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Ё /fä My4_ 
'www maman 

шитыми. 
lnönòn: 

A' magyar keresztyénedés elejétál minden, a’ mi, 1550nig eredetiében elé 
kerúl. Már 1550tól 1575tig némi válogatással csak a’ nyelv’ hivatalos életét, 
sajátságait, helyesírását, elavult szavait, szerkezetét mutatók, mellyekkel 

I hisztóriai felvilágítás, magyar háziélet, szokás kifejlése is jár. 15751600ig 
ugyan ezen tárgyuak, még nagyobb megválasztással. 

 

 

’ KIADTA 

A’ МАСТАК TUDÓS TÁRSASÁG. 

nöBRENTEI (швов, 
’budaì kerûletì elsô helyettes tartománybíztos, m. akadémiaì renden tag, ns Hunyad, Haves, Pest, 

Fejér, Vas, Nógrád, Csanád, Somogy, Szabolcs, Велеё, Hont, Csongrád, Komárom, Torna 
vármegyei táblabiró, Bukurestben a.’ gnzdaságì társaságnál tisztel. levelezôtag, 

MINT szEnKEszTö FELUGYELÈSE ALATT. 
‚‚ . k/ 

ELS() котнт. 

____L 
поедим т. ‚ 

I. Temetésì beszéd és könyörgés. 
ll. Ó testamentoml néhány könyv. 

 

BUBÁN, 
A’ мшпв KIRÁLYI EGYETEM’ NYOMTATÁSA. 

l S З S. 
í 





ELóBEszÉn 

Azon régi magyar kéziratok közül, mellyeket a” magyar tudós tár 
saság, 4832beli Septemberben tartott IIIdik nagy, gyülése határo 
zatánál fogva ,_h1í másolatban összegyüjtött 4834 Novemberéig, az 
ekkor volt Vdik nagy gyülés, az ezen kötetben állókat választotta 
elejénte sajtó alá. 

Illy régi, akármelly tárgyu, de, nyelv tekintetéből érdekes 
kéziratok, közre bocsátását azért tartotta szükségesnek a’ társaság: 

l.) Hogy együtt lévő nagy gyüjteményből, összehasonlítá 
sok által, könnyebben dolgozhassanak a’ tagok az alaprajz kiszabta 
czélra, melly így szól: 

„Ez a’ tudós társaság szoros gondjait fordítja a’ magyar nyelv 
hajdani nyomai”, régi emlékei, bárhol rejtezkedjenek, felke 
restetésére, hogy annak formáit mind a’ magános szavakban, 
mind azok' összekötésében, az emberi nyelv” fó' törvényeiből 
ugyan közönségesen, de különösen magának a’ nyelvnek kebe 
léből, a’ honi szokásokból, valamint más rokon nyelvek össze 
hasonlításából kifejtesse , felvilágosítassa.“ 

III 
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2.) Az egész országban akárhol lévő nyelvtudós is, e’ köz 
kincs’ többféle erét, vizsgálhassa. 

A’ társaság’ nyelvtudományi osztálya némelly kérdései 
nek mélyebb felfejtésére is segédül lehessenek. 

4.) Sok elavult, de jó hangzatu, ’s a’ kitételt helyesen ejtő 
szó megismertessék, sőt ujra folyamatba jőjön; és így, a’ mi, haj 
dan is a’ nemzeté volt, de mit, idó&quot; szokás’ változása, gondatlan 
ság elejte, az megint a’ nemzeté legyen; nyelvünk inkább általa 
bővüljön, mint gyökértelenül, hasonlóság nélkül. javaslott rossz 
új szó által. 

5.) Kitessenek a” nyelv” igazi sajátságai még olly időkből, 
mellyekben al és főrend csak nemzeti nyelvével nőtt fel, egyedül 
azzal élt ’s azon kiváló tulajdonokat külfőldiség' fordulatai el nem 
cserélgeték. Ki lesznek azért téve a'latín fordításokból talán akkor 
is már belésimulni kezdett szólásmódok. 

6.) Magyar saját hangok leírásainak, Europában elfogadott « 
betükkel többféle megkísértéseit vizsgálni lehessen, ’s azokból he 
lyesirásunk világosuljon. 

7.) Mind ezek a” nagy magyar grammatika és szótár töké 
letesebb írásához segédül vétethessenek. 

8.) Összevetni lehessen, mint Változik a” nyelv, írója mí 
veltségéhez képest korról korra; miként alkotja erőssé, lélek ha 
talma; mint nemesíti izlés, mikép termékenyülhet okosan oltott nj 
ágak által, ’s mint kell kifeslenie könnyü és hajlékony folyamra 
darabosságaiból. ` 

9.) Maradjanak fenn a’ nemzet nyelvének ezen eddig felta 
lált ’s még elékerülhetó' régi emlékei, együtt egy gyüjteményben, 
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mert külön magános személyeknél, viszontagságok miatt úgy vesz 
hetnének el, mint eddig hihetőleg több eltünt, gondatlanság ’s ha 
zai ezernyi zaj miatt. 

Legközczélubb lévén így e’ gyüjtemény, hiszi a” társaság, 
hogy minden olly honnosi, kinél talán még nem ismert régi magyar 
nyelvemlék lappang, elfojtja féltékenységét, ’s régi becsesség rej 
tegetésén lévő titkos öröme helyett, szebb indulattal, a’ birtokában 
lévőt vagy másoltathatás végett ismerteti meg a’ társasággal, vagy 
annak egészen eladja, talán — ajándékozza is. A’ társaság, nem 
csak illyen ajánlkozást vagy becses ajándékot fogadand mindig kö 
szönettel, hanem csak utmutatást is, mit hol ’s kinél kaphat meg”! 
szívesen veend. Megismeréssel fogja feljegyezni történeteinek elé 
adása az e’ gyüjteményt bővítő, nevét, valamint a’ lemásolóét is ki 
teszi, az Vdik nagy gyülés határozata szerint. 

A’ társaság pedig, mint látszik majd, nem csak az eddig 
ismeretlenül maradt régi nyelvemlékek” kéziratait, millyen, már 
is kettő fordult elé, veszi fel e’ gylîjteményébe; hanem, még egé 
szen rejtettek’ felkerestetése mellett, sorra másoltatja ezután is, 
mint már tevé, 'és kiadja mind azt, mit eddig, efféle nyelvkincs' 
megmentésében fáradott több tudósunk feljegyzett. Akárki legyen 
tehát az első szerencsés reáakadó, utasítása el leszen fogadva. Mi 
nek kercsne a” társaság, illy elsőségben hiúságot? 

Évsor nem fog tartatni a'felveendó'k körül; épen abból ered 
hetne még most rendetlenebb szökdelés. Mindig akadhatni talán ré 
gibb nyelvemlékre a’ már kinyomtatottnál, ’s ki tudja, nem kerüle 
még valamelly eskü vagy szentegyházi tárgy 1000 és 1100 között 

Iról is elé, valaki által. A’ gyüjtemény” legutolsó kötetében lehet 
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majd évsorba :rakni a’ közrebocsátottak’ czímeit; addig a’ nyelv me 
nete’ vizsgálója így is sokban kaphat Világosodást. 

