mellekét tú lattoc, mert mó

dom túnéctec mert foc .jphac (i ki-

raloc akartacuolna látnioc mellé

két tú lattoc $ né Iathattac / (i hal-

lanioc mellékét hallatoc £ ne hal-

lottac Es íme neméi a'tprué tudoc 

kpzzpl felkelé kéfertuéptétj mond-

uanMéfter mi teuén hatom az prpc 

elétet Q. p möda p néki A* tpruenbén 

mi vagon iruan miképpen oluafod, 

Q féléluémöda, Zéreffed tevradat 

ifténcdét méd té zuuéddél £ méd te 

lelkeddel Q. méd te érpddél £ méd 

te elmeddel £ te félédet miként 08. 

tenmagadat, Es p möda Igazan íté

led Ezt tegéd g. élz A ke* 

akaruan megígazeitani pmagat mon

da icnacEs ki én félém Fél tékent-

ué i c monda Néminémp ember zal-

uala le ihrliiibpl ierichoba, g éfec 

toluaioc kpzibé kic es mg foztac 

ptét, £ Lapafoc reía vétuen élme-

nenc fél éléuéuen haguan, Tprte-

néc ke' hog neméi pap zallana le 

azon vton (j. latua ptét ehmila, 

Azonkeppé es a'leuíta, micor vol

na az ut mellét £ latua ptét élmn-

la Néminémp Samaritan9 ke- vtat 

utalna iuta p hozia, Q. latuan ptét 

irgalmalTagra rezzéztétec, j meg-

kpzélcítué megkptpze pfébéit, bé

lé ptucn ólait g bort g vétué azt p 

barmára möda a' ftallo tartonac hog 

p zorgalmaífagat vifélne, 5. mafod 

napon vpn két pénzt 5. ada a ftallo 

tartonac 5 möda, vállad p zorgal-

mazatoííagat, (t valamit kplténdéz 

p reia én micor megfordolandoc meg 

adom tenéked E harf kpzzpl ki 

*éi. téccic tenéked || hog rokonb volt 

annac ki a- toluaioc kpzibé éfet Es 

az möda Ki az irgalmafíagot tpttp 

p néki Es möda annac i c Men él 

te es azonképpen tég Vg lpt ke' 

micor / ménné Es p bémene eg né

minémp kaftélba, (i néminémp 

nemberí marta néup béfogada ptét 

p hazába, $ énnc vala húga maria 



E 

néup Ki bízón vlucn vrnac lábai

nal halgatta vala p igéit Marta ke* 

zorgalmazicuala a* gakorta való zol-

galathoz Ki megalla £ monda Vram 

nh. tenéked zorgalmazatod, hog én 

húgom enmagamat bagót zolgalnom 

Mongad azert pnekí bog fégelién 

éngeí Es feleluen möda pnekí vr 

Marta marta zorgalmazatos vag 5 

fokacba haboroltatol iiig Bizon eg 

kellemetes Maria iob rezt valaztot 

őmaganac ki né vetétic él ptpllp 

x J 

"|7 s ug lpt micor volna eg ne-

minemp helbén imadkozuan 

bog megzpntuolna monda ég p ta-

neituani kpzzpl Vram tanéh műket 

imadkoznöc, miképpen es Jan9 ta-

ncitotta p taneituanít Es monda p 

nekic Mikor imadkoztoc mongatoc, 

Mú atanc ki vag mennécbén, Scén-

téltélTec te neued Jpj'pn te orzagod 

Légen te akaratod miként ménben 

5 azö kent fpldpnMxíméd napi ke-
MÜNCHENI CODEX. 

w 153 

nerpnket aggad múnékpnc ma Es 

bouaífad mú nékpnc búnpnkét, mert 

bizon es mú méct múnékpc vétén-

dpnc Es né víg mü ket kefertétbé 

Es möda azocnac Kín c tú 

kpzzplletec vagon baráttá, Q. me-

gén p bozia éfélkoron 5 möd pné-

ki Barátom kplupnpzib énnékem 

háromkenérét mertén barátom ípt 

az vtbol én hozíam, 5 niu mit véf-

féc p éléibe, 5 p bélpl feleluen 

mögon, Ne nébézel én hoziam mert 

imar aitomatbé rékéztéttém, Q. én 

p gérmékim én vélem bailakomban 

nem kélhétec fél, (i ne adhatom 

tenéked, (i ha az hog megnő zpne-

dic koltaguan mödom túnéctec mert 

es ha ne aggá pnéki felkéluen azert 

hog p baráttá lege, dé maga felkél 

p iambortalanfagaicrt, 5 aggá pné

ki valameneiec kellémétefec, Es 

én mödom túnéctec kerictec (i ada-

tic túnéctec kérélTétec $. léltéc kol-

tagiatoc (i iiig níttatic túnéctec Mert 

mondén ki kér vezén 5 ki kérés 

léi, (j. koltagonac megnittatic Ki 
20 
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kéraze' t tú kpzzpllétec kenérét at-

tatol, mi ne kpuét noít néki, auag 

halat mí ne kegot ad néki a halért, 

auag ha kerénd tikmonat, míném 

nőit néki fcorpiot, Ha azért tú íol le

het gonozoc légétec tuttoc io adoma-

noeat adnotoc tú fíaitocnac, mét ín-

kab tú mennéí atatoc ad io áéllétet 

ptét kerpcnécEsvala i c prdpgpt ki 

vétp (i a* vala néma, j micor ki vette 

uolna az prdpgpt megzolala a* néma 

Q. uudalkottac a* gplékezétec, ne-

meTiéc kcpkpzzpllpc mödottac Bel

zebuppal prdpgpc féíedélméuél vé-

tiki az prdpgpkét, $ egébéc kefert-

ué meni iélenfegét kpuétnc vala p 

tpllp Q ke* hog lata p gondolatto-

cat möda pnékicMéndénorzag pnp 

benne meg ozlatot megpuztoltatíc 

(L haz házra omol/ Es ha ke* fa-

thanas pnp benne megozlatot mi

ként allapic p orzaga, mert mödo-

toc engemet belzebuppal ki vetné 8®. 

prdpgpkét, Ha ke* én belzebuppal 

vétic ki prdpgpkét, k tu fiaitoc ki

nél vétícki, Azért pc léznéc tú bi-

raitoc Bizon ha én ifténnc vyaual 

vétecki prdpgpkét, kételkedétlén 

tú kpzitecbé iutot ifténnc orzaga 

Mikor érps féguéres prizi p gádo

rá t , bekéfíegbén vadnac médénc 

melléket bír, Ha ke" attól érpfb 

ipuénd, (j meggpzéndi éluézi méd 

p féguérit kicbe bizíc vala, 5 p 

fozlatit élpzta Ki niL én vélem én 

éllénem vagon, Q. ki nem gpit én

velem a* himt Mikor a# fértezétes 

zéllet ki méned émberbpl iar ví

zétlén beleken, kéréfue nugolmat 

5 né léluen mond, megfordoloc én 

hazamba honnan ki iptte, 5 mi

cor ipued, leli azt feprpckél irng-

tízteituá Q. mg ékefeitué, 9 tahat 

élmegén $ vézén mas het zenéte

két tpllétpl alnocbakat, (t bémé-

uen lakoznac ot, 5 léznc az ém-

bernc vtolí gonozbac az élpbélíec-

nél Vg Ipt ke* micor ezeket möda-

levéi. na eg neminemp || nemberi a* gp-

lékezét kpzzpl felémélué p zauat 

monda p néki Bódog has ki tége

det vífelt, $ az émlpc kikét érni-
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te l , Es p monda Valobizon Bodo-

goc kic halgattac ifténnc igeiét (i 

prízíc azt, A' gplékezét ke* égbe 

futuan kezde mondani E nemzet 

alnoc nemzet íélenfegét kpuét 5 

ielenfeg ne adatíc pnékí, hanem-

uac Jonas ^phanac iélenfcge Mert 

miképpen volt Jonas a* niniuíabé-

liéknéc ielenfeg vgan lézén ém-

bernc fia e nemzétnc , Delzegí ki-

ralne felkel ítéletben é nezétnc 

ferfíaíual (j meg kárhoztatta pkét 

mert ipt fpldnéc vegerpl halgatni 

falamonnac bpkefegét (i íme éz na-

gob hog ne falamon Níniuiabelí 

fcrliac felkelnéc ítéletben é nem

zettél f megkarhoztattac ptét mert 

múuélkettéc pniat Jonafnac pdíca-

cíoiara £ íme é nagob Jonafnal Sen

ki ne goít ápuetnéket 5 veti rei-

tecbé fem a* zapu ala de a' gerta 

tartora hog kic bémennéc lalfanac 

világot Te téftednc zpuetnéke te 

zemed, ha te zemed eg vgp lénd 

med te téfted világos lézén, ha ke* 

alnoc lénd, te téfted es fétet lé-
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zen, Laflatoc azert hog a* világ ki 

tú bénnétcc vagon fétet ne lege ha 

azert te téfted világos lénd ne val-

uan fétetfégnéc valami rezet me-

denéftpl világos lezén, (i mikép

pen villamatnac zpuétnéké meguí-

lagofeit tégedet Es micor bézélléné 

keré ptét a* léualtanac eg nemíné-

mp fédélmé hog ébellénec p uélé (t 

bemenuén lé vlp A* lénalt ke' kez

de pnnpn benne ganakodua moda-

ni , mire ne mofdot volnaing az 

ebed élpt Es möda vr pnéki Ma 

tú leualtac megtízteitatoc mel kú-

upl vagon a* kélhen £ a* katino-

mon, mél ke* tú 

bénnétec tellés ragadozaffal g. ha-

miffaggal Heitoc Nemde az é ki 

tpttp mél kúupl vagö tpttp azt 5 

mél bélpl vagö, Dé valobizon mel 

felette vagon aggatoc alainifnat, Q. 

íme médenc tiztac léznc túnéctec, 

Dé iay túnéctec leualtac kic meg-

dezmallatoc a* mentát 5 a* rutát <t 

meden kapoztat, (i élmullatoc if-

ténnc meden ítéletet 5 a* zérélmét, 
20* 
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ezeket ke* kellet tennétec c azokat 

né meghagnotoc Jay túnéctec le-

ualtac kic zérétítéc a* fp zekéket 

a' fínagogacban £ kpzpnétekét va-

farhélt Jay tunectec kic vattoc mi

ként a* koporfoc kic nem tetnc 5 

émberec felettec iaruan nem tug-

gac Félélué ke* eg némél a' tpruen 

tudoc kpzzpl möda pneki Mefter 

ezeket möduan bozzofagot téz mú-

nekpncEs p mödaEs tunectec tpr-

uétudocnac iatj kic térheckél meg-

térhéltec embereket, meTléc ne vi-

féltéthétnéc u tú eg vyotockal fem 

íllétitec a* terheket Jay tiínectec 

kic megrakíatoc a* .jphacnac ko-

porfoiocat, tú ataitoc ke* megpl-

tcc azocat Bizonaba tanoTlatoc, 

mert keduélitéc tú ataitocnac mú-

uelkedeteket/mert bizonaba pk me-

gpltec azocat, tú ke* megrakiatoc 

p koporfoiocat, j azért iftennc bpl-

uefegé möda, Eréztéc azochoz .jpha-

cat Q. aplöcat, (i azoc kpzzpl meg-

plnec (t vldpznéc, hog megkpuét-

teffec med .jphacnac véréé é ne-

c A L 

zettpl ki elptletet vílag kézdétitpl 

foguan, igaz abélnéc verétpl fog-

uan Zachariafnac veréiglén ki el-

uézet az eghaz kpzpt (i az oltár 

kpzpt, vg mödoc tunectec hog meg-

kpuéttétic e nemzéttpl Jatj tunec

tec tpruen tudoc kic vpttetéc tudo-

mannac kuka t , túbéné" mcntetec 

Cf. azocat kic bemennc vala mcgtil-

tottatoc Mikor ke- ezeket mödana 

pnekic kezden0 a-leualtac (i a* tpr

uen tudoc nehezén p ellené alla-

nioc $ p zaiat bérekezténiec íbkac-

rol alnolkoduan pneki, (t keréfué" 

valamit fogníoc p zaíabol hog mg 

vadolnac ptét 

•£ 72 x 1 j d 

Q oc gplékezét ke* kprnpl al-

uan, ug hog pn egmaft meg-

nomodnac kézde mondani p taneit-

uanínac Figélméziétec a' leualtac-

nac kouazitol ki mondatic kepmu-

talatnac, Semmi ke- ol fedezet ki 

nem mgiélentétic, £ férni ol reítéc 
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ki né mcgtudatic, mert mellét fé-

te.tecbé mödottatoc világban mon-

datnac, 5 melleket || falécben bé- 70. lerél. 

zéllettétec (t haylakocban pdical-

tatnac haiazatokon Mödom ke1 tú-

néctec én baratimnac, bog né yég-

gétecmg azoctol kic téftétéket me-

golíc 5 niu annacutama toabba mit 

tegénc , Megmutatom ke* túnéctec 

kit féllétec, féllétec ke* ptét ki mi 

vtan megplénd batalmat val éréz-

téni pokolba, ug mödoc túnéctec 

ézt féllétec Nemde ptvérébéc adat-

nac eg fél pénzéné , £ eg azoc kpz-

zpl nini. félédétbén iftén elpt, de 

cs tú fetecnc med fúrtí megzam-

laltattac, né akariatoc azért felné-

téc mert foc vérébéctpl iobbac vat-

toc tü, Mondom ke túnéctec, Men-

den valaki valland engemet émbe-

rec élpt, émbernc fia j válla ptét 

ifténnc angali élpt Ki ke" megta-

gadand émbcrcc élpt megtagattatic 

ifténnc angali élpt Es med ki möd 

igét emberfia ellen megbouattatíc 

p néki Annac ke*ki karöland fcént 
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zéllct éllén ne bouattaticmeg Mi

kor ke* viznc tiítpkét fínagogacba 

$ a* méfterechéz ne akaríatoc zor-

galmaznotoc miképpen auag mit 

féléllétec, auag mit mögatoc, mert 

,f, zellét tanéit tútpkét az vdpbén 

mit kelleífec mondanotoc Monda 

ke' pnékí neméi a* gplékézét kpz-

zpl Mefter mongad én atamfíanac, 

bog ozia meg én vélem az prpkpt 

Es p monda annac Ember ki zér-

zét engemet biroua auag oztoua tú 

raitatoc Es monda azocnac LaíTa-

toc (t prizkeggétec med fpfuenfeg-

tpl, mert niu valakínéc p életé a* 

bpfegbén, ézec kpzzpl melléket 

bír Monda ke* ézecnc é hafölatot 

möduan Eg néminémp kazdag ém-

bernc fpldp hozót bp gímpli-pket, 

$ gondollauala pn benne möduan, 

meggéc bog niuén houa takariam 

én gímpluímét, Es möda Ezt te-

zém meg tprpm én uúrpmét (L na-

gobban alkotom, $ oda gpitpc mé-

deneket mellec Ipttéc énnékem £ 

én iauímat Q; mödoc én lclkemnc 
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Lelkem foc iauíd vadnac foc éztén-