Minden kéziratnak eléterjesztetik , a’ mennyiben adat kerlîl 
hetett elé, históriája, mutatásul: hol? ki által? mind környüláuás 
között erede? ’s akkor a’ nemzeti miveltség melly foku volt’.l Ela 
vult szavak, szószerkezetek, ñgyeltetésül külön sorba szedetnek 
ki; ezekró'l nyelvtani jegyzések mondatnak el, mellyeket mindig 
többel lehetó összehasonlítás tehct tökélyesebbekké. És ha так: 
ezeken kivül, a’ megjelent lenyomatokból megint ujabb {стыдят 
nyomozatokat készítene, munkáját a.’ társaság készséggel fogja meg 
vizsgálni, ’s ha jó, ki is nyomtattatja, 

Minden felvett kéziratùak, Vagy, csak elsó' levele nyujtatik 
húséges hasonmással, Vagy, közben is, csak azon levél, mellyen a.’ 
betük’ irásformái változnak; a’ többi nyelvszövet pedig, különösebb 
régi jegyek’ meghagyása mellett, mai bctükkel folyand. De híven 
adatik az egész kéziratban álló minden betü’ régi alakja ’s helyes 
irás’ minémüsége. Kielégítetik igy a’ régiség’ tudósa, midó'n ekké 
pen, irás charaktereibó'l a’ kézirat’ koráról is itélhet, az olvasás 
pedig közönségesebbé válhat. Elejétó'l végig mindennek hasonmás~ 
ban nyomtatását a’ társaság’ eddigi jövedelmei és tölib águ kiadásai 
sem engedték volna meg. i 

А’ I de'l.' és Vdik паду gyú'lés’ мытым; szerùzt a’ Ми тезы]. 
Pesten, Jum'us’ шатен 1835. 

DÖBREN'PEI GÁBoR ..._ i. 

tito/mok. 
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ШАШФЧ‘Щ‘Ш'ШТЪШП‘ЧЁ‘П 

Maesznnann@ 
A' “шиши, 

 

  
 

VAGY 

És 

ЩФШТФШщвм 
Található, 154d.levelén egy többféléból összekötött gyú'jteménynek, 
melly fó'ként „szentegyházi egyveleg“ Szakaszai: Az esztergomì 
legrégibb zsinat rendeletei. Kalendarium vagy inkább: Szentek név 
sora 11921210. Egyik husvétmutató 11821183bóL Benedekes 
krónika, végezve az elsó' kéz által 1145. Másik husvétmutató 1171 
bôl. .Miséhez eló'készület. Egy teljesebb misekönyv a’ Xlld. száz 
szak vége ’s Xllldiknakkezdetéró'l. Agenda vagy, HALOT'PI szen 
'rAB'rÁs RENDE, mellyben e’ temetési beszéd és könyörgés áll; ha 
nem, mellyik szerzet vagy egyházhely ’s hol élt vele, bizonytalan. 
Ezen eddigelé legrégibbül ismert magyar nyelvszövet idemásolta 
tása lenne 1171beli, a’ mennyiben némi betú'vonal benne az ezen évi 
husvétmutatóéihoz hasonlít; eredetije hihetó'en sz. lstván idejébó'l 
való. Más misekönyvtöredék. Szent leczkék ’s három könyörgés. 

Ez utolsók beiratása 11981217 közötti. 

 

 

Óriztetik e’ nagyérdekü „egyveleg“ 1813 óta Pesten a’ nemzeü muzéum 
i könyvtárában. 1 



Jegyzet. 

A’ bévezetésnek LXIXdìk lapjáìg Latz'atucat és Scerelmes bratymot egyféle 
tárgyu hosszabb és rò'vìdebb megszóh'tásnak nézém én is. Ezért áll, megkülönböztetésiik 
lenyomatfísoknäl, melly még 1836belì, 's a’ felölek mondott vélemény, elfogadottan. 
Nyelviinknek egyéb ittenì dolgozásaìm után következett összehasonlítása'nál LLIILXXd. 
lap kérdésül tevém fel magamnak azt is, nem iriae mindenikének oredetìjét másmás pap ‘ë 
Legalább arról már meggyözött a’ bévezetés uta'n álló „Toldalék&quot;‘ vége, hogy: Вашим, 
temetésì beszéd; Scerelmes бигуди, könyörgós. Eze'rt van már Еду, ez uj megkülönböz 
tetés, a' legutoljára nyomatott czl'mlapon. Budán, Julius 9dikén 1838. 

Sznnxßsz'rö. 



BÉszETÉs TARTALMA. 
L. A'halottì két megszólítás vagy inkább Temelc'si óeue'd ¿c könyò'rgc'a körül eddig «змеиные ele'adása 

's ujaòá яйце]: arraíl ¿l axon egylaa'zi gyůjleme'nyra'l, mellyben találtatou. 
 

Kéretik az olvasó, nézze a’ dólt betükkel lévóket, PÓTLÉKUL. 

Lap. 
Pray, elejét kìadja 1770. Sajnovìcs egészen Faludi olvasásával 1770. Pray 

levelez a’ felól Cornìdessel ’s korát a’ XII. XIII. százszak közé teszì. 
пшенее már Pázmzín'! Cornides, Trenka ma'ssát veszik. Koller ki~ 
vonatban ìsmerteti meg nz azt magában foglaló gyüjteményt, 's ira~ 
tásät 11921210 között véli 1782. Gr. Batthyáni XIId. százszakbeli 
nek ’s boldvaì sacralnentariumnak mondje, 1785. Pázmándy a’ La 
tìatucat lenyomatja 1785. Segesvári, eleje't 1793. Gyarmathi egészen 
1794. Elsö, ki benne as a' mutatónévma'sok elhagytát észre veszì. A’ 
debreczeni gramlnatìka nem tartja tiszta magyarnak 1795. Sándor Ist~ 
ván az ellen 1798180L Í/e'di Синего! G. a’ Tudománytár 11d. kölete 
1112. lapj. 1834. Szerkesztô is. Belnay kiadja 1799. Cornides össze 
hasonll'tja мак ragaìt Anonymuséîvnl 1802. A’ IXd. lap/loss. Али/души: 
kiadata'xaz' stombalban il 1765, 1766, Канат, 1772. L. Eudlz'cńereï 
heza’be'vezete’lt......................IX 

Ele'le'pik Révai18()3. A’megszólítások nyelve, nagyre'szint grammatikai fó 
sznbályokat a'llítat meg. Verseghy nem épít régi kéziratokra 1805. 
Pápay hìba's tájbeszédnek véli 1808. Vira'g 1820. (мы 1821. Kazin 
czy, nyelvszépségekre ñgyeltet benne 1825. Bitnìcz hasonlóan 1837 . . XIQXIV 

A' gyl'íjtemény Pozsnnból a' nemzeti muzéumba jö 's lesz pesti codexxé. 
1813. Nittray a’ két megszóll'tást lemásolja, ’s kimetszeti. надень: 
másolata, mellyet Szalay Ágoston ügyelete alatt a' törvénytanulók 
vésetnek re'zre. Horvát István hasonlót tétet, ’s a“ Tud, Gyújtemény 
hez csatolja. Abba lenyolnatja mind a’ kettöt 1835 ’s megszámlzílja 
hányhány szóból állanak. Szerìnte a' misekönyv jászói benedekeseké 
volt, kìket ott praemonstratiak válta'nak fel; a’ megszólítások nyelve, 
palócz, vagy jás'ì. nyelv? irták, különösen 11821183 között. Nagy 
Gábor elött Horvát’ okai fontosak, Jászót bizonyl't, mondje, a' kalen 
dárìomba ìrt: Jaxen. Egyéb észrevételei. Horvát, Jaxent erôsl'ti. 
Nagy Gábor elsö a’ kalendáriomra nézve, ki annak készl'tése meddìg 
felvihete'sét a’ canonisalttak’ nevei beirathatása éveihez képest ponto 
sabbankezdévizsgálni . . . . . . . . . . . . . . . . 