dpcbe zerzéttétec, nugoggal egei 

ígal (i générkéggél Monda ke- an-

nac iften Héít ez eijél té léikedét 

mégkéríc, (i a' kiket alkottál kíei 

Iézn c , igén vagon ki pmaganac 

kénuéz f né kazdag ifténbé Es 

möda p taneituaninac Azért mó

dom túnéctec Ne akariatoc zorgal-

mazoc lenetec tú lélkétécn0 mit 

egétec fe tú téftetecnéc míuél ru-

haziatoc Mert a* léléc nagob hog 

nem az etéc 5 a* teft nagob hogné 

a*ruházat Laflatoc a hollocat, mert 

ne vétn c fem aratnac kicnc nit, 

píncéíec fcm uirpc 5 iften éltéti 

azocat ment ínkab tú prégbéc vat-

toc azoctol Ki ke* tú kpzzpllétec 

gondoluan toldhat eg kpnpcneiét 

p allattahoz, azért ha mel kúfféb 

fem téhétitéc az egébirpl mit zor-

galmaztcc LaíTatoc a. mézpnéc lílío-

mit miképpen npn c , ne mükal-

kodnac fem fonnac, Mondom ke* 

túnéctec, mert falamon méd p di-

Lpfégébe nem ruhaztaticuala mi-

c A u 

képpén ézcc kpzzpl ég Ha azért a-

zenat ki ma a* mézpn vagon, 5 

holnap a* kalongaba éréztetic iften 

ig ruhazia ment ínkab tútpkét ké-

ues hútpuéc, £ tú né akariatoc ké-

refnetec mit egétec auag mit íga-

toc, 5 ne akariatoc magafon émél-

kédnétéc, mert méd ezekét kéré-

fíc é uilagnac poganí, tugga ke* 

tú atatoc mert ézecnélkui zúkoflp-

tpc, De valobizon élpzér kéréfTe-

tec ifténnc orzagat g p ígaflagat 5 

méd ézec adatnac túnéctec Ne akar

iatoc félnétéc kúfdéd Lorda, mert 

kelletét tú aíatocnac orzagot adni 

túnéctec, aggatoc él mellekét bir-

toc, (i aggatoc alamífnat, alkoífa-

toc túmagatocnac fakocat kícmeg-

né auolnac fogatkozatlan kentét , 

menbén houa vr né kpzéleithét, 

(i mol meg nem fémíeítí, mert hol 

vagon té kem.éd oth vagon té zu-

uéd es, Legénéc tú faruoktoc meg-

zoreituan, £ egp zpuetnékec tú ké-

zétecbén, (t tú egénlpc émbereckel 

p vrokat varockal, mikoron meg 
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fordoTIon a' menekezpbpl | bog 71. levél. 

mícor megipuénd (i koltagand He

teiméi mcgnííTanac pnéki Bodogoc 

a* zolgac kiket múcor ipuend az vr 

lélénd vigazattocBizon möd tűnéc-

tec hog megzoreitap magát (j. le ül

teti azocat (j. menüén zolgal pné-

kic, (i ha ipuend az éync mafod 

vigazatta koron, $ ha harmad vi

gazatta koron ipuend $ ug léléndí 

bodogoc a* zolgac, Ezt ke- tugga-

toc mert ha tudna a' házi af a mél 

vdpn az vr ipnp vígazna valobizö 

5 ne hadna iiígafni p hazat, $ tú 

legétec kezec, mert mel idpn nem 

alaítatoc ip embernc fia Monda ke* 

pnéki péter Vram mú hozianc mó

dod é é példa bézedét ag inéndé-

néchéz, Möda ke' vr Kit alaítaz 

hu fafarnac (t ildomofnac kit zér-

rét vr p hazabéliékén hog aggá p 

néki ideién a* buzanac mértékét 

Bódog a* zolga kit micor ipuend az 

vr, léléndí pnéki ug tétét Bizon 

mödom tűnéctéc, mert medénékö, 

mellékét bir zérzí ptét, Hog ha 
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mödand a* zolga p zúuébén, Ké-

fedélmét tezén én vram ípni , 3 

kézdéndi mgvérní a* gérmekekét, 

5 alanocat, 5 énní 5 ina 5 meg-

uérní a* gérmékékét 5 a ' laiiocat, 

Q. énní , £ inna 1 (t megrézégédní, 

ip a* zolganac vra a' napon kin 

nem réménli, 5 az idpn kin nem 

tugga, (j. megozta ptét, £ p rezét 

véti a" hítléneckél A' zolga ke* ki 

mg éfmérté vranac akarattat (*, ne 

tézén p akarattá zérót verettetic 

foc i.apafockal Méndénéc kínéc foc 

adatot foc kpuéttétic ptpllp, f k i n c 

fokát kplt-pnpzténc tpbbét kérn c 

ptpllp, Tiízét íptte érézténem fpld-

ré , 5 mit akaroc hanemLac hog 

meggeríéggén, Kéréztfeggél kel ké* 

megkérézteltétnem , (i miképpen 

kénzéreitétem mignem megtpkél-

léíTéc, Alaítatoc é , mert békéfegét 

ipttém érézténem fpldré Nem mö

dom túnéctec,dé valaztaft,mertléz-

néc ptpn éttplfogua eghazban, hár

man megozlattac kéttp ellen, Q. kéttp 

három éllén megozlatnac Ata liu él-
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len, jfiu ata ellen, ana lana ellen, 

men p napa ellen, (t nap p méné ellen 

Mond uala ke ' a' gplekézetecnc, 

micor latangatoc a* kpdnc napnu-

gat felpl kpltét, legottan mondotoc 

Es ip , Q. ug lezen, Es mícor la

tangatoc auftert fuatta mödotoc hog 

hew lézen, ug lézén Kepmutaloc 

mennc <j fpldnc zemélét éfmérte-

téc megbizoneitanotoc, ez idpt ke* 

míképpéné bizoneitanotoc, éz idpt 

ke* miképpen ne bizoneitatociiig, 

Es mit ke' túnpn tplletec ne itélí-

tec mel igaz Mikor ke* még te el-

lénfégeddél a1 fédélmhéz az útban, 

érpkpggél meg zabadolnod p tpllp, 

nétalantal kézbe ad tégedet a' bi-

ronac, (i a* biro ad tégedet a* get-

rpn c , (L a* gétrp érezt tégedet a' 

tpmlpcbé, Mondom teneked Nem 

ipz ki onnaton, mígnem megadod 

a* mentpl vtolfob akuat és 

x í 1 j 

T T alanac ke* nemélüéc azon idp-

bén bezeluén pneki a' gali-

c A L 

leabéliécrpl, kícnc pilat9 p vére

ket élegeitettc p aldozatockal, Es 

féléluen möda pnékíc Alaitatoc é 

hog azoc méd galileabélíécnél bú-

npfbéc voltanac, mert ílléteneket 

zenuettéc Nem mondom tűnéctec 

dé hanéha pníat muuélkedéndetec 

méd azonképpen éluéztéc, 3 mi-

képpé a' tízennolc kícré a' toron 

éfet filoueban 5 megpltp azocat 

Alaitatoc é mert es azoc bűnpfbéc 

voltac médén emberéénél ihrlm-

bén lakocnal, Nem, De mondom 

túnéctéc, ha pníat ne tartadotoc 

méd azonképpen éluéztéc Monga 

vala ke- é hafonlatot Eg néki val-

vala fíge fat plantaltattat p zpléié-

b é n , Q. ípup kéréfuén gimpli.pt 

azon (j. né léié Monda ke' a' zplp-

múuefjic, tfme harf ézténdéíe va

gon, mitpl fogua ipupc, kéréfuén 

gimpli.pt é fíge fan (j. né léléc Med-

kí azért azt, £ hog mit foglal fpl-

det Es éz féléluen möda p néki 

Vram had él azt éz ézténdpbén, $ 

mígné kprnckét iiigaíTam, 5 érez-

http://gimpli.pt
http://gimpli.pt
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iéc ganeit kprnpllp Es ha bizoíi 

gím<)lLpzed, hanem ke" ipuéndp-

upl ki vagiad azt Vala ke* taneíto 

p finagogaiocba zombatokon, (i íme 

cg nemben , ki vaTIa vala bétég-

fegnc zéllétét || tizen nolc éztén- 72. 

dptpl foguan 5 meggprbédet va la , 

(j. médénéftplfogua félnem nézhet 

vala, ki t Jatotuolna i c híua ptét 

p hozia 5 m ö d a p n é k í , nébéri meg-

zabadoltal é bétégfegedtpl, (i véte 

p reia keze t , Q. zorgalmazatoft fé-

iigazoltatec (j diupueítí uala íftént, 

Féléluén ke" a* fínagoga fédélmé 

méltatlankodua , inert zombaton 

vígaztotuolna embert Ihc monduala 

a* gplékczéln c , hat napoc vadnac 

kicbén kél muuélkední , ézecbén 

azért ipuétec £ meg vigaziatoc, Fé 

léluén ke* v r , pnéki monda Kép 

mutalo tú egmédéntéc zombaton 

né megogga é p tehénét auag za -

marat a- íazoltol, 5 vizí megitat

n i a , Ez Abrachamnac "laíiat ke*, 

k i t én tízén nolc ézténdptpl fog

uan mcgkptpzpt fathanas, nem meg 

MÜNCHENI CODEX. 
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kéllét é odaní é kptéltpl é zom-

batnac nap ían , £ mícor ezt mödot-

tauolna altalkodnacuala méd p él-

lénfegi, (iméden népprplvala méd 

azokon, méTiéc dii.pupl Iézn c uala 

p tpllp Monduala aze r tkiuél egenlp 

ifténn0 orzaga, j k í u é l alaitom azt 

egénlpn c , egenlp muftar maggal , 

kit ember véué vét p kértébe npt 

5 Ipt nag faía (i a* méníiéí répéfpc 

megíiugottanac p agai a la t , 5. éf-

meg monda , Kíuél alaitom egén-

lpn c ifténn*5 orzagat Egenlp kouaz-

zal k i t veué nemberi élreít barom 

mérce l iz tbé , migné méd megke ,l-

l é n médenéftpl 5 megénuala varo-

foc zé rén t , 5 kaftéioczérét taneít-

u a n , (i vtat vtalua irlmbé Monda 

ke ' eg némél pnéki Vram ha k e -

uéTen vadnac kic vdupzpln0 (^ ke* 

möda azocnac Erpkpggétec bémen-

nétec a* zoros kapun mert mödom 

túnéctec, bog fokac keréfn0 b e -

menníéc $ né méhétn c Es micoron 

bémenéd a* házi a ta , (L bérékéz-

téndí az aitot kézdetcc kuupl alla-
21 
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notoc (i koltagnotoc az aiton möd-

uan, Vram vram nifding múnékpc 

Es felélué möd tünéctéc Nem tud-

lac tútpket honnan valoc lcgétec, 

Tauoziatoc el én tpllém hamiffag-

nac múuélkedpi, ot lézén firalm 

j fogacnac Ukorgatafa Mikor lata-

gatoc abrachamot (i Ifaakot j Jaco-

bot j méden jplietacat ifténnc or

zagaban 

Tu ké' 

k i vzéttec (i ípnéc napkelét félpl 

5 naphugat félpl (i megnugoznac 

iftenc orzagaban, 5 íme vadnac 

utolfoc kic valanac élplfpc, g. vad

nac élplfpc kíc valanac utolfoc A-

zon napon vépénc p hozia a* léual-

tac kpzzpl nemeliéc mödua pnéki 

Mehki (i meri el ínnéten mert lie-

rodés megakar tégedet plni Es mö-

da azocnac Mennétec £ mögatoc a-

rauaznac, ím prdpgpkét vétecki 5 

égéffegekét tézéc ma 5. holnapon 5 

harmadnapon megtpkéllétem, de 

valobizon énnékem kél íarnom ma 

$ holnapon $ az vtan való/napon, 

mert ne foglal vézedélm ^phat 

Ihrlm kúupl Ihrliií ihrlín ki iiig-

plz .jphakat, <i inegkpuézed azokat 

kíc té hozíad éréztettéc, Ménezer 

akartam té fiaidat egbé gpiténem 

miként a' madár p fézkét p zarnaí 

ala £ né akarad, íme meg hagatíc 

túnéktéc tü hazatoc puztan Mödom 

ke* túnéctéc mert né lattoc enge

met migné iptjpn az idp micor mö

gatoc aldot ki ipt vrnac néuébé 

x 1 1 1 j 

TTi s ug Ipt mícor méné a* léual-

tacnac egnemínémp fedélmé-

néc hazába zombaton kénérét enni, 

(i pk alnokol tartac uala ptét, £ 

ime egneminémp bél poclos ember 

p élpttp, Es felélué i c a* tprué tu-

docnac £ a* léualtacnac möda, Ha 

illíc zoinbatokon vigaztani Es pk 

véztéglenc (} ke- ragaduan megui-

gazta azt £ élérézte Es féléluen 

möda azocnac Tú kitecnc zamara 

auag téhéne a'kutba éféndíc, £ né 



legottan ki vonzia é azt zombat-

nac nap íanEs né félélhetenéc erre 

pneki Mongauala ke* a* hiuatalo-

focnac é példa bezédét nézuén elp 

ulp belekét valaztananac mödua 

azocnac Mikor biuattatol a* méhé-

kezpbé ne vl a* fp bélre, nctalan-

tal tpllédtpl tiztcléndpb biuattatot 

attól, (t tabat ipuen az ki tégedet 

$ amazt || lu'utta mongöd teneked 73. 

ad énnc a* beit, Q. tabat 

piron

gattál kezded az vtolfo beit tarta

nod , de mícor biuattatol a* mcné-

kezpbe, mcn 5. vl az vtolfo belén, 

hog micor ípuend ki tégedet biut 

mongon teneked, barátom meíi fél, 

tahat lezén tenéked diupfeg az ég

be éupc élpt, mert med ki p ma

gát felmagaztatta alaztatic (i méd 

ki pmagat alazaga félmagaztatíc 

Monduala ke* annac es ki ptet bí-

uttauala / Mikor ebedet ag vaLorat 

téz , ne akariad hiunod te baratí-

tad fem rokonidat, fém zomzedí-

dat fem atadfiaít, fem bazdagokat, 

T A 
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nétalantal pk es efmeg meg vén-

deglenc tégedet, $ legén teneked 

megforbatlat, De mícor vendégfe-

gét téz hiuy zegeneket g. bennakat 

(i fantacat 5 vakocat 5 bodog léz 

me't niL bonnan mcgforbatlhaffac 

teneked, mert teneked megforbat-

latíc az ígazacnac felkéletecben 

Ezeket mícor hallotauolna cgné-

vei. mel , az egembe eupc kpzzpl möda 

Bodog ki ezic kéneret iftennc or-

zagaban Es p möda annac Eg ne

mei ember alkotót nag vaLorat (i 

bíut fókákat, (j éreztette p zolga-

iat a* vauoranac ídéíé korán mö-

daní a* híuatalofocnac hog elipyé-

néc mert imar megkézeitéttéc mó

dén0 , (j kézdec méd egembe ma-

gocat météní Az élp monda, falut 

vptté (i ki kél mennem 5 meglát

nom azt kcrlec tégedet menüiig 

engemet, Es a- mafíc monda Qt iga 

barmot vpttem, (j. elmégec iiigbizo-

néitanom azokat, kerleo tégedet 

menüiig engemet Es a' harmad 
monda Felefeget vpttem (j. azért ne 

21 * 
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mehetec, 5 megfordoluan a* zolga 

megmöda ezeket p vranac, Tahat 

megharaguá a" házi ata möda p 

zolgaianac Menkí hamar az vóacba, 

Q. a' varofnac zegebé, zegeneket 5 

hennákat £ vakocat £ fantakat ho-

zih be ide, Es möda a* zolga Vg 

Ipt vram mét parauoltal (t megbél 

vagö Es möda az vr p zolgaianac 

Menkí a" zplp kpzbé (i a* fpuénec 

kpzbé, £ erpltefled hé ipniec bog 

teTlécbe en hazam Mödom ke* tú-

nectec hog e férfiac kpzzpl kic hi-

uatalofoc voltac eg fem koftoTIa 

en vauoramat Mennc vala ke' foc 

gplekezetec puélé 5 ing fordoluan 

möda pnekic Ha ki ip en hoziam 

5 ne gúlpli p attat (i p annat (i fe-

léfeget u fiait, 5 attafíaít (j. hugit 

Meglén ke- cs p lelket nem lehet 

en taneituanom ki ne viféléndi p 

kereztet £ ipued en vtannam ne 

lehet en taneituanom Mert ki tű 

kpzzpllétec akaruan tornot rakni, 

nédé elpzer vlué megzamlaTIa é p 

kpltfégét meTlec kéllémetefec ha 

A u 

vadnac a* megtpkelletere, hog mi 

vtan p fondamétomat megvetendi, 

5 megnévégézhéténdí médenéc kíc 

lattac ne kezgec iiíg karomJani ptet 

möduan, mert ez ember kezdet 

rakni tornot £ ne vegezhetteing, 

Auag mel kiral menedp hadat tení 

mas kírál ellen, né de elpzer vl-

uén meggondoTla é ha tizzér ezer

rel kelhetne p eleibe, ki huzzer 

ezerrel ip p hozia, egeb ként meg 

mézzpl valuü kpuétfegét éréztuén, 

kéri azocat meTlec bekefege, igén 

azért médén tű kpzzplletec ki né 

megűzénéndí médéneket mellekét 

bir né lehet én taneituanö Jo a* fo, 

ha ke* a* fo élénezéndic mibe fo-

zatic fem kellemetes fpldré fem ka-

mora zékbé de ki véttétic, kin c 

ke* vadnac hallandó fúléi halgaffa 

x v 

T T alanac ^ ke* p hozia kpzélei-

tpc a' iéles búnps múuélke-

detbéliéc, (i a* búnpfpc hog halgát-
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nac ptét, (t morognacuala a* léual-

tac (i az iraftudoc mödua, mert e 

búnpfpkét fogad (i ézec puélec Es 

mőda azocna e példabézedét möd-

uan Ki tú kpzzpllétec az ember, 

kinc vagon zaz iuha, (t ha ekéz

ted eggét ézec kpzzpl nedé meg-

hagga é a* kilenc zaz kilencet a* 

kietlenbe, Q. élmegén ahhoz ki el 

vezet vala, migne iiíg lelié azt, g 

micor ííig lelendí azt veti p karia

ra proliié (j haza ipué egbé Iiya p 

barátit £ p zomzedit mödua azoc-

nac egembe prpllétec en uelem 

mert meg leltem en iuhomat || ki 

el vézetuala, Mödom ke- túnéctec 

hog ugan prpm lézén ménben eg 

bűnpfpn pniat múuélkedpn inkab 

hog ne kilenc zaz kilencen kic ne 

zúkpfpc pnianalkúl Auag mcl né-

berí valuan dídragmat, 5 ha el-

uézténdí az eggic dragmat, nedé 

zpuétnéket gpít é , (i megforgatta 

é a' hazat, £ zerelmeft iiíg kerefi 

migne iiig léllé Q. micor léléndi 

égbe hua p ázzon barátit, (i, zom-
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zédít möduan, egembe prpllétec 

én vélem, mert iiíg leltem a* drag

mat kit él véztettém vala, ug mö-

doc túnéctéc prpm lézén ífténnc 

angalí élpt, eg búnpfpn pniat tar

tón Möda kc# egnemínémp émbernc 

valanac ket fiai, (t möda azoc kpz-

zpl az ifiab attanac, ata ag-

gadiiig énnékem a' íobol rezemét 

mei engemet illet 5. iiíg ózta p né

ki a- vagot, (i ne foc napoc után 

médenékét egbé gpituén, az ifiab 

fíu élérédet zarandoclani mézzé 

való orzagba, Q. ot éltekozlotta p 

74. levél, iauat éluen béléndefpl f miután 

medenekét iiigeinéztétuolna Ipt nag 

éhfeg azorzagban, Es p kézde na-

ualgania (i él méné, <i az orzagbélí 

polgár eggichéz eggéfplp, (i érezte 

ptét p faluiaba hog prizne dizno-

cat, j keuana vala p hafat be tpl-

téní a* malatacbol kikét a* diznoc 

éznc vala, (L fénki fem aggauala p 

néki Q ke' pnpnbéle fordoluan mö

da, méné beréfec bpnplkpdnéc ke-

néréckél én atam hazában En ke-
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ith éhhel éluézec, felkéléc $ élme-

géc én aramhoz 5 mödoc p néki , 

Ata búnhpttém ménben (i te élpt-

téd imar né vagoc méltó hiuattatnő 

te fiadnac, tég engemet miként a* 

te beréfed kpzzpl eggét, Es fél 

kélué ipup p atiahoz, Mikor ke" 

meg mézzé volna lata ptet p atta, 

Q. irgalmaffaggal mozdoltatec, <$ 

éléibe futuan éfec p nakara mega-

poluan ptét £ möda p néki a' fíu, 

Ata búnhpttém menbén 5 te élpt-

téd imar ne vagoc méltó hiuattat

nő te fiadnac Möda ke - az ata p 

zolgainac Hamar hoziatoc az élp 

ftolat, (j pltpztéífetéc meg ptét, 5 

aggatoc p néki gúrpt p kézebé, 5 

farut p lábaiba, g. hoziatoc kpuér 

boríut (i pTletccmg, 5 egpnc f gé-

nerkeggpnc mert éz én fiam meg

holt vala f megéléuénedet, él ué-

zétuala $ meglélettetet, (i kézdenc 

méd gcnérkedníéc Vala ke* az p 

ídéfb fia a 'mézpn, (i micor haza 

ipnp (j. a1 házhoz kpzéleíténé hallá 

a' hangoflatot j a' kar t , g. liina 

eggét a* zolgac kpzzpl 5 kérdé mik 

volnanac ézec, Es p möda pnéki 

Te átad fi a ipup haza (L te átad plp-

meg kpuér boríut mert égcífegbén 

vpttp aztMéltatlankodec ke* j nem 

akara béméní/ () atta azért ke ki 

ipuen kezde kérni ptét, Es éz fe-

lélué möda p attanac Imé éz énné 

ézténdpebén zolgatoc tenéked, (i 

fonha te paratolatodat élnem mu

lattam, £ fonha ne attal énnékem 

keLke ollót hog én baratimal gé-

nerkedném, dé mi után é te fiad 

ki be nélte p íauat ípt kpuér bor

íut pitéi meg p néki Es möda an-

nac Fiam te médénha véle vag, 5 

méd az éneim tieid Kel vala ke* 

générkednpc (i prplnpc, mert a* te 

atadfia megholtuala 5. ilig éléuéne-

det éluézct vala (i iiigleléttétét 

]|/r onduala ke* p taneituaninac, 

Vala eg nemínémp kazdag 

ember k in c vala folnaga, (t éz meg-
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tpruebpl eg apexnc olmulití , Men-

dén ki el hagga p féléfeget 5 maft 

vend béléndezkedíc j ki a' fértpl 

élhagottat véndí béléndczkedícVala 

eg nemínémp kazdag ember ki pl-

tpzícuala barfonba (L bíborba, ,(i 

generkedicuala méit napon fénéfén, 

(i vala eg nemínémp koldos Lazar 

néup, ki fékzen vala p aítara tél-

les varackal, keuanna megelégedni 

a" dérebecbpl/ meTléc hulnac uala 

lé a* kazdagnac aztalarol, 5 fénki 

p néki ne aggauala, de ipn° nála 

az ebéc, (i megnaTlacuala p varait, 

Vg Ipt ke* hog megbalna a* koldos, 

5 vítétnec az angaloctol abracham-

nac plébé, Meghala ke a* kazdag 

es (i téméttec pokolba Felémélue 

ke*p zeméit micor volna a* getrél-

mécbén, lata mézzpl Abracbamot 

5 lazart p plébén, Q: íupltue mon

da Atam abrachii, írgalmazih én

nékem, (c érézíéd lazart hog már-

La p vyanac utoliat a'vizbé j hyé-

délméziémg én néluémét, mert 

getrétem e lángban 5 monda pnéki 

Abrachii Fiam émlékeziélmg, mert 

foc iokat vpttel te életedben (t la

zar azonképpen gonozocat, dé ma 

éz vígaztaltatic te ke* getrétel, 5 

med ézecbén nag kpzlet érplTeíte

tet mii kpzpttpnc 5 tu kpzpttétec 

hog ézec kic akarnanac inén txí 

hoziatoc meni né méhétnc, fem 

íphétnc idé onnaton Es mödaKer-

léc tégedet azért atam éréziéd ptét 

én atamnac hazába mert vadnac pt 

atamfiaí hog tanoTlon azocnac (i pk 

ne ipxjén0 ídé é getrélmnc bélére 

Es monda pnéki Ábrahám Moyfeft 

(t .rohacat valnac halgaffac azocat, 

Es p möda Nem atam Abracham, 

dé , ha ki halottaiból menne p hoz-

íaioc pniat múuéi kednenc, Monda 

ke- pnéki Ha Moyfeft (i a- .jphakat 

ne halgattac, £ ha ki halottaiból 

felkélénd nem hiznéc pnéki 

1A x v 1 j 

T? s p taneituaninac möda Lehe

tetlen hog ne ipijén0 gonoz-

bolatoc Jay ke* anac ki miat ip-
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nec Job annak ha malomkp vet-

tefícc p naka kprnpl £ veteíTec a* 

tengerbe, bog ne bog meggonozbe-

bon egget ez aproc kpzzpl Fígel-

méziétec tü magatocnac Ha bún-

héndíc te benned te atadfia féggéd-

mg ptét, $ ba pniat muuélkedén-

dic bouasmg pneki, (j. ha lieócer 

napiaban búnhendic tebenned, (j 

ha beccer napiaban meg fordoland 

te hoziad möduan bánom tétemet 

bouas meg p néki Es mödanac az 

aplöc vrnac Tpbbibedmeg múné-

kpne hútpnkét Monda k e vr Ha 

vallandotoc hütpt miként muftar 

mag mödandotoc é zedcrih fanac 

ki irtatni, j tengerbe plántáltatni, 

5 enged tiínéctec Ki ke-tú kpzzpl-

iétec val zanto zolgat auag tében 

prízpt, Kinéc a* mézprpl megfor

dulna mögon legottan pnékí, Men 

él 5 öllé, g. ne mongon pnéki ke

zeli bog vauoralla, £ zorehadmeg 

te magadat g.. zolgai énnékem, 

miglé egem g igám, 5 ézec után 

te es egél 5 igal, Míne val halala-

MÜNCIIENI CODEX. 
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tot a* zolganac, mert tpttp mellé

ket paranLolt pnéki Nem alaítö 

Igén es tú micor téndítéc médéné-

két melléc paranuoltattac tiinectec 

mögatoc kellétlén zolgac vagonc, 

mellét kellét ténnpnc tpttpnc Es 

ug Ipt mícor ménné i c ihrlmbé me-

gén uala famarianac 5 galileanac 

altalla Es micor bé ménné cg nc-

minémp caíteiba, éléibe kelenc | 

pnéki tiz poclos ferfíac kic meg- 76. levél, 

allapanac mézzpl felémélec zauocat 

möduan Ihc parauolo irgalmazih 

múnékpnc, Kikét bog lata möda 

Ménétec mutalTatoc magatocat a* 

papocnac, g ug lpt mieor élincn-

nenc meg tiztoltattac Eg ke* azoc 

kpzzpl bog lata mert ing tiztolta-

tot megfordolt nag zoual félmagaz-

tatuan iftént, 5 éfec p oréaiara p 

labaí elpt halalatot aduan, g ez 

vala famarítanus Felelőé* ke' i0j 

möda Nemde tízén tiztoltattac é 

meg g az kiléncí hol vadnac Nem 

leléttctét ki megfordulna 5 halala

tot adna iftennec baneuac ez ide-

22 
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gén nézet Es möda pneki Kel fel 

(t men el inert te hutod mguígaztot 

tégedet, Kérdeztetec ke" a* leual-

tactol ha micor íp iftennc orzaga 

Felele pnékíc (j. möda Ne ip ifténnc 

orzaga tartattal, £ né mongac, mert 

auagime amot, mert ime ifténn0 or

zaga tii kpzpttetec vagon Es möda p 

taneítuaíiínac ipnc napö mícor akar-

natoc latnotoc ember fianac eg nap-

íat Q. né lattatoc (imödnac túnéctec 

íme ít (j. íme amot, ne akariatoc 

mennétecgne kpuéfTetéc,mert mi

képpen a' villámat víllamuan fen-

líc mcn alat, azocban meTléc vad-

nac men alat, vga lezén embernc 

fia p napiabanElpzer ke* pneki es 

kel fokacat zénuédní g. megutal

tatni nemzettpl, 3 miképpé lot 

Noenac napiban, uga lezén ember 

fianac napiba; éznc vahi/ j iznac 

uala / féléíegét véznc vala, (t mé

nékézétbe adatnacuala a' napíglan, 

mellén béméné Noc a" barkába, (i 

ipup a" viz pzpn f éluézté méde-

nekét, azonképpen miként IptLot-

A L 

nac napiban, éznc vala.f iznac-

uala, véznc uala 5 arolnac vala 

plantalnacuala j iarnacuala, Mél 

napö ke- ki méné Ipt fodomabol 

éfé tüzét 5 biidps kénéfpt ménbpl 

(t éluézté médeneket, é zerét le

zén mel napö émbernc fia megie-

lentétíc A' naponki léd a' haiaza-

ton, (i p édené a- házban, né zal-

lon lé féluénní azocat, (i ki a* mé-

zpn, azonképpen ne fordoTJon hat-

mege, mg émlekczietec Lotnac íé-

léfegérpl, Valaki keréfendi p lel

ket vdupzeiténi éluézti azt, 5 va-

azt éluézténdi megéléuenéiti azt 

Mondom tiinéctéc Ryél kéttén léz-

n c eg ágban eggic éluététíc 5 ma-

fic megbagatic Kéttén léznc prlpc 

egembe, eggic éluetétic £ mafic 

megbagatic Kéttén leznc a' zanto 

fpldpn, eggic éluéttélic, <j a' ma

fic megbagatic Felelué mödanac, 

Hol vram Ki möda pnékic, Vala

hol lénd a- tél't oda gplékéznc a* 

keféi pc 
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"JIT ongauala ^ es ke* é példa 

bezcdet azocnac, mert mcn-

denlia kél imádkozni , f fonba mg 

nem kél fogatkozni, Möduan Vala 

eg ncminémp biro cg neméi varof-

ban ki iftént ne feliuala 5 embe

rekét ne altaluala Vala ke1 eg nc

minémp pzuég a* varofban, (i ip 

vala p bozia möduan, Gpzpdélmé-

zih meg engemet én éllénfegemtpl 

5 foc idéiglén né akariauala Ezec 

után ke' möda pnp benne Es ba if

tént nö felém 5. embereket nem al-

ta l loc, de maga me rt nehézéi én 

boziam éz pzuég meggpzpdélmézem 

ptét bog vcgézét'pl ipuö né zoron-

gaflbn engemet Monda ke* 

vr Halgaffatoc mit möd é hamif-

fagnac biraía, Iftén ke* ne tezén 

é gpzpdélmét p valaztottinac eyél 

<j nappal p bozia kaialtocnac, 5 be-

kéfdgét val azocban, mödom ke* 

túnéctec mert hamar megtezi p gp-

zpdélmekét , dé valobizon émbern c 
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fia ipxien alaitod é lel hutpt fpldpn 