A’ magyar akadémia szdmárn uj másolat vételik, eljär benne Luczenbacher 
1835. Látható itt kôre metszve. A’pesti codex ujabb megvizsgáltatása 
1838. Áll 172 levélböl.~ Többfélének gyújteménye 's Еву neve, nem 
свай „misekönyv“, hanem: „egyházi egyveleg“ hét kl'ílönbözö kéz 
tôl, melly több levélnyit irt. Néhány sornyit 50 kön'il lévö kéz ìrkált 

XIV_XVII 



Lap. 
belé. A' kalendárìom, kiilön volt. A’ belé jegyzett Simon apát' halála, 
nem bizonyìtja Jászón benedekesek volttìít, mert a' praemonstratiak 
elôljárója is viselt aptít nevet. ’S .Taxen helyett, talìíltatik Taxen = 
Taksony. Birta ezt a' nyulszìgeti domonkos apáczakolostor. Hìhetösé 
get ébresztô okok ahhoz, hogy a’ kalendzíriom azon kolostore' is volt. 
Rövid összehasonh'täsa más régi kalendáriomokkal. Kétségenkül ma~ 
gyar munka. Sz. Iván lovagrende, z. Benedek, Domonkos, Ferencz, 
cistercita szerzetek, ’s az óbudai káptalan közül, leginkább irá tala'n 
sz.Ivänlovagn. . . . . . .. . . . . 

További adatok ahhoz, hogy Jászón benedekes kolostor sohn sem volt. A 
krónikát irhatá benedekes, de hol@ bizonytalan, mert k. sz. Iván Boldva 
melletti kolostortínak leége'se akárhol belé jegyeztethetett épen lígy, 
miként egyéb eset. Sze'plakhoz vetni azonban miért lehetne'? . . . . 

Az 118283beli husvétmutató felsöjére jegyzett egyház szentelés 1228ban, 
Szkalkán tórte'nte vagy inkább Szalán=Zelán? Jászón nem. A’ codex 
ezeknél fogva, nem jászaì nem boldvai. (Részeì hol iratásänak kerese 
téhez többfelé ela'gazottan azért itten a’ megkísértés.) . . . . . 

Az 1171belihusvétmutató megint más kéztôl, ’s eleinte nem volt együtt, 
amnzzal. (Az egésznek átaljában , úgy, mìként most van tò'bb helyröl 
egybeköttetését mutatják a’ széleken állott betük elszelései, ’s a’ füze's 

. . . . . . . XVIIXXXV 

XXXVXL 

. XLXLII 

korì férczelések.) . . . . . . . ‘. . . . . . . . XLIIIXLIV 
A’ misekönyv kezdetìk a’ 33d. levelen. Az idetartozók’ betúi, csomónként 

különbfélék, ’s el is välìk az eleîbe kötöttektöl, valamint a’misekönyv 
szakaszaì is. Ahhoz vethetni tehát ezekböl, hogy némelly îtteni re'sz 
elejénte hasonlóan külön használtatott, ’s másmás egyházé. Rajzok 
benne. Szakasza, mellyben a’ mise, k. sz. János congregatiójáe'rt szól, 
igen is azon szentnek ajánlott egyházé volt, hanem igen nagy kétség 
van az ellen, hogy Magyarországon valaha, Benedek szerzete alkotott 
volna ollyan congregatiót, ezen czimü külföldihez pedig nem is csa 

Atolhatta magát. Keresendö, ha lehetneé sz. Iván lovagrendét értenì? 
&quot;Шедшие“ temetési beszéd áll a’ 154d. levelen. „Szerelmes bratym“ 
ìmádság után álló latin megszóll'ta'sról többet kellelt volna Révainak 
взывай, mint a.’ mennyit 336d. lapján megemlít, Az egyveleg gyůjte 
mény mellyìk szakaszának irása'hoz hasonlítna leginkább Latiatucé? 
Némi hasonlósága az 117lbeli husvétmutató némelly betl'íihez és ezek 
nek veressel czìfrzízásához. Hogy nem ez a’ legre'gibb keresztyén ma 
gyar irat, hihetö. 10 féle ok ehhez . . . . . . . . . . . . 

Latìatuc’ eredetìje legalább már szent István idejébôl való. Legrégibb latin 
okleveleinkben a’ magyar helyek iräaa ollyan, mînö e' beszédé . . . 

Keresgetése e!sô irata'sa helyénck, szlávval elegyült vidékeken. A' temetési 
beszédben és imádsa'gban lévö azon hangbélyegek, betúcsere'k, ragok, 
mellyek’ feltulálása, szülöföldökre vezethetne. Mostanig, e' végett 9 

\ 

XLIVL 

LLll 



. Lap. 
codex vìzsgálata. I.) Baranya, Szala, Somogy, átaljában дитяти 
magyarságot elétüntetö helyek ’s iratok. 1.) Kinizsyné imádságaiban 
1513 találtatik: nemzetjîbelçl, valamìnt „Scerelmes bratìmban“: áll 
tìmnucebelevl. 2.) A'Guarycodexben van: tçmlpcebelpl, peldabalol’stb. 
3.) A’ tìhanyì codexnek 153032 ide tartozó más betl'icseréì. 4.) A' 
реви k. egyetem 1508b. codexében olvasható: malasztnec, miként Lat 
ìatuc soxai közölt; halalnec; olvasható: menbelçl, kenbalol, hean, 
mint Latìatucban: heon ’stb. 5.) A’ nagyszombati 151213belì codex 
mutatja 54d. lapjän: tarsasagbalol, ebbelpl. L. ott: harmad íelçs vl'ga 
fag ’stb.; mutatja: halottaknek. Ezen kézìratok mind ollyan özök, 
mint Latiatuc. Il.) Nyìtra táján ’s átaljxíban duna mellékén. Udvar 
nek, jô elé IVd. Béla iratában. 6.)Az érsekujva'ri codexben 1530, bir 
sa'gnap iutvahoz és uk raghoz példák. Másként állnak ezek a’ Jor 
da'nszky codexben 1516, ’s a’ müncheniben 1466. Nyìtra vármegyei 
betú'cserék ézéssel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LII_LIX 

Latìatuc hangbélyegeit, sajátsägaìt, melly tájakon vehette síltal a’ késöbbì 
másoló? Heves, Borsod, Gömôr vmegyeì iratokban lévô betx'ícserék. 
A’ felettébb ézö gömörìben találtatik, jajgatva helyett: jajgatfa, melly 
ezt kérdezteti, ha: fez, a’ temetési beszédben nem: „vész“ helyett a'lle'! 
Abaúj vmegye levéltárában és Kassáéban, idetartozók. Jászó тешу11 
rosa ládájából elévett irat magyarsága 1569b61 nem üt össze Latintuc 
éval. Ózésre nézve inkább индпемза helységé. Zemplìn. A’ krak 
kaì ábécze, ñgyelmet gerjeszt, szószerkezetét tekíntve. Tisza kön'ili 
volt az illyen ragozás: irásben. 7.) Bertalan paptól, sz. Dávìd 2501111 
riban ’s az ezekkel együtt álló egyhäzi ml'vekben 1508, lévô betůcse 
rék. Különösen kìtůnìk ezekbôl a’ sok Клён. Gátî, talxín e’ miatt mondá 
nyelvemlékünket tiszamellékinek. Bertalan pap’ magyarsága mennyì 
ben egyezik inkább a’ bécsi codex némelly szavaival, mintsem Latia 
tucéval?..,................... LlXLXII 

Nyclvnyomozat folytatása, akár tóttal elegyült, akár nem ollyan helyeken. 
8.) А' pelli egyetem 1506belì codexe’ 2d. czikkjében áll ismét: ezçg 
belçl, özö magyarság között. Ugyan azon egyetem 15101521 kö 
zötti codexének egyîk szakasza inkább ö~zö, ma'sìk inkábh ézö. 9.) 
A’debreczeni codexnek 3 alatt „Gyónás“czìkkjében van: almatocbalol, 
щепу czìkk a’ tihanyi ’s nagyszombatì codex hangoztatását követì. A1. 
penitenciaról szóló szakaszban áll: azoknec. Sz. Apalìn életében: kn' 
110191, теп’Ье191. Továbbá: „haborusagoth bekeuel 5enuedni“ czikk 
ben: ezçgbelpl ’stb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXIlLXVII 

Hangzócserék, még 1541b. Vranchich Antal krónika'ja'ban is, ki ezt, irá du» 
nántulì ’s budai täjejtéssel, Bornemisza Tamxís budai tanácsbelie'ben 
hasonlóan, kinek magyarsa'ga nem felette 6zö nem nagyon ézô. Ily~ 
)yen kellemesebb közép hangoztatás divott ńgy la'tszìk egykor a’ bu'. 