Monda es neméliécn c kic pn bénn c 

biznacuala mönal ígazac 5. vtalnac 

uala egébékét é példa bezcdet 

monduan, Két émberec mcnen c 

fel a* templomba bog imadkozna-

nac , eggic léualt j mafic iéles bú-

nps A'leualt ke - aluan ezeket imag-

gauala pn bénnc möduan Iftén bá

lát adoc te néked , mert nö vagoc 

miképpen egeb émberéc, ragado

zóé hamifíac, tprnen tprpc (i mi

képpen éiéles búnps, kecédr bpi-

tplpc hé tében , dezmat adoc möde-

necbpl meTlékct biroc Es a* iéles 

bunps mézzpl aluan nö akariauala 

zéméit felélmélni m e n b é , Dé véri 

uala p mel lé t möduan Iftén kegél-

mézib énnékein búnpfn cBizon mö

dom tü néctéc, lezallot éz attól 

megígazoltatuan p hazába, mert 

medén ki p magát felmagaztatta 

alaztutic, $ k i pmagat alazia fel-

magaztatic, Iloznacuala k é ' p bozia 

gérinecdédeket hog illetne || azocat 77. icvéi. 

Kit inkor latnanac a* tancituanoc 

2 2 * 
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megporcitacuala azokat Ihc ke* 

égbe híua azocat , möda Haggatoc 

az aprodocat ipniéc én hoziaui/ (i 

ne akariatoc mg tiltanotoc azocat 

mert oTlatanoke if ténn c orzaga, bi-

zon mödom túnec tec , valaki né" 

vendí if ténn c orzagat miképpen 

gérmec ne megen p bele Es kérde 

ptét eg néminémp feíedelm mond-

ua Jo méfter mit tenén birö az prpc 

életet Monda p nék i i c Mit mödaz 

engemet ionac, fénki io hanemuac 

iftén pmaga, Efmérted ő a* paran-

Lolatocat Ne pldpkih Ne bélendez-

keggél , bamiftanofagot ne mong, 

orfagot ne t eg , tizteTled te átadat 

5. te ahadat , Ki möda Méd ezeket 

priztém én ílinfagomtolfoguan Ki 

baluá i c möda p n e k i , Meg eg fo-

gatkozic tenéked , Mendeneket va-

lameTléket vallaz ad é l , 5 ad ze-

genecn c , 5 vallaz kenuét ménben, 

(j. ipy kpnés engemet, Es ézec bál

na mcgzomorodec mert igen kaz-

dag vala Latnán ke" í c énnéc zo-

moro létét monda Mél nébéz kic 

A u 

pézt valnac if tenn c orzagaba bé-

méniéc , mert kpnuéb a* téuen c a* 

tpfokon által meni bog ne a* kaz-

dagnac if ténn c orzagaba bé meni , 

Es mödanac kic ezeket haTlacuala 

Es ki vdnpxplhet Monda pnék ic , 

MéTléc lehetetlen0 embernél , lé-

bétpc ifténnél Monda ke" péter lme 

mű mcghattonc mödéneket £ kp -

uettpnc tégedet Ki möda pnékic 

Bizon mödom túnectec, Senki nü. 

ki meghagaga hazat, auag ziiléít, 

auagattafíaít, ag féléfeget auagzan-

tofpldét i f ténn c orzagaíert, (i né 

vezén fockal tpbbét éz ídpbén , 5 

a* ípuedp világban az prpc elétet 

Véne ke* i c t izenkét tancítuanocat 

(i möda p nékic íme felmégöc ihr-

liiíbé, 5 bé té'lléfednéc m e d e n c , 

mélléc irua vadnac .jphac míat ém-

bern c fiarol, mert adatic poganoc-

nac , 5 megkaromlattatic (i megof-

tor la t ta t ic , $ mi után meg oftoro-

zangac megplic ptét (i harmad na

pon felkel Es pk ézccbén fémít fem 

é r t é t t en 0 , Vala ke* éz ige élreíte-
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tet ptpllpc, j nem ertic vala mel-

lec mödatnac vala Vg Ipt ke micor 

kpzeleíténé Iherichohoz, vluala eg 

ncminémp vac az ut félen koldolua, 

Es micor hallana a1 gplekezetn0 

elene multat kérdi vala 

mi volna az , mödanac ke ' p neki 

hog nazarethi ic menne Es íupltp 

mödna Ihc dauidnac fia irgalmazih 

énnékem, (t kic éléué miilnac vala 

megporeitacuala ptét hog vézteg-

lene, de p naggal inkab kaial tana, 

dauidnac fia irgalmazih ennéké" 

Megaluan ke* i c paramola ptét p 

hozia vezet te tni , Es micor p hozia 

kpzeleitct volna, kerde ptet möd-

11 an Mit akarz hog tegéc tenéked , 

5 az möda , Vram hog laffac, Es 

i c möda p néki Tékenu te hútpd 

megvdupzcitet tégedet , £ legotta 

lata 5 kpuétí vala ptét felmagaz-

tatua iftént £ meit nép hog lata 

ada diuéietet iftennéc 
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T? s éléredue i c megiaria vala 

ierichot, 5 ime eg férfiú Za-

cheus néup j ez vala a" ieles bű-

nps múuélkedetbeliécn c fedélmec 

(i p kazdag, £ kerefivala i c t látni 

k i volna Q. né láthatta válla a* gp-

Iékezettpl mert termettel kúfded 

va la , 5 éleue futuan felhaga, eg 

zéderih fa ra , hog lathatna ptet 

mert onnan vala menendp, Es mi

cor a* hél re iutotuolna í c felté-

kentué lata ptét j möda pnéki Za-

che zal lé f ietue, mert ma te ha

zadban kél énnekem lakoznom, 5 

lé zalla fietue (i béfogada ptét prpl-

uén, Es micor medenec latnac mo-

rognac vala möduan mert búnps 

emberhez zallotuolna Alua ke Za-

cheus möda vrnac íme vram én ia-

uimnac hafonfelétzégenecn c adom, 

(iha valakit valamibén megLaltam 

megazonneíat adoc Meg monda i c 

pneki mert ma vduplfeg Ipt é haz-

nac , azért hog p es légen abracha-



nac fia, rrig kéréfní j vdupzeiténi 

inéi éluézetuala Ezekét azoc hal— 

uan, hozia tolduan é példa bézet 

möda, Azért hog kpzéluolna ihr-

linhez, mert alaitanac hog fiétél-

méít megiélentetnec ifténnéc or-

zaga Monda azért Eg neminémp ne

mes ember mene mézzé való or-

zagba meguenni pmaganac az or-

zagot (j megfordulni, hiuan ke* p 

tiz zolgait ada nékic tiz pénzt, g. 

möda azocnac, kéréfkeggetec, mig-

lén meg ipupc, Q polgári ke' gú-

lpltec uala ptét, £ éréztetténc kp-

uetfegét p vtanna möduan, Nem 

akariuc énnc orzaglattat mü rai-

tonc Es ng hog az orzag meg veuen 

mcgfordolna, (j. paraLola luuatni 

a" zolgacat, kicnc a* pénzt atta> 

vala, hog tudna meníiét eg mén-

dénic kéréfkcdet volna Jpup ke* 

az élp möduan Vram té pénzed, 

tiz || pénzt nért j a", möda néki 78- levél. 

Qrpl én ip zolgam g. hú mert ké-

uéfbén voltai húléz hatalmat valló 

tiz varofokon, Es a" mafic ipup 

monduan Vram te pénzed pt pénzt 

nér t , f énnéc möda, té es pt va

rofokon lég, Es a* harmad ipup 

monduan Vram ime té penzéd kit 

tartottam katrincaba takarua, fél

tem tplléd mért féné ember vag, 

vézéd mellét né vettél (i aratod 

mellét ne vettél Monda p néki té 

zadbol itélléc tégedet alnoc zolga, 

tudod uala é hog féné ember vagoc, 

vézem mellét ne véltéin, 5 aratö 

mellét ne vettem, £ míré né attad 

én pénzemét az aztalra, £ én ip-

uén valohizö vforaual vpttém volna 

iiíg azt, Es az ot allocnac möda 

Végeteciiig p tpllp a* pénzt £ agga-

toc a" kínéc tiz pénzé vagon Es 

mödanac pnéki Vram tiz pénzé va

gon Mondom ke* túnéctecMert meCt 

vallonac adatic £ bpupltétíc, attól 

ke* ki né val £ az mellét val él ué-

uététíc ptpllp, de valobizoii az én 

éllénfegimét kic né akartac én or-

zaglatomat p raitoc hozíatoc ide £ 

püétecmeg en éipttém Es ézec 

mÖdua éleué megén vala félméuen 
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íhrlínbé Es ug Ipt micor kpzéleí-

tet volna i c bétphageba 5 betanía-

ba a* hegre k i hiuatic ulínctnac 

erezte két tpt p taneituaní kpzzpl 

mőduan Mennétec a* kaftelba ki 

tú élléntcc vagon kibe menne lel

téé eg zamar véhmét mcgkptuen, 

kin fonlia feni cg ember ne v l t , 

oggatoemeg ptét 5 hoziatoc í dé , g 

ha ki tu tpket kérdénd íg mögatoc 

pnék i , mert vr aieíta p zolgalat-

tat El menenéc ke* kic éréztéttéc-

uala (L iiig lélec a* uéhmét állatta 

miként mödottauala p nekic Azoc-

nac ke megodattoc a' véhmet mö-

danac p vraí pnékic mit oggatoc 

meg a' uéhmét , (J pc mörfdanac 

mert vr váila p kéllémétcffegét, 

Es viuec azt i c hoz , Es p ruhaio-

kat a* véhemré banuan i c t felire 

vltétec, p elmeiig ke* téreiticuala 

p ruhaiocat az v tba , Es micor kp-

zeleítenc oliuet hégen c leitpieré 

kézden 0 méd a" lezallocnac gplé-

kezét í , prplué diuérniéc iftént nag 

zoual méd a1 iozagokert k ikét lat-
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tacuala mödua Aldot a* kirái ki 

ipt vrnac néuébé , békefeg miben 

5 diLpfegmagaflagocban Es a* leual

tac Es a' leualtac kpzzpl némeTléc 

mödanac pnéki Méftcr fédmeg te 

taneituaní dat Kícn c p möda Mon

dom túnéctec mert ha ézec véztég-

léndn c a1 kpuéc kaialtnac Es hog 

kpzéleitétuolna latua a* uaroft fira 

praita mödua Mért cs ha te megéf-

mérteduolna, es valobizon é te na

podban mél tenéked békéfegédréMa 

k e ' élreitéttéc te zeméidtpl mert 

i pn c napoc te beled, £ meg kprnc-

kezn c téged te éllénfegid plancal 5 

megkprnékezn c tégedet $ egbé zo-

roitnac tégedet méndénpnnén 5 a-

fpldré té r iéz tn c tégedet 5 te fiaidat 

kic te benned vadnac , azért hog 

né éfmértédüüg te meglatatodnac 

ideiét Es be menué a* tcmplöba 

kézde ki hanní az arolocat 5 a' vc-

upkét p benne mőduan azocnac Ir-

uan vagö mert én hazain imadfag-

nac haza, tú ke* tpttetec azt tol-

uaíocnac barlangaía, Es vala méd 
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napon a* templomban taneituan A* 

papoc feíedelmi ke* 2 az iraftudoc 

g. a* nepécn 0 feíedelmi keréficuala 

ptet eluezteniec 5 né lélícuala mit 

t ennen 0 pnékí , mert méd nép vge-

hpt uala halgatuan ptet 

xx 

T ? s US ty* a ' napoc eggícbén p 

az népét taneitatta, j a. tem

plomban cuagclízalatta, egbé gp-

lékezen0 a* papocnac féiedélme j 

az iraftudoc a* uenecké l , (j möda-

nac pnékí Mondmg múnékőc mel 

hatalma 1 tézéd ezeké t , auag ki at-

ta tenéked é hatalmat Féléluen ke" 

monda azocnac Kérdléc én es tűtö

ke t éz ígérpl féléTlétec énnéké Ja-

nofnac kéréztfcgé mébpl vala é 

auag émberectpl (i pk gondolnac 

uala pnp bénnéc möduan me rt lia 

modanguc ménbpl möd azért mire 

né hittétec pnéki , Ha ke* modan

guc émberectpl méd a.- nép mcgkp-

uéz miikét. mert bizonofoc valanac 

Janofnac igaz ,rpha voltában, (i fé

lélen0 p né tut tokat bonnan volna 

Es möda pnékic i c En fé mödom 

tú néctec mel hatalmai tézém eze

két Kézde ke ' a ' ncp i^mödan í pél

da bézedbén Eg némínémp ember 

plantala zp lp t , 5 ada azt a" vince-

lé recn 0 , 5 p zarandocla foc idpc-

bén Es idéíé korán érezte p zolga-

iat a" víncclérechéz, bog adnanac 

p néki a" zplpnéc gímplLcbén, Kic 

meguéruén éléréztec ptet hyan 1 

hozía tolda mas zolgaíat éléréztení 

Azoc ke* ézt es meguérué 5. bozzo-

fagockal gétcrué éléréztec hyan, 5. 

tolda harmadot érézténí , Kic azt 

es meg féphétuc kíuétec Möda ke" 

a'zolganac u ra , Mit tegéc Ereztem 

én zérétp fiamat, nétalantal ezt al-

taiiac micor JatangacKít micor lat-

tac uolna a- víncelérec gondohmac 

pnp bénnec moduli Ez a* magzat 

QTiuc meg ptet hog legén mienc 

éz prpc Es a' zplpn kúupl vétue 

megpléc ptét mit tezén azért azoc

nac a- zplpn0 vra Jp 5 éluéztí a" 
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vincelérekét, (t aggá a* zplpt cgé-

bécnc,. Ki bal na mödanac neki Az 

nem lézén Q ke* nézne azocat mö-

da, Mi azért a' mél írua vagö A" 

kpuét kit megutaltac a* rakoc ez 

lpt a' zcgeletnc féiebén, méd ki 

éfendic a" kpré megrazottatic, kire 

ke* a* kp efendic megtpri azt Es 

kereficuala a' papocnac féícdélmí, 

g az iraftudoc az ídpbén kezeket 

reia ereztem", (c félec a* népet, mert 

megéfmértec hog hoziaioc mondot

ta e hafonlatot Es alnolkoduan 

érézténc alnolkodatokat, kic pma-

gocat igazacnac hafonlanac hog 

megfognac ptét p bé-

zedébén, $ adnac ptét a" féíe-

delmfegnec g a* feíedélm hatalma-

nac, Q. kerdec ptét möduan Méf-

ter tugguc, mert igazan tanei-

taz, (L ne vézéd émbérecnc zéme-

lekét , de ifténnc utat igaíTaggal 

taneitod Ulic é múnékpnc adót ad 

nonc uazarnac auag ne Megéfmér-

ue ke* p alnolkodattokat möda 

azocnac Mit kéTertetec engemet mu-
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taflatoc énnékem a* pézt ki képet 

válla g. kprnpl irattat Felélue mö

danac néki mzarct , Es möda azoc

nac Aggatocmg azért inéi Lazare 

Lazarnac, g a" mel ifténe ifténnc, 

g ne foghataciiig p igéiéért a* ne-

péc élpt, g uudalkodua p féléiétin 

véztéglén0 Hozia vepénc ke* a- fa-

duceofoc kpzzpl neméllec kic iiig 

tagaggac a" félkelétét g kérdec ptét 

möduan Moyfes irt múnékpnc, Ha 

valakin0 attalia meghaland, g éz 

féléfegét vallót lénd, g éz magzat-

nalkúl lénd, hog végé azt p atta-

fía féléfegge g fel tamazia a* mag

zatot p attafíanac, Valanac azért 

hétén atafíac, g az élp vpn féléfe

gét g p meghala magzatnalkúl, g 

a* mafod ueue azt az es meghala 

fíunalkúl azonképpen med hétén g 

ne haganac magzatot g meghalanac, 

g mentpl vtolb a* neberí es mgha-

la, a* felkélétbén azért kic a* 

féléfeg ézec kpzzpl me't bizon 

méd hétén vallottac ptét féléfe-

gpl, g möda p nékic í c E uilag-
23 
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fegéc napban j hódban j üllagoc-

ban, f fpldéken nézétecnc zorö-

gatafoc , tenger haborolattanac (i 

habainac zozattatol, émberec meg 

azuan a* felélmtpl, Q. a* varodalm-

tol méWec ipnc méd é uilagra, mert 

meni iozagoc mgíndoltatnac, (t ta-

hat lattac émbern0 fiat ipni kpdbe 

nag hatalmai (t'nagfaggal. Ezecnc 

ke' kezduén lenniec tékem-etee (t. 

éméTictecfel tú feteket mert élkp-

zélcit tú zabadfagtoc (i monda p né-

kic é hafonlatot Lallatoc a* fígefat 

(t méd: facat mícor imar p bélpllpc 

gimplupt téremtédn0 , mert kpzel 

uagon a* nar , ugan es tú micor la-

tangatoc ezeket lenniec tuggaloc 

mert kpzel uagÖ ifténn0 orzaga 

Bizon mödom túnectec mert né mu-

líc el e nemzet migné médenc le

gén0 Men j fpld élinulic én igéim 

ke* él né mulnacFigélméziétec ke* 

magatocnac, netalantal megnéhé-

zeggénc tú zuuétec torkofíaggal $ 

rézégfeggél, (i é uilagnac zorgal-

mazatoflagaual, (t ipypn tú kpzi-

tecbé a* hirtelen nap, mert mönal 

tpr ip médenecnc kpzícbé, kic vln° 

méden fpldn0 zcmelcn, 5 ug ví-

gaziatoc méden idpben imadkoz-

uan, bog méltac legetec éltauoz-

tatnotoc méd ezeket meTléc ípuén-

dpc, (i allanotoc ember fíanac élpt-

tp Vala ke* nappal taneitua a* temp

lomban de eyél ki menüé lakozic-

uala a" hegen ki hiuatíc oliuetnac, 

(i méd: nép zorgalmazicuala p hoz-

ia a* tcmplöba ipni halgatni ptét 

ZZ x x 1 j 

Tn 1 kpzéleit vala ke- a* poga-

uacnac inépec napia ki mö-

datic hufuetnc , (t kérefícuala a* 

papocnac féíedélmi g az iraftudoc 

miképpen i°t megplhétnec, de fe-

licvala a* népét, Bémene ke* fa-

thanas Judafba, ki neueztétic fca-

ríuthnac a* tízénkéttp kpzzpl eg g 

élmenc (L bézelle a* papocnac feic-

délmíuél (i a* méftereckél, mikép

pen ptét élarolna p nékic, (t prp-
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zicuala, Q. Ipt p véreié miképpen, 

vérn c teppénété le uorogua a- fpld-

r é , <t mícor felkplt xiolna az imad-

fagbol, j ipt uolna p tanci tuaní-

boz, lele azoca t zomorofag miat el 

aluuan, Es mőda pnékic Mit aloz-

toc kéliétcc fel imatkoziatoc hog 

kéfertétbé be ne mcnnétcc Meg p 

bézellétte ymc a* gplékezct, 5 a' 

tizenkettp kpzzpl ég ki mödatic 

Judafnac éléué mull a vala azocat 

(i megkpzélclte i c t bogt megapolna 

ptét Ilickc" möda pneki Judas apo-

lattal arolod el émbern c fiat Lat

na k e ézec kíc p uélec valanac mél 

ipuedp vala, Mondanac p neki Vram 

ha vagíonc a 'kéflel , j azoc kpzzpl 

ég uapa a 'papoc féiédélménéc zol-

gaíat , (j el vaga p íog fűiét Félél-

uen ke* i c monda Haggatoc el eg 

éddeglén, j micor illette uolna p 

fúlét íiig vígazta ptet Monda ke ' i c 

azocnac k i cp bozia ipt tén0 vala a' 

papoc féíedélminc , (i az egbaz ínef-

te r in c £ a' vénecn c Ki ipttétec én 

hoziam mönal toluaíhoz tprpckel Q. 
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rudackal , || megfognotoc engemet, 92. ievéi. 

Joliébet med napon vélétec volta 

volna a- templomban, né íioitot-

tatoc td kézétekét én re iam, dé 

ez tú ídétcc (j. fétetfegn0 bomala , 

Megfoguan ke ' ptet víuec a* papoc 

féíedélmínc bazahoz, de péter méz-

zpl kpuétí vala p té t , Tűz gpitua 

ke - a' pituar kpzépe t , (i azoc kpr-

íipl i lucn Péter vala p kpzépcttec, 

Ki t micor latot uolna neminémp 

lean a' világnál úlétte j p reía té-

kentétuolna, monda Ez es puéle 

vala , 5 íiig tagada ptét mödna Nem-

beri ne éfmértém pte t , (j kéuéfén-

ne vartatuan mas laluii ptét möda, 

Te es azoc kpzzpl vag , Dé Péter 

moda 0 ember ne vagoc Es mönal 

eg ídp kpzbé muluan , mas bízö 

vaTla vala möduan Ez cs p véle 

vala , (i mert galilcabélí Es möda 

Péter Ember né tudom mit mödaz, 

(i legotta meg p é bézelétte kakas 

zola. f iiigfordolua vr t éken t ePé 

t e r t , £ megémlékézec Péter vrnac 

ígeierpl miképpen mödot , Mert mi 
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élpt kakas zol baromzér tagacmeg 

engemet, g ki méuen keferue fira 

Es a1 ferfiac kic ptét tartacvala ka-

romlatot téznéc vala pnékí vérué 

ptét be fedec p orcaiat, Q. Lapdof-

facuala p t é t , $ kérdicuala ptét 

möduan .jphctizal múnekpnc x c 

ki tégedet Lapot, 5 egebekét fó

kákat mödnacualakaromluan ptét, 

5 hog nap lpt volna egbé gpléke-

zenc a' népécnc véni, (i a* papoc-

nac féiédélmi (i az iraftudoc viuec 

ptét p tanaluocba, mödua Mongad 

múnekpnc ba te vag x c Es möda 

pnekic Ha mödandö tú néctéc ne 

hiztéc énnékem Ha ke- kérdéndlec 

né féléltcc énnékem Ettpl fogua 

ke' lezén émbernc fia iftén téhét-

fcgénc íogia félplMödanac ké' mé-

dénc Azért te vag ífténnc fia Ki 

möda Tú mögatoc mert én vágok 

Es pk mödanac, Mi tanofagot ke-

uanöc meges, mert mú magonc bal-

lottuc p zaiabol 

A L 

x x 1 1 j 

T7i s felkélué méd p fokaífagoc, 

víuec ptét Pilatoflioz, Kez-

dec ke* ptét vádolni monduan Ezt 

lelpc, mu neppnkét élfordeitatta 

Q. möduan p magát kíralnac, Filatq 

ke* kérdc ptét möduan Te vag é 

fidocnac kirala Es p felélné möda 

Te mödod, Monda ke* Pilat<) a' pa-

poc féiédélminéc ^ a* gplekézétecnc 

Sem eg úgét né lcléc ez emberben 

Es pk hatalmaznacuala mödua Meg-

baboreitotta a" népét méd iudcan 

zérté, taneítuan j kézdué galilea-

tolfoguan méd éddeglén Pilat9 ke-

halua galileai, Kérde ba galileai 

ember volna Q. hog megéfmerte, 

mert berodes batalma alól volna, 

érezte ptét herodéfhez, ki es p 

Ibrlmbén vala é napocban Heródes 

ke" latua i c t igén prplp, kcuana 

uala k e foc ídptplfogua látni ptét, 

azért mert fokacat hallotualla p 

ml la, 5 rémenliuala valami íélen-

feget p tpllp látni Kérdi vala ke* 
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foc bézedeckél ptet, (t p fémit fem 

felele pnékí Alnacuala ke- a" papoc 

féiedélmi j az iraftudoc alhatatoft 

vadolua ptet Megutala ke* herodes 

ptet, p férégeuél, (t megkaromla 

pltpztétué féier ruhába j éfmég 

erezte Pilatofhoz £ Ipnc a napon 

Heródes $ Pilatos baratofoc me't 

annac elpttp éllénfegéfec valanac 

cgmaffal, Pilatos ke", égbe hiuan 

a* papocnoc féí edéimit, 5 a' né

péén? méfterít, möda p nékíc Hoz-

tatoc enneke ez embert, mönal a-

népét élfordeitatta, 5 uazar adoía 

megadattat megtiltatta, 5 íme én 

tú élpttétec megkérdué férni vgét 

né lelec éz emberben, ézec kpz-

zpl meTlécbén ptet vadoTIatoc, dé 

fem herodes me't megéreztette ptét 

mú hoziac, $ íme férni halalnac 

méltó né Ipt p néki Elérézté azért 

megfégucn ptét, Kéluala ke* eggét 

élérézténí pnéki éz ynnép napon 

Iupltp ke* egembe méd a* gpléke-

zét mödua Ved él ézt , 5 érezd él 

múnékpnc barrabaft, Ki a* varof-
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ba némínémp kéfafag (t gilkoíTag 

tétéiért éréztetét vala a* tpmlpébé 

Efmg azért pilat<), bézelle p né-

kíc akarua élérézténi i c t Es pk fel 

íupltenc möduan Fézeheding feze-

hédiiig ptét 9 ke* harmadzér möda 

pnékic Miért mi gonozt tpt éz em

ber, halalnac fémí vgét né lelem 

p benne, meg feddem azért $ elé

rézté ptét Es pc íupltnc vala p za-

uockal, £ Pilatos reia ítéle p ké-

réfekét, Elérézté p nékic ke* azt 

ki az émberpldpkefert g. a' kefafa-

gcrt éréztétet uala a' tpmlpébé, de 

i c t ada p akarattocnac Es micor | 

ki vínnec ptét foganac meg eg ne- 83. levél, 

minémp Cireniaí fímont a* faluból 

ipupt Es vétec p reia a* kéréztét 

vifélni i c után Kpuéti uala ke- ptét 

a' népnéc foc gplékezété, (t a* né-

beríek kic fírattacuala ptét (t ga-

zoYIacuala ptét Megfordolua ke* i c 

azochoz möda Ihrlmnc l a n i , ne 

akariatoc fírnotoc én raitaz, de 

firíatoc túnpmagatokon, Q. tú fiai

tokon, mert ípnc napoc kicbén 

24 
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mödnac Bodogoc méddpc (i hafac 

kic né zúltén9, (i emlpc kic né 

émtétnc Tahat kézdnc mödani 

hegecnc effetec mú reianc, (t 

halmocnac fedézíétecbé múket , 

mert ba a* ners fában ezeket tezéc 

az aziuban mi léze Vitetnc uala 

ke* mas két alnokoc p uéle bog 

ííígfézeitétnen0 Es mi uta íutanac 

a* héiré ki híuatíc kopazlatnac hol 

megfézeitec Es a* tolnai okát eggi-

ket iog felpl 5 mafikat balfélpl Ihc 

ke* möduala Atas bouasiiig pnékíc 

me't né tuggac mit tézn c , dé meg-

oztua p ruhaiat érézténec nílakat, 

g aluala a* nép Lndalua Q. meg mé-

uéticuala ptét a- féíedélmec möd-

uan egmafnac Egébét ingvdupzeitet 

őmagat vdupzéhé , Ha éz xpc if-

ténn c valaztotta, Karomlatot tézn c 

vala ke' p néki a* vítézec es bozia 

vepue, £ ééetet aduan pnéki möd

ua, Ha te vag fidocnac kirala, vd-

upzehéd témagadat, Vala ke* a* fel-

Ipl irt irat íratuá" p felétté éber bp-

tpckél gprpgpckél (t deiakockal, 

Ez i c fidocnac kirala A toluaioc 

kpzzpl ke* eggic kic uúgnécuala 

karomlacuala ptét möduan Ha te 

vag x c vdupzehéd témagadat (t mú

ket Félélué ke- a* mafic meg po-

reita uala ptét mödua Sem te né 

féléd ifiént, ki azon kárhozatba 

vag, (i mert mú bizon igaz melta-

kat vézpnc mii miiuélkédétpnc zé-

rét f dé ez férni gonozt nem tpt Es 

möd vala icnac Vram émlékcziél-

mg én rollam mícor iutadaz te or-

zagodba, Es möda pnéki i c Bízón 

mödom tenéked, ma én uélem léz 

paradiLomban Vala ke" monnal ha

tod ídp, (i lptténc fététfegéc kilen

ced ídéíglén, méd a" fpldpn, (i meg-

fétetplp a' nap, j a* templomnac 

foporlaha kpzépet kétte zakaztatec 

Es iupltué i c nag zoual möda Ata 

té kezeidbe aianlom én zélletemét, 

5 ezt mödua ki lehellé Latua ke* 

a- Centurio mci Ipt vala diupuéiti 

uala iftént möduan Bizon éz igaz 

ember vala, 5 méd a* gplékézétec 

kic egémbé valanac é uudaual, & 

c 
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lattac vala mellcc lézn° vala vérué 