о Lap. 
dni magyar udvarnál, miként a’ királyì cancellarìában költ 031165151!) 
ványok mutatják 1527, 1526, 1446, 13421351 évekbôl. Ezekben а‘  
temetési beszéd’s könyörgés' fennmaradt szelleme. A’ temete'sí бете?! 
ben Мод: vola, uola, uolov, emle'laezlet авт: volnz': else, едим]! ад: 
elfelejtett ige're, melig/nek egg/:ori там: а' buduí pasa 1577—1578 
bell' magyar leveleze'se, z'gy a’ be'cn' codex (l. il! az ем“ ass LIII, l.) 
’ltb. житии ’s Шпагат/е tehát.' vola, volo’ е’: лет: vala, valo'. Uolov 
mil az utolso' v, ¿leezetet Майя jeleutetní, ’s Мг он egykísxe'g u i: 
Линзы/е, arro'l одет“ a'llal a’ ñouzú í e'kezete Aíjegyze'u'liez ezekben: 
tív, z'utetvínec. E’ legrégibb nyelvemlékünk magyarsága is föbb osz 
tälyé volt, hogy minden karbeli halott felett elmondathasse'k. Csak 
helytelen leirása ijesztel benniinket eleinte tôle, ha kitisztázzuk, egy 
két elavult szavätól lncgválva, a’ mai fül elött is tiszta. lnkább özése 
mintsem ézése is dunántul kerestetné legelöszer feltétetése't tallín Pécs, 
Pécsva'rad, vagy Szalavár, Veszprim egyházlakában. Késöbbi lemásol 
tatása olly helyeken keresendö, mellyek sajátibb ragaival, hangejté 
sével éltek. Ézöbb tájon, millyen Nyitra ’s Gömör, vagy ízöbbön, 
millyen Szabolcs, Bereg, nem hagyatott volna benne annyì 66. (Hogy 
mássa vétctésekur, melly, többszer ’s különbözö tájakon történt, más 
más vidéki ejtés csuszott belé, abból is gyam'tható , тег: kcgyelméhel 
szó úgy iraték Scerelmes bratymba, lnìként a’ debreczeni codex 
А alatti czikkelyében „n apnak fe nehel“, áll, ’s e’ czikkely nyelve 
pedìg a’ temetési beszédhez és könyörgéshez nem közell't. Kegyelmé 
hel arra vinne, hogy szömtökkelt is l'gy kellene olvasni: szömtökhel, 
ámbár látjuk más példxíból, mikónt álla ch a’ szó közepe'n k gyanánt, 
minek egyébiránt itt a’ 22d. lapon vétetett. A’ LXXId. lapna'l adassék 
az ízö szavakhoz: intetl'nek: зимами.) Miért marad a’ Magyar 
elött örökké nagy becsben ezen nyelvemle'ke . . . . . . . . LXVllLXXII 

A' LXlVd. lap 11d. sorában felülrôl , munka. helyett olvastaasék: muka. 

Toldalék: A’ posti muzéumî codex részletes taglalatja, közbcn теге“ e'sz 
revételekkel. 

Telnetési beszéd ’s könyörgés’ hasonmássa. Hosszabb megszólítais vagy in 
kább Temelésì beszéd maibb olvasäsa. A’ hajdanì, Révdì szerìnt. In 
kább maihoz alkalinazva. Rövìdebb rilegszólításé, nmz: a’ könyörge'sé . . 1— 9 

Észrevételek, elavult szavak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023 
Temetési beszéd ’s könyörge's, palócz olvasással. Szederé. Szabóé . . . . . . 2426 

Jeggzet. A’ 8d. lapon, Мин olvasásának alulról 3d. sorában: mind , olvaltassék: méml. A' 
21d. Паров, w imádságuknál ezen szavak helyett: a’ tulsó lapon, mondassék: felebb. 
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HALOTTI KÉT MEGSZÓLÍTÁS кбит. EDDIG Tön 
TÉNTTEK ELÉADÁSA.. 

 

А, hosszabb megszólítás elejéról, ezen szavakig: engede urdung z'ntetvz'nec 
etc. Pray Gyürgy vete mellesleg, Bold. Margit életirásához készített béveze. 
téséhez, jegyzésébe alul hét sort, 1770b. L. Vita S: Elísabethae шпиле, нес 
non B. Jilargaritae m'rgim's, Tyrnam'ae, М. DCC. LXX. X. Calendas Augusta’. 
in 4. pag. 249, csak megemlítéseül, hogy, ha Margit életirásának nem olly 
csínos is magyarsága mint az 1770beli , csakugyan simultabb a’ ХНЫ. Száz 
szakbelinél, mellyból lévónek Pray, Latiatucat e’ kifejezéseivel hivé: milan 
poliiior est, quam веси&quot; XIII. fuerit, ut milli prope certum est; éS: En locum Hunga 
ricum seculi XII. et ineuntìs XIII. Latiatuc ’stb. 

Sajnovicscsal kôzlé Pray a’ Latiatucnak ünkeze эта másolatát ’s 
Hell' utitársa, egészen felvevé, ugyan 1770ben másodszor lenyomtatott e' 
munkájába: Demonstratie, idioma ngarorum et Lapponum ídem esse. Tyr 
mniae, III. DCC. LXX. in 4. р. 4—5: quia, mondje. Prayról, altera.“ banc De. 
mostrationis mene editionem, munere quoque suo locupletatam voluit. Sajl'lOVl'CS Ьавоп 
lóan inkább a’ változat bizonyítása тент marada, тег: azen megjegyzése' 
példájaul tüzé ki, hogy miként a’ hajdani lapp nyelv különbözóvé lön ide 
jebclihez képest, ugy, im a’ magyar. Ezért irá 3dik Iapján: „Codex вдавите 
seculo XII., aut ineunte XIII. scriptus et in Archivo V. Capituli Posoniensis asserva 
tus Iocum Ungaricum in se complectitur, quenl pauci Ungari Ungaricum esse dixerint.“ 
ЕЩЁ“, а, 7. 8. 1ароп: „Ne quis autem arbitreiur locum Ungaricum a quodam 
Iinguae Ungaricae imperito erronee conceptum, et literis consignatum esse, meminisse 
Lectorem volo, sermonem hune ex instituto Ecclesiae supra ¿umu/ol defunctorum haberì 
soiitunl, atque adeo authoritate et из“ publico comprobatum fuisse; ut scìlìcet fideles fu» 
neri adslnntes ad pietalem et preces pro defuncto dicendas animarentur; quod fieri ne 
quivisset, nisi dialeclus haec a pluribus recepta, imo n tota Communitate usurpatn fuis 
let. Qnae si ita sunt, aliam prefecto dialeetum veteribus Ungarìs, aliam hodiernis esse, 
adeoque linguam velerum шпагат et variatam fm'ue, in propatulo est.“ 