p melleket iiigfordolnac vala Al-

nacuala mézzé méd p éfmérpi, $ 

a' néberiéc kic kpuéttecuala ptét 

galileabol latua ezekét Es íme eg 

Jofeph néup férfiú, ki vala io hí

res ember (j igaz, Ez ne engedet 

uala p tanoluocnac, £ múuélkcde-

tecnc Júdeában Aromatiabéli va-

rofbélí, ki es p varia vala ifténnc 

orzagat Ez vepec PiJatofhoz, <i 

megkére icnac téftet, g élueué ta-

kara goldba, (t hélhete ptét a* ki 

vaít koporíbba, kibe meg ionba 

fénki né véttétetuala, 5 vala ké-

áplétn0 napía, (i a' zombat félté-

tíc vala, Kpuétué ke* a' néberiéc 

kic p uéle iptténc vala, galileabol 

latac a* koporfot, j miképpen hél-

héttetet vala p téfte, $. megfordol-

uan kézeiten0 a-omatakat, g ké

nétekét 5, bizon a- parauolat zérent 

véztéglen0 a1 zombaton 
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A Zombatnac élp napian, igén 

holual ipuenc a* koporfohoz, 

vélec hozua aromatacat mellékét 

alkottacuala, (i Iélec a* kpuét él-

héngeréitué a" koporforol, (j be 

menüé né leléc vr icnac téftét, 9 

ug lpt mícor megfogatkoztacuolna, 

yme két ferfiac allapanac azoc mel

lét fénés ruhában mert ke" félén0, 

5 p zemeleckél a fpldré hailananac 

mödanac azocnac mit ke-

réftec élpt halottackal niu ít de 

felkplt, émlékeziétecmg miképpen 

bézellét túnéctec, mícor meg galí-

leaba uolna möduan, mert ember 

fianac élkél aroltatni búnps émbe-

recnéc kezecbé 5 megfézeitélni 5 

harmad napon felkélni 5 mégémlé-

keztén0 p igéierpl, Es megfordol-

ua a' koporfotol birdétec a* tizé-

negn°, 5. méd azegébicn0 Vala ke* 

magdalnai maria g Johanna g Ja-

cabnac mariaia g egébéc kic p véle 

valanac melléc mongacuala a* ta-
24* 
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neituanocnac, (i tettetec p élpttpc 

miképpen teuélgenen9 ez igec (t ne 

hizn9 vala azocnac Péter ke* futa 

a' koporfohoz, 5 léhaiolua lata a* 

Iellahocat p magocnac vétuén, (j. el-

menc uidalkoduan pnp benne hog 

84. levél. || mi lpt uolna Es kettp azoc kpz-

zpl, azon napö menn9 vala az E-

maus neup caftéi-

ba, ki vala hatua lab fpldne Ihr-

lintpl, Es pk bézeln9 uala egmaf-

nac méd ezecrpl meliec Ipttécuala 

5 vg lpt, micor bézellénenéc pnp 

kpzpttpc, (i kérdézkédnén9, Ihö 

kpzéleítuén megénuala p velec Tar-

tatnacuala ke* hog ne éfmérnecmeg 

ptét Es möda pnekic Kíe é béze-

déc, kiket bézcllétec iarua (t zo-

morouac vattoc Es félélué eggíc kin9 

néué Cleophas möda p neki Ten

magad ihrlmbélí zarandoc vag, 5 

né éfmértédmeg meYléc Ipttec p 

benne éz napocban Kicn9 p möda, 

meTlec Es mödanac neki Názáreti 

i9rol ki volt .fpha p múuélkedéte-

bén, $ bézedebén j hatalmas feríiu 

A u 

iften élpt 5 méct nép élpt, Es mi

képpen attac ptét a* papoc feie-

ítélmí, (t mú feiedélminc halalnac 

karhozattara <j megfézeitéttec ptét, 

Mii ke* rémenlúcuala hog megza-

hadeitando volna ifrlt, (j. ma méd 

ezec félét harmad napia vagon imar 

mi vtan ézec Ipttec, de es neméi 

nemberiéc mii kpzzpllpnc valoc mg-

•géztettéc ma miínkét, Kic vilamo-

dat elpt voltanac a* koporfonal, 5 

né leluémeg p téftet ipuen9 mödua 

es pmagocat angali latatot lattocat 

Kíc mongac ptét élni, 5. élmenen9 

nemeTIec mú kpzzpllpnc a kopor

fohoz , 5 ugan lélec miképpen a* 

nemberiéc mödottac, de ptét meg-

né leltecEs p möda azocnac 0 hei-

toc 5 kéfp zúupuéc hinni méd azo-

cat mellékét bézelletéc .jphac, né-

de ezekét kellet e x9nac zénuédní, 

f ug béméni p diLpfegébé, Es kézd-

uen Moyféfrpl j méd a* .jphetacrol 

— magaraz vala p-

nékic méd irafocbol meTlec prolla 

valanac, 5 kpzéleitén9 a* kaftel-
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hoz houa menn9 uala, £ p tetteié 

pmagat mézzéb métét, (j kénzé-

reitec ptet möduan Marag múué-

Ipnc vram mert megéftuéhezic, 5 

imar a" nap léliaílot Es bémcne p 

velec, j ug micor énnec p vélec, 

veue a* kenérét $ iiig alda 5 meg-

zege, 5 noita vala p nékic, g. meg-

niltac p zemcc (i mcgéfmérec ptet, 

@ p elenezcc p zemec elpl, Es mö-

danac egmafnac Nemde mú zuupnc 

égpdpz vala é mú bénnpnc micor 

az vtba bézcllcné múnekpnc 5 az 

irafocat megnitria múnekpnc Es fel

kehién azö idpbén megfordolanac 

irlüübé, meglclec a' tízén cggét eg-

bé gplékezue p azokat kic p véle 

valanac möduan mert bizon fél-

kplt vr (L megiélent fimönac, j pk 

megmödac mélléc Ipttéc vala az 

vtban, (L miképpe megéfmértec ptet 

a' kenernéc zégefebén Mikor ke* 

ezekét bézellénec i c allapec p kp-

zepettcc, 5 möda pnékic Bekéíeg 

túnectec én vagoc ne akariatoc fél-

netéc De meg haborottac 5 meg-
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yéttéc alaitua p magocat zéllét lat-

tocat Es monda pnékic Mit habo-

roltatociiíg, <i gondolatoc zalnac 

tii zuuétecbé, LaíTatoc én kezeimét 

<j én lábaimat mert énmaga vagoc 

Tapazíatoc £ lafíatoc, mert zélletnc 

tefté (i teteme nii.én miképpen en

gemet lattoc vallanom Es micor 

ezeket mödotta volna mutata p 

nékic kézéit £ lábait Meg cs ke* 

azocnac ne Műén £ prpmpcbén LU-

dalkoduan möda Vagö é it valami 

enni való, Es pk hozanac néki eg 

fúlt hal rezét £ mezzint Es micor 

pt volna p élpttpc véuén a* mara-

dekocat ada pnékic Es möda azoc

nac Ezec az ígéc mellékét bézél-

léttém túnectec, micor meg volnec 

tú uélétec, mert kéllémétéfec mé-

denecnc beteTiefedniéc mcllec iruá 

vadnac moyféfnc tpruénébén (t 

jphacban (t pfalmofocban en rol-

lam, Tahat megníta pnékic értel

mekét hog érténenc irafocat 5 mö

da pnékic mert íg vagon irua j ig 

keluala xcnac zénuédni, $ ha'mad 
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napon halottaiból felkelni (t pniat 

pdicaltatní p néuébé búnpncn0 bo-

uanattara médén nezétec kpzpt Ihr-

liiitpl kézduen, Tú ke'vattoc ézec-

n c tanoi, £ éu ereztem én atanac 

ígéretét tú beletec, tú ke* vTIetec 

e varofba míglen pltpztéffetec ío-

zagba magalTagba, Ki veue ke azo

cat betaniaba, Q. p kezeit felemel-

ué" megalda azocat Es ug Ipt micor 

megaldottauolna azocat él méné p 

tpllpc Q. vitéticvala mibe , Q. pc 

imadkozua nag prpmél megfordo-

lanac írlmbé, (i valanac médha a* 

teplomba díuerue 5 ing alduan if-

tént || 

K Ezdetben vala ige 5 85. 

ige vala iftenel <i iftén 

vala ige Ez vala kez

detben iftenel Mendenec p miatta 

lptten0 £ p nalanalkül férni nem 

Ipt Mei Ipt p benne életuala (j az 

élet vala embe

réén0 fene/lege, <j a" fenéffcg fé-

J A N <) 

tétecbén fénlic (i a* fetetec ptet 

megne foglaltáé Volt ifténtpl éréá-

tetet ember kin°néué vala Jan<) Ez 

ipt tanofagba hog tanofagot ualla-

na a* világról Igaz világ vala ki 

meguilagofeit menden embert e vi

lágba ipupt E világba vala £ é vi

lág p miatta Ipt (i e világ ptet meg

nő éfmérte Tulaidon pnnebe ipt <x 

pnneí ne fogattac Valameíinén ke" 

fogattac ptet adót pnekic hatalmat 

iftenfíaía lenníec Kíc ne véreebpl, 

fem téftnéc akarattabol, fe ferfíu-

nac akarattabol, de zuléttéc iften

tpl , 5 az ige Ipt tefte j lakozíc mú 

bennpnc, $ lattucp diupfegét mon-

nal atatol eggétlen eg zúletetnec 

diupfeget tefleft malazcal (i igái

éi, faggal János tanofagot vallót p rolla 

(t kaialtot monduan Ez az kit mö-

dec ki en utannam ipuedp $ én 

élpttém Ipt, mert én élpttém való 

vala, (L p téYIefíegebpl med mú 

vpttpc malaztot malaztert, mert a" 

tpruen movfes míat adatot, a* ma-

lazt ke- c az igaffag i c x° miat Ipt 
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iftént fonha fénki né lattá, hané 

uac eggétlen eg zúlétét fíu ki va

gon atanac plébén p meghirdette, 

Es ez Janofnac tanofaga mícor éréz-

tettéc irlmbpl a* fidoc papocat 5 

Ieuitacat p hozia, hog ilígkérdez-

nec ptét Te ki vag Es megvalta $ 

ne tagadameg mert én né vagoc x c 

Es kérdec ptét Mi azért ITIes vag 

é té , Es moda, Né vagoc, .|pha 

vag é te , Es féléle Nem Mödanac 

azért pnéki, Ki vag hog félélétet 

aggonc azocnac kic éréztetténc mű

két Mit mödaz tené roljad Monda, 

En vagoc kíétlébén iupltétnc zaua, 

Kczéhctéc vmae utat mikét módot 

ifaias fl)ha Es kic éréztéttéc vala 

vatanac a* leualtac kozzpl Es kér

dec ptét (t mödanac néki Azért té 

mit kéréztétz ha té né vag x c (i 

fém Illés fem .jpha Féléle pnékic 

János monduanEnkéréztelléc víz

bén, tú kpzpttétcc ke* allot kit tú 

nem tuttoc, p az ki én vtannam 

ipuédp ki én élpttém tpt, Kinéc 

né vagoc méltó hog meg oggam p 
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faruianac zyatEzecbetaníaban Ipt-

téc Jordán élupl hol uata Jani) ké-

réztéluén , Mafod napö ke' lata 

Jan9 i c t p hozia ipuétté, (t möda 

íme ifténnc barana, íme ki éluézi 

é uilagnac biínét Ez az kirpl mon-

dec én vtannam ip fcTipl ki én 

élpttém Ipt ki én élpttém való vala, 

<j én né tudom vala ptét, dé hog 

megiélentétncc ifrlbén, azért ip-

uec én kéréztélné a* vizbén, 5 ta-

nofagot vallót Jan^ möduan, mert 

latam a" zéllétét lé zallatta menhpl 

mönal galambat £ p raita maradót, 

(i én né tudom vala ptét , dé ki 

éreztet engemet kéréztélné a' víz

bén az möda énnékem kíré latadod 

a* zellerét lezallani 5 p raita ma

radni, Es az ki kéréztél fcént zél-

létbén, (i én lata $ tanofagot val-

lec mert p ifténnéc fia Mafod na

pon efmeg aluala Jan<) 5 p taneit-

uani kpzzpl kéttp, 5. tékentué i c t 

iaratta möda íme ifténnc barana 

Es hallac a" két taneitua ptét bé-

zellétté f kpuétec ict Megfordoluan 
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ke" í c j Jatuan azocat ptet kpuét-

tec moda Mit kereftec Kic mőda-

nac p neki Rabi ki magaraztatic 86. 

meftern0 hol lakozol, Moda pne-

kic i c Jpuétec $. laffatoc Jpuenec 

azért g latac hol lakoznec, j la-

kozanac ot a'napÖ, az ídp ke'vala 

mönal tízed Vala ke' Andorias Si

mon peternc attafía, eg a* kettp 

kpzzpl kic halottacuala Janoftol, 

g. kpuétleéuala ptet Ez lele élpzer 

p atta fiat Simont, g möda p neki 

Megleltúc meffíaft ki magaraztatic 

xcnac (j. víue ptet xchoz Tékentue 

ke' i c ptét (c möda pneki Te vag 

Simon Johanna fia, te hiuatol Ce-

fafnac ki magaraztatic Peternc Hol-

da kelue ke* akara ki menni galí-

leaba, (t léle Phtílpppt Q. möda p-

neki i c Kpués engemet, Vala ke" 

phúlpp Betfaidabol Andoriafnac (i 

Pétern0 varofabol Léle Pbűlpp Na-

tanaélt £ möda p néki Kit Moy'fes 

irt a- tpruénbén j a* .jphacban meg

leltúc Názáreti ict Názáretbeli Jo-

fephnc fiat, Es möda pneki na-

N 9 

thanaél Názáretből valami io lehet 

Monda pneki phulpp Jpy (L laflad 

levél. Lata ke- i c || Nathanaélt p hozia 

ipuétté (i möda p rolla Iine igaz 

Ifrlíta kiben alnocfag ínue Monda 

pneki Natbanael bonnan éfmértel 

énget Felele i c g. möda őnéki Mie-

lpt téged Phulpp hiuna micor volna 

a' fige fa alat latalac tégedet Feléle 

p neki natanaél (t monda, Rabi te 

vag élp ifténnc fia te vag ifrlnéc 

kíralaFeléle pneki i c j möda, mert 

mödom tenéked latalae tégedet a# 

fígé fa, alat, hizéd é ézectpl na-

gobbakat lac , Es möda p nékic 

Bizon bizon mödom tú néctcc meg-

lattatoc menet nílua, giftenn6 an-

galit felmenpket g lézallocat em-

bernc fíara 

2 Capm í j 

T7i s harmadnapon lpnc menéke-

zpc galileabélí Canaaban, Es 

oth vala icnac anna, Hiuattatec 

ke* i c ( ip taneítuani amenekezpbé 
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Es a* bor megfogatkozua möda i?-

nac anna pnéki Bort ne valnac Es 

möda pnéki i?Mi tenéked (t énné

kem néberi, né ipt meg én ídém 

Möda p anna a* zolgacnac Valamit 

mödand tiínéktec tégétéc Valanac 

ke' ot véttétuen hat kp vedrec a* 

fidocnac tiztolattoc zérét, médé-

nic foglalua két kpblpt auag har

mat Möda pnékíc i9 Tpkctéc bé a* 

vedrekét vízzel, 5 bé tpltec méd 

tétéíglén Es möda pnékic i9 Mére-

hétec imar $ vigétéc a* naznagnac, 

Es viuec, Hog ke* koftolta volna 

a- naznag a* borra lpt vizét 

£ ne tudna honná volna, a* zolgac 

ke* kíc a* vizét méreitéttecuala tug-

gacuala, Hiua a* naznag a' vplé

gént 5 monda pnéki , Méndén em

ber élpzér a* io bort véti éléué, 5 

micor megrezégpléndnc tahat azt a' 

méi alab való, te ke* tartottad a* 

io bort éddeglé Ezt teue i c a' ié-

lenfegecnc kezdetében galileabéli 

canaaban, <t megiélente p dh.pfé-

gét j húnéc p bélé p taneituani 

MÜNCHENI CODEX. 
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Enn c utána le zalla Capharnaum-

ba p j p anna (i p attafiaí, 5 p 

taneituani Es lakozanac ot ne foc 

napocban, Q. rokon vala a- fidoc

nac hufuetéc, Q. felmené i c ihrlm-

bé, {c léle a* templomban arolocat 

Juhocat 5. tehenekét 5 galambacat, 

(t a* pénz valtocat vléttec, £ mícor 

alkototuolna mönal oftort a. kpté-

lei-kecbpl ki véte méd a'templom

ból a* iuhokat 5 a* tehenekét, g. a1 

penzualtocnac ércekét élhímte, Q. 