DevSajnovicsban még is megvillant már egyszersmind nyelvtani 
vizsgáltatása, ’s bizá ezt, szerzete’ költói díszére, Faludira. „Ut ищет, szól, 
haec vere Ungaricn esse intelligantur, clavim subjicio a R. P. Francisco FALUDI e S. J. 
concinnatam, in qua ранение solum voces occurrunt, quae cum hodierna dialecto nostra 
minus facile conciliari posse videntur.“ ' 

'S kiszedeté Sajnovics a' кыш Faludi' olvasását, mellyel az, közér 
telmüvé tevé, a’ mennyiben jól tudott nyelvéból vezetgette találgatása. Ysa, 
Eleve, Ifemucut, Неон, Feze marada bántatlanúl. Jegyzetben alúl áll: „Ym 
videtur convenire cum Ungarico: Мишу (certe, финтам“). Eleve, alii interpretantur 
мы, vel Леди, seu initio: fors legi posset: ЕМ seu Viven: pro: Deus, ut sic con 
structie suum habeat Nolninativum. Isemucut idem significare ас sziilölzkó't seu: Patrem 
nosfrum, progenitorem Nostrum, certum est. Неон idem esse ac Ungarorum leali (lau 
tum) ex sensu птенцам. Feze, quidam legunt: Feje, quasi capul, fom, origo. 

А и. mßcszóní'rÁs ÜGYE. 
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Feleím és Isernucut’ lappal rokonságának mutogatásában, látszik, 
különösen Sajnovics gyönyörködék, 's így már Révait ottani keresgéletre 
édesité, Gyarmatit pedîg majd csupa. lappá és finné varázsolá Afßnz'tasában. 
De Faludi a’ népszerü kedvelt кыш, nem hagyta fenn egyszermind magya 
rázataival jelét, nyelv ragozata lelke' mélyebb szétszedéséhez értettségének, 
mivel e' kétféle birtok együtt ritkább. Racine nyelvét Patru grammatik“ 
javítá ki; Kisfaludy Károlyét Helmeczy, mint szabályait értóbb. 

Megint Pray késóbb az 6 Cornidesének küldé meg már mind a’ két 
megszólltás másolatát 1773ban Februar. 18dik kòlt leveléban, noha néhány 
apróbb elhibítással, Révaiként ') Kétségenkül XIId. százsßak hajlásáról lé 
vónek irá ’s nézte „koporsó feletti beszédül, melly nap’ évielétérttén monda 
tott Volna.“ Közlé, miként kisérte meg legjobb magyarokat olvastatásával, 
de kiknek egyike sem fejte ki belóle teljes mondékot, felvilágítása után 
pedig, tiszta lon minden. Lám a' XV. százszakban is, nyelvünk minó durva, 
szólt, ’s barátja eleibe tanuságra „Én Sipos Petor 'stb.“ kezdetü irást adá, 
mellynek eredetijét 1493ból gondolta. 

Igen, legjobb magyar sem volt képes olvasni, mert senki sem tani 
totta magyartalaniskolában magyar oklevéltanra is úgy, miként a’ latinnak 
legalább kibetüzésére, mellyhez ügyvéd, biró, jegyzó, tôrténetbuvár, кар 
taluni lector tiszténél fogva vonatott. Magyarul, vane valamicske 's millyen 
irásbélyeggel van, nem is tudták, latinnak esés a' nemzetit elszenderité. 

Cornides fennakadott„milost, bratym 'stb.“ szavakon 's tót pap com 
positiójának és a’ XVd. szásszakon túl nem is lévo'nek irá vissza. Most neki 
hevůlt Pray. Védelmét latin szavaival teszem ide, mort idézctt iró erósítvé 
nyeinek az 6 nyelvérôl másra tétele, sikkadott lehet. „Criteria Missalis, fclelé, 
1773b~ Martins 5d~ pro seculi XII. initio tarn sunt perspicua, ut certissima nota tem 
poris ex Dominica Paschntis щита Ьепе magno tempore secnli XI. id iam in vsu fuerit. 
Monachum vero Манит fuisse sermonis auctorem, nescio cur existimos. Mihi certum est, 
Missale ad Capitulum Veteris Bmlae pertìnuìsse. Hanc notitiam Schedis Pazmani, qui id 
Canìtulo Posoniensi donum dedit, in acceptis refero. Non rite, vt ego puto, а nostri tem 
poris lingnae vsn ad vetusta tempora iudicium constituitur. Quam nbhorrentia а nostris 
Hungnrìca nomina in vetustis regnm literis occurrunt. .... En Tibi Germanismum seculi 
XIII. питание.“ Martins 24dik 1773b. költ érdekes levelében pedig még igy 
l l Í l P l . &quot; lsmertetl a codex ll'ütäSR Charakteœß „Non Missale tantum, sed et bermonem fu 
nebreln, seculi XIII. esse, ut Tibi persuadeas, velim. Eadem ubique manus, iidem cha 
racternm ductus, membrana, scribendi ratio seculo XII. propria, rudissimae ante Cano 
nem plcturae, nisi informes potins lineas malis, et in ipsa Missarum serie ad diem anm 
uersarlum defunctorum locatus sermo, scriptum reliquis omnibus ita simili, vt ouum оио. 
Allena manus ex ductu et colore, facile observatur .... Vel inspecto Codice vetustiorem 
faceres. ’stb.“ 

Eltünt így Cornidesnek, a’ nem hamarhivó'nek, látatlanban csak kün 
nyedleg kiszesszent gyanúvéleménye. Ejtse az eredetire szemét az éles okle 
vélismerô, betük vonatából kapta volna már fel, a' kor’ táját; az ehhez ve 
___.  

l') L. Antiquitltel liter. hungaricae Vol. I. Panini M. DCCC. III. p. 337339. 
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tés, gyaknrlattal, szellemi tapintássá válik. „Hasonmássa't vetette majd nem 
eléggé hivet“ mondja_Horva't István, ’s Révai sem tartá azon példányt, mely 
lyet Comidas jegyzetei kózòtt olvasott, az eredetivel tôkéllctesen egyezónek. 
Azonban Cornidcs ezt irja Anonymul Vindiciaiban a’ 211dik lapon: „Чиеш 
(sermonem), ex ip_fo authographo fumma accuratìone exfcripseram Pofonii.“ 
Gyújteményéról szóló ’s testvére так 1792ben kiadott czímsorban (l. Danie 
Iù Садгиде: Bibliotheca Ilungarz'ca, Pestim', in 8) így jegyzi ki ат a’ 2680. 
1ар: „Excerpta ех Missalì Ms. membranaceo Bibliothecae Vener. Capitali Posonìensis 
Nro 62;“ de azon eweerptak, nyelvról, korról szólóke, nem ludom, mert 
kónyvhagyománya gróf Teleki Lászlónak, ki Cornidexh kincseit is megvá 
sárlá, örökösei ша] magyar akademiánknak ajándékoztatva, most állítatik 
fel; Petrovics pedig ki jól tudta volt már, mit hol kell keresni eddigi szo 
ritottabb hclyén is, nem él többé! Nyelv kiburkolása sem Cornidestól, sem 
Praytól nem volt várható. Mart ha dicsértesen ereszkedett is Comidas, az 
Anouymusbau eléforduló ezen magyar szavak régi leirásainak fejtegetésébe: 
aldumás, almu, Bursu, Eskülló, holm, hovos, sceri ’stb. és o’ végett jól meg 
forgatá B. Margit életirását; ha, Pray hasonlítgata is keleti szavakhoz ma 
gyarokat, Шуе: munkájuk csak mellékes gally' nyesegetése volt. Mindenike 
buvárkodott ’s a’ mi ln agyar dolgot lelt, surozta fóczéljához latinul vagy 
németül, idejük nyelvén. Magyar irást ekként, mint váratlant, megtapso» 
lának 's hagyák nyelvtudósra. Azért elégedette meg Ргау’? majd Xlld. száz 
nak egyszer vége másszor eleje, majd XIIld. megindulása körül nagyjában, 
hozzávetéssel. Vagy tarta, tisztába úgy sem juthatástól? Szeme rajta maradt 
azonban, mint kedves felfedezésen, mert 1775ben ezen munkájához: „Dis 
“Напоив: Ьг'згоп'сосп'п'сае ín Anuales reterum Hunnorum Апатит et Нип 
garorum Viudobonae MD CCLXXV. in fol.“ a' 92d. lapon eléforduló jegyzeté 
Ьеп megint így пса] гей: „Et quantum hodierna dialectus varict a feculi XII. et XlII 
_liquet ex fermone I'nper fepulcro, quem Cl. Sainovicsio, ut Гане Demonftationì ìnfereret, 
communicavi, quo Leclorem harum rerum amantem гетто, quae tam communìs regno 
id temporìs erat, quam rims Eccleliue noftrae proprius.“ COrnides csakllgyan miféle 
grammatikai jegyzetét hagyla fenn felóle, majd alább fordul elé. 

De, miért hagyá el annak is nyiltabb feljegyzését Pray, „ó volt~e 
felfedezó'je, vagy ismerte már Pázmáníl“ Horvát István azon okánál fogva 
irá, lIOgy „már a' mindenféle egyhńzì nemzeti Régiségeket nagy Íigyelemmel fölkeresö 
Pa'zmń ny Péter Ca rdìnnlis tudott valamit a’ Magyar Nyelvnek e’ dréga kintséröl, 
It'ulůogy a' Misekönyvet, mellyben a' két Haloltas Везти! Гов|а11ап!‹‚ ö ajándékozta a’ 
Posoni kaplnlannak.“ L. Tudon. Gy17jl. 1835. l. ми, 10341. lap. Еву van, ajándé 
kunknak, illik bclsejét ismernünk, de becseset gondolhatott nyujtani Páz 
mán már egyedül azzal, ha magyar szerzet régi misekünyvét teszi le ottan 
emlékül fenntartásra. 

Pray által fennebb idézett schedáját Pázmánnak, én azért vágytam 
megkapnom, .ha egyszersmind nincse rá jegyezve, hogy az óbudai kápta 
lané magáé volte hajdan óta már e' misekônyv, vagy ahhoz honnan jutott? 
ha Pázmán maga nem irte fìgyeltetésül arra egykét sort az iiiant; hogy e’ 

A 
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misekönyvben ez ama korból halottfeletti „magyar“ megszólítás_ van, mit 
Pray talán, elllagyni talála. Midón 1836b. Majus 31dikén, a' pozsoni kápta 
lan levéltára’ iratait, magyarnl lehetók végett, reggeltôl estiglen forgattuk 
hárman: Dôme Károly kanonok, Kaszay József káptalani jegyzó, 's én, kü 
lôn kereste Döme Kaszayval az ohajtott schedát a' secretariusi actak Миш, 
de nem тающим. Igérte Metastasio fordítója, a’ magyar akademiai tiszteleti 
tag, késóbben is arra gondját erdélyi barátságunknál ’s fó'ként nemes indula 
tánál fogvást, mellyel minden hazai ügyet fogad, azonban maig sem kerlílt 
elé. Addig is nagyon hihetó: Pázmán nem tudá, mi volt elbúva misésa. 
jándékában; legalább igen kétkedhetünk felette, kóvetkezóknél fogva: 1.) A' 
sz.Péter sz. Pál budai káptalana, mellyé ha eleitó'l fogva volt~e, vagy része 
a’ k. sz. János keresztes lovagainak sz.Háromságos felhévizi conventjéról szálla 

_ reá, arról alább szóljunk, oszlott vagy oszlandó volt 1541 kôrül helyéról, mi 
dó'n Buda. királyi várát Soliman csalárdsága meghajlította, ’s vivék a’ bús ра 
pok e' codex gyújteményt is okleveleikkel, talán egyenesen Pozsonba. Vagy, 
szakadott oda csak 1633ban? mikor beléirásként a’pozsoni káptalan könyvei 
közé soroztatott. 1616b. kezdheté Pázmán mint uj primás fófelügyeletét a’ 
budai maradék káptalanra és conventre, mivel Esztergoln érsekétól függé 
nek, ámbár a’ megye, veszprimi volt. Nein észrevétetéssel adta igy kezébe 
valamellyik káptalan vagy conventbeli , a’ kik ismerék már elenyésztek. 
Magának kelle tehát reátalálni. De, forgathatott volnae végig az érsek tòbb 
meg tôbb régi barátiratu misekönyvetil kinek minden idejét országlási ta 
nácskozás, egyházi visszatérítés foglalá el ôrök mozgalommal. Azonban te 
gyük fel, Vagy övé magáé lett akárhogy még elébb 's 6 akadott maga reá, 
vagy más papja mondá meg neki, mi van benne, akkor: 2.) A’ nemzetiségre 
vigyázott primásból említetése òmlött volna ki áradozni szokott irásaiban, 
a) már csak azon ébredett ôröméból, b) hogy iigyelmet tartson fenn iránta; 
cz) papságának védelmeül a’ nemzeti nyelvet megragadott reformatorok el 
lenvetéseire, hogy íme, hajdanban már magyarúl szólott népéhez a’ catholi 
ous pap is. Az 6 lángesze hamar támokat eleveníte ki abból is, mit más cse 
kélynek vôn. 3.) Ha erról Pray hasonlóan kapott volna Pázmántól jegyzést, 
nem bizonyítá valae Cornides ellen XVd. százszaknál régibbségét azzal is, 
hogy lám, már Pázmán hajdanibbnak ismeré. IIanem Pray, ámbár ótalom 
hevében, csak egy notitíara hivatkozik Martins 5dikén irt levelében: Напс 
notz'tz'am Lfelebb. Pázmán tehät ajándékozllatá csak egyszerüen e' küny 
vet a' pozsoni káptalanéi közé, mert az óbudainak hiteles iratai úgy is, ta 
lán már akkor, ott valáuak, czímsoraikat 1836b Junius 12dikén olvastam 
meg; тем misekönyvból ottan gylîjtemény volt már, vagy kezdetett. Ti . 
zenhárom régi missalet néze végig levelenként kérésemre Kaszay József, 
de magyar irást egyikben sem talált, mig én gótbetüs egyházi latin kézira 
tot 1300ból, i415ból 1505b.'stb. tizenhét kotetet forgattam а: vigyázva, ha 
nem, czélomhoz képest, épen úgy siker nélkül. 
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`A_z olvasónak talán kedve jóne itt mondania: mit ér? akár tudott 
felóle Pázmán akár nem. Ennek bóvebb szóba hozása csak élénkebben akarta 
képzelet eleibe tüntetni , mennyire kár vala, liogy épen az óbudai káptalan 
vagy felhévizi convent elókeló tagjai között egyik éberebb magyarnak eszébe 
nem jutott e’ megszólításokat még 1541 elo'tt adni közre, melly tájatt, a' 
magyar nyclv már szembe kezde szállani új igéken addigi latin elnyomójával, 
midón Pesti Gábor 1538ban a' „Nomenclatura sea: Индианки“ közé magyar 
szavak besorozásával honi szókônyvról gerjeszte gondolkodást, mikor 153911. 
mar Erdósi magyar grammatikája Sárváratt nyomtatásban kijött, hogy a’ más 
káptalanokban lenni kellett efféle egyházi iratokra is még elveszhetésük elótt 
villant volna fel gond. Mert az eddig találttaknál jóval tôbb hajdani magyar 
irat fennforogtát lchet méltán hinnünk az 1549b. elótt készült 's akkor csak 
„vionnan meg igaz'itatott és Krakkoban kiniomtatott Igag irag modiarol valo 
tudomañnak“két helyén is álló azon hivatkozásából: Az rëgiek az ill'en ighe 
ket ig' irtac; Az reghiec micor confonansrol kegdetett az utannoc valo ighe, 
nem irtac confonañ'al ’stb. L. Kazínczy, Magyar лететь, Elsó' kò'tet, Pest, 
1808. l. 144 e's 150. És, melly nem jól tevé Pázmán, hogy a’ missalet, ha 
csakugyan tudta rejteményét, csak csendesen adá ki kezéból, mivel hon elótti 
reá {igyeltetést egy Molnár Albert, mint 1610ben 6 is magyar nyelvtan iró 
(1 1635ben); egy Csipkés Komáromi Gyòrgy, 1645ben hasonlóan az, talán 
olly érintkezéssel fogott volna 1'61, 111611уЬ61 hamarább szülctìk okos nyomo 
zat, vagy legalább még az akkor is 1162611 volt némelly magyar nyelvmarad 
vány nem vettetik rozsdás kardokkal együtt kuczkóba. Igy pedig eltel 
degelt 600 kòrülnyi év, mig Pray, forgatván forgatta historiai keresetci&gt; 
hevével a’ misekönyvet ’s akár clébb látott valamit a' magyar irat felól Páz 
mán schedáján, aka'r a’ misekönyvnck belsejével is Ь6 megísmerkedése után, 
miként Martins 24d. irt lcvelc mutatja, legalább elsó hirdetójc, 6 lòn. 