aztalocat éldpíte, 5. azocnac kíc a' 

galambakat aroilacuala möda, vi

gétéc ki ezekét inén 5 né akaria-

toc ténnétec én atamnac hazat kom-

plarfagnac hazaía, dé megémléke-

zenc p taneituani mert irnan va-

gö té hazadnac zérélmé megpt en

gemet Félélen0 azért a fidoc 5 mö-

danac néki , mi iélenfegét mutac 

ínúnékpnc mert ézt tezéd Féléle 

i c Q. monda p nékic Féhétec meg é 

templomot, (t harmadnapocban fel-

kpltp azt Mondanac azért pnéki a" 

fidoc Néguén hat éztédpcbén alkot-
25 
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tatot é tcmplö (t te harf napocban 

kpltpd fel azt, p ke* mongauala p 

téfténc templomáról, Mikor azért 

félkpltuolna halottaiból megémle-

kezenéc p taneítuani mert ezekét 

mödotta p téfterpl, (i húnéc az 

írafocnac (i a- bézedecnc mellékét 

mödot i c Mikor ke* volna ihrliiibén 

a* hufuetbén áz ynép napon fokac 

hunéc p néuébé, latuá p iélenfe-

get mellékét tezénuala Q ke*ic né 

hízíuala pmagat pnékic, azért hog 

p éfmérné medenékét, (i mert ne 

volna kellemetes pnékic hog valaki 

tanofagot vallana émberrpl, mert 

p tugga vala mi volna emberben 

> i J 

T T ala ke'a* léualtackpzzpl em

ber Nicodemi) néup a* fidoc-

nac fedélmec Es ipup ichoz etfél 

g möda pnéki Rabi tugguc mert 

ifténtpl ipttel méfter mert fénki 

nem teheti é iélenfegekét mellé

két te téz, ha nemha lénd iftén p 

N 9 

uéle Féléle i9 (t monda pnéki Bi

zon bízón mödom tenéked, mert 

hanemha ki vtjonnan zuléténdíc 

ne láthatta ifténn9 orzagat Monda 

p néki Nícodem9 miképpen zúlét-

hetic ember micor vén lezén, mi-

ném méhét éfíiig bé p annanac ha-

faba 5 hog efiiíg zúléthéffec Féléié 

i9 (i möda Bizon bizon mödö tené

ked, hane ha ki éfíiig zúléténdic 

vízbpl (L fcént lélécbpl, nem mé

hét bé ifténnc orzagabaMel téftpl 

zúlétet a* téft, 5 mel zélléttpl zű-

létet a- zéllét, ne uidalkoggal mert 

mondám tenéked, kel néctec vyon-

na zúlétnetec, zéllet hol akar ot 

lohol (t p zauat hallod dé ne tudod 

honnan ipypn auag hona mennén 

Igén vagon med: ki zúlétet zéllét

tpl Féléle Nicodemus 5 monda p-

nékí Miképpen léhétnc ézec Féléle 

i9 5 monda pnéki Te vag méfter 

ifflbén 5 ezekét nem tudod Bizon 

bizon mött tenéked, mert imí bé-

zelluc mellét tudonc (t tanolonc 

mellét lattonc (t mú tanofagonkat 
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be ne vezítéc, ha földieket || mö- 87. levél. 

dottam túnéctcc 5 ne hízitéc, mi

képpen hízitéc ha méniekét mon

dandóé túnectec, f fenkí fel ne 

megen ménbe , hanem ki lezallot 

menbpl embern0 fia ki vagon mén

ben Es miképpen moyfes félmagaz-

tatta a* kegot a* kiétlébén, xigan 

kel fel magaztatni ember fianac, 

hog menden ki hizén p bele élne 

vezien de vaTJa az prpc életet Mert 

ig zérétté ifte é uilagot, hog p fi

at eggétlén eg zulpttet adna hog 

meít ki hizén p bélé él ne vezien 

de vaTla az prpc életet, mert né 

éreztette iftén p fiat hog ítéilé é 

uilagot de hog vdupzpTlpn é uilag 

p miatta Ki hizén p bele nem ítél-

tétíc, Ki ke - nem hizén imar meg-

ítéltétet, mert ne hizén ifténnc 

eggétlén eg zúletet fianac néuebe 

Ez ke* az itélét mert fenéffeg ipt 

é uilagba, 5 inkab zéréttec émbe-

rec a* fétetfegét hog né a- féneffé

get, mert valanac p múuélkedétec 

gonozoc, mert inéil ki gonozol mú-
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uelkedíc giilplí a* fénefféget, £ nem 

íp a* fenéffegré, hog megne fed-

deffénc p múuélkédetí Ki ke- t e -

zén igaffagot íp a1 fenéffegré , hog 

meg iélentéffénc p múuélkedétí mert 

ifténbén IpttécEzec utanipup i°(ip 

taneituaní Judeanac fpldebé 5 ot 

lakozíc uala p uélec 5 oth kéréz-

tél vala, Vala ke* Janq kéréztélp 

Enonba rokon Sahnihoz, mert foc 

vízéc valanac oth $ ipnc vala (t meg-

kéréztelkednc vala mert meg Jan<> 

nem éréztétet vala a* tpmlpcbé , 

Lpt azért kérdezet Jaii9 taneituani 

kpzzpl a* fidockal a* tiztolatrol Jp-

uenc Janofhoz j mödanac néki Ra

bi ki teuéled vala Jordán élupl ki-

néc tanofagot vállal, ime éz kerez-

tel $. médenc ipnéc p hozía Féléié 

Jan9 5 möda Nem vehet ember va

lamit hanéha lénd p néki adua 

menbpl túnmagatoc vallotoc énné

kem tanofagot mert mödottain le-

géc né vagoc én x c dé mert 
*» > r •» i 

éreztetem p tpllp, Ki vál

la a' menazzont az a" vplégén, A* 
25* 
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vp légeim0 ke* baráttá ki al (j hal-

gatta ptét prpmél prpl a* vplégen-

n c zauaért Ebben azért én prpmém 

be tplt Annac kel fel npni énné

kem ke* meg kúffébednem Ki fel-

Ipl ipt médenecn0 felette vagon, 

Ki fpldbpl vagö fpldbpl bézel Ki 

menbpl ipt medenecn0 felette vagö 

Ki (i mellet latot (t hallót azt ta-

noila f p tanofagat fénki ne vézí, 

Ki ke" véndí p tanofagat meg iég-

zette mert iftén igaz 

mert kit iftén éreztet iften0 íveiét 

bézellí, mert né mertec zérét atta 

iftén a* zéllétet, Ata zéréti fiat (t 

médenekét adót p kézebé Ki hízén 

íiuba vaTia az prpc elétet, Ki ke* 

hútptlén fíunac né lattá az prpc 

elétet, dé ifténn0 haragía marad p 

raita 

1 1 1 j 

og ke* meg éfmére i e , mert 

a* leualtac megballottac hog 

i c tpb tanéituanokat tezén (ikéréz-

tel hog né János, iolléhét i° fénkit 

né keréztelne de p taneítuaní meg-

haga Judeat (j. élmene éfineg gali-

leabaKél vala ke* p néki Samaria 

kpzepí által elmenni Juta azért í° 

famaríanac varofaba ki mondatíc 

fícharnac rokon a* maiorhoz kit adót 

Jacob Jofephn0 p fíanac Vala ke' 

ot Jacob kuta Ihcke* megfarraduan 

az útban, vlp ot a* kut felét Vala 

ke* az ídp monnal hatod Jpup eg 

nemberí famaríabol víz méreiténí, 

moda pnéki i° Ag énnéké innom 

mert p taneítuani él mentéu0 vala 

hog étket vénnen0 , Monda azért p 

néki a* famaríaí nemberí, mikép

pen té fido valuad kérz én tpllém 

inod ki vagoc famariabéli nembe

rí , mert a* fidoc né kpzpfpln0 va

la a* famaríabélíéckél Félélé i c (t 

möda pnék i , Ha tudnád ifténn0 

aiandokat, g ki az ki möga tené

ked ag énnékem innom, nctalan-

tal te kertéi volna p tpllp (t adót 

volna tenéked éléuén vízét, Mon-



da p neki a* nemben', Vram ingen 

niLen míuél mérch, (i a* kut magas 

azért honná vallod az éléuen vízét, 

míné vag té nagob mú atanctol Ja 

cobtol ki atta múnékpnc é kutot , 

(t p bélpllp íut 5 p fiai (i p barmi 

Féléle i c (t möda p néki Mendén 

ki izic é vízbpl cfmeg megzomíu-

hozíc, Ki ke* ízéc a* vizbpl kit én 

adoc ne zomíuhozic prpcke , de a* 

víz kit én adoc lézén p benne viz-

néc forrafa boito az prpc életbe 

Monda pnékí a* némberi Vra ag-

gad énnékem a* vízét hog ne zo-

miuhozíam, £ ne ipijéc idé mérei-

téné Monda p néki i c Men él hy-

ad ídé te feríédét g. iptj idé || Fé- 88- Mrd 

léle a* némberi (t möda Nínuén fe-

ríém, Möda p néki i° Jol félélel 

mert ínuén feríém , mert pt ferié

ket vallottal, $ éz kit vallaz ne 

te feriéd ezeket igazakat 

mödad Monda p néki a* néberi La

tom mert .jpha vag t e , mu atainc 

é hegen ímadkoztac $ tú ug mödo-

toc , mert ihrlmbö vagö a* héi hol 

T X 
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kel imádkozni Monda pnéki i c 

Némberi hig énnékem, mícor fem 

é hegen fé ihrlinbén né imaggatoc 

atat, tu imattoc mellét né tuttoc 

mú imadonc mellét tudoncMert az 

vduplfég a' fidoc kpzzpl kplt k i , 

dé ip az ídp (i ma vagon; mícor 

igaz ímadoc imaggac atat lélecbén 

Q. ígaífagban, mert ata es filéténe-

két kérés kic imaggac ptét Iftén 

zéllét, (i azokat kic ptét imaggac 

zéllétbén 5 ígaífagban kél ímadní-

oc Möda pnékí a* némberi Tudom 

mert Maffiás élíp ki mödatíc xcnac 

Mikor azért élípuénd az múnékpnc 

meghirdet médenekét, én vagoc ki 

bezellec tenéked, 5 legottan élíp— 

uenc p taneituaní Q. uidalkodnac-

uala mert a" néberíuél bézelléné 

Dé maga fénkí né monda mit ke-

réz , ag mit bézelléz p uélé, meg-

haga azért a' némberi p vedrét f Q. 

élmene a" varofba (i möda az em

beréén0 Jpijétec $ laffatoc az em

bert ki megmonda énnékem mé

denekét valamelleket tpt tém, mi-





E W 

né p hozia, (i kcríuala ptet hog le-

zallana (t mgvígaztana p fiat mert 

kézdetuala meghalni Monda azért 

i c pnéki Haneha fpldi ielenfegeket 

f menni ielenfegeket latandotoc 

nem hiztéc Monda pnéki a* kiralua 

Vram zallé mi élpt iiíg haTIon én 

fiam, Monda p néki Meri él te fi

ad el Hűn az ember a* bézednc 

meTlét mondotuala i c , $ élmegén 

vala, Immár ke' p lezallatta p zol-

gai kelenc éléibe, 5 meghirdétcc 

pnéki möduan mert p fia élné Kér

di uala azért az vdpt ptpllpc kiben 

mgiobbolt uolna, (t mödanac pné

ki mert tegnapon hatod idpbén ha-

gaiiig ptét a* hideg léiét, Megéfmé-

re azért az a ta , mert az ídp vala 

kiben möda i c p néki, te fiad él 5 

Hún az ember (i mend p haza E 

mafod iélenfeget teue cfmg i c , mí-

cor iptuolna Júdeából galileaba 

v v 

T7 Zec után vala a* fidocnac 

íjnnépec napia $ felmené i c 
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ihrlínbé Vato ke" Ihrliiíbén Pbati-

ca néup halas to, ki néuéztétíc he-

berpl bethfaídanac, valuan pt por-

ticost, ézecbén fekzen uala léle-

tézétefecn0 nag fokaíTaga, vakoc-

nac , fantacnac, azottacnac, var-

uan a' viznc mozdolattatVrnac ke-

angala ídp || zerent lezaluala a'ha- 89. Levél, 

laftoba g. megmozdoltaticuala a* 

v íz , jc ki élpzér lézallotuolna a* 

halaftoba a" víznc mozdolatta után 

meguígazicuala valami bétégfegtpl 

foglaltatícuala Vala ke* ot néminé-

mp ember valuan p bétégfegeben 

harmíc nolé ézténdpt Ezt mícor 

lattauolna i c fékétté (i megéfmér-

teuolna mert imar foc ideié volna 

monda p néki Akarz megvígaznod 

é Félélé pnéki a* lelétezétes, Vra 

nini. emberem hog mikor megha-

boroland a" víz érézíen engemet a* 

tóba, míglen ke- én élíutoc egeb 

zal lé én élpttém Monda pnéki i c 

Kél fel ved fél te agadat j íaríh 

j legotta meguígazec az ember, 5. 