1782nél clébb, TrenkaMihály irta 16 saját kezével annyira pontosan, 
hogy Révai maga is annak ékezetei szerínt javítgatta ki onkeze' másolatát, 
üsszehasonlita'skor. Trenka, historiák kir. professzora lévén Gyórütt, Pécsctt, 
Pesten, tanult barátai közott jóve megint szóba e' burkolt nyelv, de ogyéb 
nem történt. Tova'bb mene KollerJózseÍ` pécsi kanonok 1782b. Ó akkor, Ро 
zsonban kijött e’ munkájának: Historia Episcopatas Qaz'uqaeecclesz'arum, Isó' 
kötetéhez csatolt Ildik Appendixeben, 382d. laptól fogva 416ig, kivonat_ban 
ismerteté meg a’ misekónyvet., lenyomatván abból az 1114b. Lórincz eszter 
gomi érsek által tartott zsinat canonait, mellyek kòzött ez is a'll: „Vt enno 
nici in claustro et capellanì in curia lz'teralorz'e loquantur“, azuz lati nul, merli az, 
így nem igen tudottak, magyar nyelvükòn beszélének; le némelly bô'jtók 
veres rovatait, a’ benne lévó kalendaríomot és chronicont ’stb.; és le a 1161 
megszólítást. Mindjárt 62 után veté megjegyzését a’ misckünyv kelése 111616 
161, kòvetkezó oknyomozattal. „Az irott'codex elején álló kalendariom ugyan 
azon kéztól van, mellytól a’ codex maga, ha tchat a` kalendariom iratasa 
évét tudjuk, akkor a° codexét is mcgismertnek látszhatunk, водности vide 
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bimur.“ Kijegyzé most, husvét és az lijabb innepek' mikorra eséseit mint 
e’ kérdésben eligazitókét. Hnsvétet azonban nem tartá bíztos mutatónak, mext 
VI. Ii`aI.Apríl. (Мам. 27.) a’ napja e' kalendariomban, mellyre valósággal esett 
Volt 1076, 1155, 1160, 1239, 1250, 1323, 1334, 1345 években, (le két 
ségcs, vélé, ha igazi azon napjára шесте, теНуев a’ codex iratása évének 
husvéte volt, mivel hasonlóan VI. Kal. Армия áll liusvélül еду 1377Ьеп irt 
pozsoni más misckönyv’ kalendariomábun, nem külònben a' kinyomtatott 
esztergomiakban 1484 és 1501; a' pécsiben 1499ról, pedig liusvétnek más 
nap adott innepet. Ennélfogva, mondá Koller: „Secundn noia, quae en генотип 
recentiorum, primigenia temen manu Kalendario inlertorum majus momentum afferra 
poterit. Ego ut rem expedium brevi , hoc nnum profero: in Kalendario primigenio mann 
ad V. Kal. Julii ndscriplam esse Elevationem S. Ladislai Regis .. .. Elevatinnem S. La» 
dislai in adnotalionibus alia quidem manu, nihilominus saeculo XIII. baud recenliorî, 
Codici nostro inserlìs geminis locis ad An. 1192 referri deprehendo, quam Epocham . . . . 
veram esse non dubito. Siamo igilur Kalendarium et per hoe Misinlem Codicem non ante 
An. 1192 exaratum fuisse. Sed neque serìus quam an. 1210, nam ante Kalendarium 
Ieguntur isla: „Et fuerint anni cumpleti mille (lucenti et decies enim post partum Virgi 
nis aime“ ‘) ele., post Kalendarium Andreae II. annos duntnxat sex „тиши, etsi 
certum sit lricenis plures regnaue; unde тесте argniînr, eem scriplam else nnno Andreae П. 
lexto , qui erat post partum Virginie Мише millesìmul, ducentesìmus, decimus. 

Koller ébresztheté grof Batthyáni Ignácz erdélyi püspökót a’ mise 
künyv megl'orgatására gyüjteményéliez a’ eanonokra nézve. Kijott 1785ben 
Isó коше illy, czimmel: Leges ecclesn'astz'cae Веди! Hungaríae 's a' Missalet 
vagy Sacramentariumot, nevezé ó „Boldvainak“ e’ szavaival a' 8dik lapon :_ 
„Sacramen tarium Boldvense saeculi XII. ex quo dnas dabimus lynodos, docet 
non defuisse Ecclesiìs Hungariae codices, in quos Canones Synodorum referrent.“ A' 
megszólításról azonhan, mint czélján kivül esóról semmi jcgyzete. Mindazál 
tal éríntését is megemlíteni azért kell itt, mert kitetszik, liogy gr. Batthyáni 
szeme a’ misekònyvbc késobbi kéztól tétetett ezen jegyzést: „IlL CCIII. 
Monaslerium íoÍzanm's baptistae comburítur íuzvta bulduam situm“ fogta fel 

l ’s azért nevezé Boldvense~nek, és ujonnan utánajárni tórckedett kútfeje évé 
nek, mellyre támaszkodni százszakához képest fogna. Az 1827ben megjelent 
пат kotet azonban boldvai misekònyvet nem is emlite már, hanem свай 
„Xlld. százszakbeli мигают,“ igy, a’ 120d. Паров: Synodus Il. Stn'gom'ens. 
circa an. 1099. ниш: ez ]llS. Завели Х11. edita, 's a.' 196d. lapon: Synodus 
III. circa an. 1109 ea’ codice JIS. Ecclesz'ae Posom'eusa's. Az évszámok ossze 
vetése `s átaljában ebbe ereszkedés, nem ide való. 

l Pázmándy Samuel HSGban Pesten megjelent ezen munkájának: 
„Schedz'asmata prueledz'ala'a eogz'lalíom'm com'eeterah'rm circa originen: , se 
дедуле antiguas et [тупит Vlarofjllaga1ruc populonm, Pars I. 632690 lap 
jaira vette mind a' két&gt; megszólítást, alásorozá saját olvasását 's forditá la 
tinra is. Olvasásából ezek ide jegyzendók; yfa = bizon; gimilcictul = 
gyümöltsbù'l; heon = ‚шлет, нет csak; wt = (Лег; turchucat = tor 

‘) Nem шип Koller e' navale' hexameter és pentameterben léte't , pedig штамп: tesznek. 