felkéle f véue p agat (j. iaruala Va-
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la ke* zombat a* napö Mondnac-

uala azért pneki ki meguigazotua-

l a , Zombat vagon, Né íllíc tené

ked féluénnédte agadat Fél élé pné-

kic Ki meguígazta engemet az 

monda énnékem Kél fél ved fél 

te agadat f íarih, Kérdec azért ptét 

ki az ember ki mondotta tenéked, 

ved fel te agadat 5 íarih Ez ke* ki 

meguigazotuala ne tuggauala ki 

volna Ihc k e élhaila a* bélen zer-

zét gplékézéttpl Annac utanna lé-

le ptét i c a' téplomban, (i monda 

pnéki íme meguigaztal imar ne 

akaríh búnhpnnpd bog valami go-

nozb ne tprtennéc tenéked Elmene 

az ember (i megmonda a* fidocnac, 

mert i c volna ki mg vigaztottauol-

na ptét Azért iildpzicuala a* fídoc 

i c t , mert ezekét teziuala zomba-

ton Ihc ke* féléle p nékíc En atam 

maígla muuélkedic (t én muuélke-

dem, Azért inkab kéréfic vala a* 

fidoc ptét megplní mert nem uac 

a* zombatot féíti uala meg, dé es 

pmagat mongauala ifténnc teuén 

9 

pmagat egénlpue ifténuél Félélé es 

ug i c 5 möda pnékíc Bizon bizon 

módom túnéctec Nem téliét fiu va

lamit p tpllp, hanemha mellét la-

tand atat tenni , mert valamellé-

két az ténd ezekét es fíu azonkép

pen tezí, mert ata zérétí fiat 5. 

médenékét mellékét tezén megíé-

lenti pnékí, g. ézectpl nagob múvél-

kedétekét mutat pnéki, bog tú LU-

dalkoggatoc mert miket ata felkplt 

halottacat (i éltét, igén es fin k i 

két akar éltét, Es mert ata nem 

ítél valakit, dé méi ítéletét adót 

fíunac, bog medenc tiztellec fiat, 

miként es tiztelíc atat Ki né tiz-

teli fiat né tizteli atat ki éreztet

te ptét Bízón bizon mödom túnéc

tec , mert ki halgatta én igéimét 

(j. hizén pnéki ki éreztet engemet 

válla az prpc életet, £ itélétbé nem 

ip de mcgén halaiból élétbé Bizon 

bizon mondom túnctec, mert ip az 

idp (j ma vagon, mícor a* halottac 

hallac ifténfianac zauat 5 kic hal-

lac eln c , mert miképpen ata val 



E \V 

elétet p bénnc, 5 ,hatalmat adót 

pnékí ítéletet téní mert émbcrnc 

fia Ne akariatoc ezt Ludalkodnotoc, 

mert iot az idp , kibe miden0 kic 

a* ferecbén vadnac, baTIac iftén-

fianac zauat (i elene ipnc, 

kic iokat tptténéc élétn0 felkélé-

tebén, de kic gonozokat muuél-

kettéc itélétn0 felkélétebén Nem 

téhétec én tpllém valamit dé mi

képpen halloc itcléc, (j én ítéle

tem igaz, mert nem kérelem én 

Ítéletemét dé akarattat ki 

éreztet engemet ataet Ha én tano

fagot valloc én rollam én tanofa-

gom nem igaz, cgéb vagon ki ta-

nofagot val én rollam, 5 tudom 

mert igaz p tanofaga kit val én 

rollam, tú éréztetéc Janofhoz, (i 

lanofagot válla ígafíagnac, 

én ke* né vézéc émbcrtpl tanofa

got, dé es ezekét mondom bog tú 

vdupzpTiétcc, p vala az cgp zpuet-

n c , f a " fenlp tú ke* ne akaratoc 

eg ideig vígadnotoc p fcnélTegebén 

En ke- valloc Janoftol nagob tano-

MÜNCHENI CODEX. 
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fagot f mert a* muuélkedét mellé

két adót énnéké atahogtegém azo

kat, a* muuelkedetec mellékét én 

tezéc tanofagot valnac én rollam 

mert ata éreztet engemet (t ki érez

tet engemet ata, a* tanofagot val 

én rollam, Q. mert ne hog valaha 

p zauat hallottatoc, dé fé" lattatoc 

p zémelet, (t p igéiét né vaTlatoc 

tú bennetec lakozouol, mert kit 

az éreztet annac tú nem hiztéc 

ForgafTatoc írafoeat kicbén alaífa-

toc vallanotoc az prpc elétet (t azoc 

meTléc tanofagot valnac én rollam, 

Q. né akaratoc ipnptpc én || hoziam 00. lei 

hog elétet vallatoc FenéfTeget ém-

bércctpl né vezéc dé én éfmértelcc 

tútpkét mert ifténnc zérélmet né 

vaTlatoc tú bénnétec En ipttém én 

atamnac néuébé (j. né véztéc énget 

ha egéb ipuénd p néuébé azt bé vé-

zitéc miképpen hihéttec tú kic di-

Lpfegét egmaftol véztéc (t a" dÍLp-

fegét ki ifténtpl pmagatol vagon 

né kéréfitéc Ne akariatoc aleita-

notoc hog én legéc tútpkét vado-
2G 
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ba Ihc ke* mícor mcgéfmértéuolna 

mert ipuéndpc valanac hog ptét 

megfognac, j ptét kiraTIa tennec, 

él futa a* hegre éfmg pnp maga hog 

ke" éftué Iptuolna lézallanac p ta-

neituaní a* tengerré, Es mícor fél 

metécuolna a- haioba ipuenc tenger 

élue Kafarnaumba, j immár fétct 

Ipt vala, (i ne íptuala p hoziaioc 

i c A' tenger ke' tamadoz uala nag 

zéllél futatuan, Mikor azért éuéz-

tec volna huzon pt auag harmió 

lab fpldét, latac i c t a* tengeren 

iaratta 5 a" haiohoz kpzéleiténí Q. 

félémen0 p ke* möda p nékic En 

vagoc ne akariatoc félnétéc Aka-

ríac vala azért ptét a" haioba ven

ni f 5 íegottan a' haio futa a* fpld-

re kire mennc vala Mafodnapon 

ke' a* gplékezét ki alvala tenger 

élupl, lata mert egéb haio né vol

na ot hanéuac az ég, Q. mert né 

mentuolna ic be a* haioba p tanéit-

uaníual, de Lac p tancituaní men-

técuolna hé dé egéb haíoc íutanac 

thiboriadifbol rokon a* bélhez hol 
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pttecuala a* kenérét ifténn0 halat 

aduan, Mikor azért lattá uolna a* 

gplékezét me't i c né volna o t , $ 

fem p taneituani Felmenen0 a- ha-

iocba, 5 ipuenc Capharnaumba ké-

réfué i c t Es micor megleltec uolna 

ptét tenger élupl mödanac p néki 

Rabi micor ipttél ide Féléle nékic 

i c j möda Rizon bizö mödom tű-

néctec kéréftec engemet, né mert 

a* iélenfegekét lattatoc, dé mert a" 

kenérécbtíl pttétcc $ megélegctté-

tec Miíuélkeggétcc étkekét né ki 

éluéz dé ki megmarad azprpc élet

be kit émbern0 íia ad túnéctec, 

mert ézt ata iftén mg iégzette mö

danac azért p néki mit tegpne hog 

miíuélkegguc ifténn0 io múuélke-

détít Féléle i° j monda pnékic Ez 

ifténn0 miíuélkcdétít hog híggétec 

p bélé ki tp éreztet Mondanac azért 

p néki Mcl iéléfegét téz ézert te 

hog lalíuc Q. híggpc tenéked, mit 

muuélkedcl, mú atainc mennat pt-

ten° a" kiétlébén, miként iruan 

vagö || Menbpl kenérét adót pné- 91- ,ov 

26 * 

1 
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kíc énniec Monda azért pnékic í c 

Bizon bízón módom tún c -

tec, nem adót moy'fes túnectec ké

neret menbpl, de en atam ad túnc-

tec igaz keneret menbpl Mert ez 

az igaz kener ki menbpl lczallot 

g. ad életet éuilagnac Mondanac ke* 

pnéki Vra méetha aggad nnínékpc 

e kenérét Monda azcrt pnékic i c 

En vagoc élétnc kénére Ki ipuénd 

én boziam né éhezic, <i ki hiénd 

én belem ne zomiuhozíc prpcke De 

mondom tunéctec , mert lattatoc 

énget u né hittétcc, médent meló

iét ad énnékem ata én boziam ip, 

$ az ki ipt én boziam né vétemki, 

mert lezallottam mébpl né hog te-

gém én akaratomat, dé p akarattat 

ki éreztet engemet ataet , mert éz 

p akarattá ki éreztet énget atae 

bog médent meTlét adót énnékem, 

ne vézéffec él abban, de felkpl-

Lem azt az vtolfo napö Ez ke* én 

atamnac akarattá ki éreztet énge* 

hog méct ki lattá fiat (t bizén p bé

lé válla az prpc elétet j én felkpl-

N 9 

tp ptét az vtolfo napö Morognacua-

la azért a* fidoc arról mert mödot-

tauolna En vagoc a* kenor ki le

zallottam menbpl 5 modnacuala Né-

dé éz é Jofepbnc fia, kinc mú éf-

mértúc attat (t annat miképpen mö-

ga azért éz mert menbpl zallottam 

lé Féléle azért i c 3. möda pnékic 

Ne akariatoc morganotoc egmaffal 

Senki né ipbét én koziií lianéha 

ata ki éreztet engemet vonaga ptét 

(L én felkpltp ptét az vtolfo napon, 

mert iruan vagon ^pbetacban Es 

leznc médenc taneitattac ifténtpl, 

Mend ki ballot atatol 5. tanolt ip 

én boziam né bog atat lattá valaki, 

báné uac az ki ifténtpl vagö lattá 

atat, bizon bizon mondom túnectec 

ki hízen én bélé válla az prpc elétet 

En vagoc élétnc kénére, tií atai-

toc ptténc mennat a* kietlenben Q. 

megboltanac , Ez az élétnc kéné

re menbpl lezallo, bog ba ki p 

belpllp éiéndic megne ballon En 

vagoc az élp kéher ki mébpl le

zallottam, ba ki éiéndic é kénér-
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bpl él prpcke Es e kéner kit én 

adoc én téftcm ölét é uilagert Fo-

nalgnacuala azért a* fidoc egmaf-

fal mödua Miképpen adhatta p téf-

tét múnékpnc megénnpnc Monda 

azért pnékic ihc Bizon bizon mó

dom túnctec, hanéha éiénditéc em

ber fianac p testet (j yangatoc p ve

ret ne vallatoc az elétet tiín bén-

nétec Ki ezi én téftemét (i izía én 

veremét vaTla az prpc életet j én 

fel kpltpm ptét az vtolfo napon 

Mert én téfté bizon etéc (j én ve-

rém bizon vénérec Ki ézi én téf

temét Q. izia én veremét én bennem 

lakozíc j en p benne, Miképpen 

éreztet engemet élp ata $ én éléc 

ataert, $ ki éüc engemet 5 p él 

én érettéin Ez a' kéner ki lézallot 

menbpl, Né miképpen tú ataitoc 

ptténc mennat g. meg holtanac, ki 

ézí é kenérét él prpcke Ezekét mö-

da a- finagogaba taneítua kaphor-

naüban , Sokac azért p tancituaní 

kpzzpl halua mödanac Kcmeh é 

bézed ki halgalhatía azt Tudua 
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ke* i c pnp nála mert érrpl morga-

nanac p taneituani monda pnékic 

E gonozbeit tútpkét, Ha azert la-

tangatocémbernc fiat fel menni hol 

uala élpzér, zéllét ki éléuéncit téft 

nem haznal valamit, Az igec mel

lékét bézellettém túnéctec zéllét 5 

igaífag De vadnac nemelléc tú kpz-

zpllétec kic né hizec, mert tugga 

vala kezdéttpl foguan i c kic volna-

nac hiéndpc, (i ki élarolando vol

na ptét $ möduala Azert monda 

túnéctec, mert fénki né iphét én 

hoziam hané ha lénd pnéki aduan 

én atamtol Ettpl fogua p taneitua

ni kpzzpl fokac menenec mege $ 

imar né iarnacuala p vé

le Monda azert i c a* tizenkéttpnc 

Minédé tú es élakartoc mennetec 

é Féléle azert pnékí Simon Péter 

Vrain kihez megpnc, prpc élétnc 

igéiét vallod, 5 mú hizíuc 5 megéf-

mértuc, mert te vag x c ifténnc fia 

Féléle azert pnékic i c , Nemde én 

tútpkét tizenketten valaztottalac 

é , 5 tú kpzzpllétec eg prdpg Mö-
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gavala ke' fcaríuthi fimon 'íudafa-

rol , mert ez vala élarolando ptét , 

íollehet a* tízenkéttp kpzzpl volna 

eg 
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Tji Zec vtan *[ ke* i c iarua-

la galileaban mert ne akar-

92. levél, uala iarni iudeaban mert || a* fidoc 

kereficuala ptét megplniéc Vala 

ke* rokon fccnofegía a" fidocnac 

inépcc napía / Mondanac azért p 

néki p attafíaiEregél innen g mcíi 

Júdeába, hogy té taneituanid es 

laflac te muuélkedétidét mellékét 

te téz mert fenki né tezén vala mit 

reitecbén g kerefi iélen voltat, Ila 

ezekét tezéd iélcm.édmg teniagadat 

é uílagnac mc't ingén p attafiaí fein 

hiznécuala p bele Monda azért pné-

kíc i c En idém megnő íutot él tú 

idétcc ke* méd ha kéz E uilag né 

gúlplhét tutpkét engemet ke' gúlpl, 

mert én tanofagot valloc p rolla 

mert p múuélkedéti gonozoc, tű 

mennétec fel az ynnép napra En 

N (, 
ke* né megec fel az ynep napra , 

mert meg én ídém né tpltbé Ezt 

micor p modottauolna marada ga

lileaban, Ilog ke" felmentéé uolna 

p attafiai, tahat p cs félmené az 

ynep napra né iélenne de monnal 

titkon A* fidoc azért kereficuala 

ptét az ynép napon, g mödnac ná

la hol vagon az g foc morgás vala 

p rolla a' gplékczét kpzpt mert né-

mciléc mondnacuala bog io , egé-

bec mödnac uala nem, dé elhiteti 

a' gplékezétet, dé maga fenki né 

méruala iélenném bézclléní orolla 

a* fidocnac félelmekért Immár ke' 

az ynép nap kpzéleitué felmené i(! 

a- templomba g taneituala g uidal-

kodnacuala a* fidoc möduan Mikép

pen tud éz iraft ha né tanolta Fé

léle pnékíc i c En tanofagom nem 

énem dé aze ki éreztet engemet Ha 

ki akaranga p akarattat ténní,meg-

éfmérí a* tanofagbol ha ifténtpl le

gén auag énémagatol bézclléc, Ki 

pnpn tpllp bézel pn dii-pfeget ké-

réfí Ki ke- kerefi p diupfegét ki 