VII 

bahut; feze = _fefzekje; ildetuitul ~ ‚знатны, wnuttei = ünöt 
tei; cuzicun = közz'ben; ilezie=..z'llefz_/`ze. Ем: munhi uruzagbele, 
mondje, inkább így kellene olvasni: mennyei országba, vagy: Mennyei Ura 
ságba. 'S igy ereszkedik ki munkájának mindenfelé magyart látó és reko 
nitó szelleméllen, @Zen зяби: ex ista voce originali M11/lha' Uruzríg', ex vi etymolo 
gica, coelestem Dominalum indicante, cernimus, modernem vocem Ürfásfíg, que pro Re 
gno vtimur, Uruzu'g, nunc Umm'g, id est, ex vi itidem etymologica, Complexus UÍn'o 
Uzorum, originem sumsilïe , adeoque, lloc quoque indicio, Идти—11250: fuìlTe: quibus, ad 
aliquid sublime exprimendum, circa rerum exordia, hominum cogitationes neque femet 
sirius erigebant. És eredezteti aehjì'n szót a’ finn akaból, a' kôz magyar nép 
nél most is éló@ Achfzonból, a’ h és cb betl'íket keletiesen felcserélésból, ’s 
igy leve, mond, végrez'ahfzouból, asszony. Vevé pedig künyvébe, valija, 
e' megszólitásokat fóként a' bennek lévó: víze, m'magguk'stb. szavak’ irásáért, 
mellyekhez ma e betlît nem teszünk, annak megmutatása végett, miként: 
„vfus ille Maiorihus neftris cum pril'cis Dano Vilmo Variíl, modernique Croatie, vti et 
Orientalibus, eommunis, praeñgendi nonnunquam vocalibus initialibus Iiteram v palam 
eonfpicìmr.“ Mert, szerínte, VendoVenn, egy ezzel: OnaUno; Unna folyó 
az, a.’ mi: Vanna ,' Uger annyi mint: Vuger; Var nép, tulajdonképen Ulaar; 
Vennek voltaképen Umaok 's ezek a’ Fenuek, ôsszesen pedig mind a' régi 
dánokhoz számlált népek. Elóízül azért pontozám ki ezeket, hogy lássék, 
mikre szállongott volna Pázmándy, ha bóvebb észrevételeket írt volna e' 
mcgszólitásokról, mit, emlitéseként, készitenie feltéte volt. Egyébiránt a' 
beszódejtés minöségéról mondott vélemenyét vegyük még tudomásul, szemre: 
„Мешокат quidam Graeci Scriptores Iinguam Chunicnm: cuius inter Viros , Felninasque 
Principes, inm circa aetatem Arpadi, ac proximorum SuccelI'oruln vfus elfe coeperat. Ano 
nymus eos, qui cum TurcisArpadìnnis ad Kieviam, foedere implicabantur, vocat CHUNos. 
Нов eosdem accedentes ad foedul Arpadianorum, fnamque cultiorenl dìalectum iis commu 
nicantes, Porphyrogenitus Chazaros appellat. Dialectus, qua Serino ifte fcribebatur, fuilfe 
videtur aeno fequiore mixtura veteris TurcoFinnicae, eiusdem alias et genuinae pariter 
reteris Vendo¢Vinnicae, cum ndoptitia ChunoChazarica.“ ’stb. 

1793ban Segesvári István nyomatta le Derham Physicatlneologiája’ 
forditásához irt ajánló levele ХНЫ. lapjára elejét a'hosszabb megszólitásnak, 
e’ szavakig: „engede vrdung intetvinee“, lobogtában a' magyar nyelv iránt. 

Pázmándy pendíti meg 693dik lapján, hogy e’ megszólítás némelly 
elsô írszakát más kônyvbe irva, munkája kijôtte elótt néliány évvel látta, 
Rádai könyvtárában. Ha csakugyan ezt érté Pázmándy, láthatta Gyarmathi 
Samuel is Péczeien 1784 kôrül ott laktakor. Azonban Gyarmathi egyszer sem 
emlité ат elöttem, négy évig vele sokszor cgyůtt voltom alatt, midón a’ 70hez 
küzelgetctt legtisztesebb ó'sz a’ könyvtárról gyakran szólott, midón az o&quot; Ra' 
daíát, ékesirói érdemei mellett lelke tisztaságáért is mindenkor „halhatat 
lan“ mellékszóval czimezé, megindult szíve, „Ükoskodva шиш magyar nyelv 
mestere'beu“ egyenesen Sajnovics ntán kiirását hozza ele a’ hqsszabb köliyor 
géi'etskének vagyis Intéfetskének, miként ó’ nevez'te.’L._elso darab, Kolo s: 
идти 1794. lap 120—122. Eredeti legapróbb sajaltsagart szemelgetvén ele 
Gyarmathi a’ magyar nyelv szószerkezetének, ’s ez épen erdeme, blzonyítónl 
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választá ki a’ hosszabb megszólitást ahhoz, hogy öseink nem szurdogáltak 
majd minden nevszó eleibc, as, a', névmást annyira mint mi maiak, kik 
vezetéknevekhez is alkalmazók már, mert, 20 helytt van elhagyva, jegyzi 
meg, abban, hová most belé tétetik, mióta ifjaink a' deák és német nyel 
vekkel együtt tanulják a' magokét. Valamint „Amerika feltalálása“ forditá 
sához elóbesze'dét ige nélkül készl'té, úgy irt еду 22 sornyi barátságos leve+ 
let ide 119 Iapjára, az, a', ne'lkül, ’s ehhez атом példaul tcvé ennek eleibß  
Henriade kezdetét is a’ buzgott Péczeli Józsefnek egyébiránt Szilágyiênál 
erótlenebb fordításából. Magát'a’ megszólítást illy elkülünüzéssel olvasá Gyar 
mathi: Vogmuc nála: 'zogz'unc; hazoa, huzzaja v. lm'zául; tilutoa, tilt 
va; mund oa, тощиа; yfa, bizony; hadlava, hallca; Vize, ůze (me), 
feze , fajzaija; mulchotia, mulathaija ’stb. Pázma'ndy, láttuk, olvasá 
dunántuliasan a' távolító tól tól ragot igy: túl, túl, rúl, rlîl; Gyarmathi 
pedig erdélyiescn ejté olvasásába, néhol: tól, másutt meg, mintha ercdctije 
tarlotta volna, tül, túl mellett. Habozott még szavai olvasása kòrül, de mi 
féle nyelvcsínt lehet abból kikapni, legelószer arra б figyeltetett. Erdélyi 
Muzëum és Tudom.Gyú'jtemény szükségesnek találta még sok aazásunk ellen 
szólnni,v Gyarmathi ezek elótt már 20 évvel ébreszte gondot, hogy eléakadó 
régi nyelvemlékeinkból olly szemmel válogassunk némellyet ki, minóvelVir 
gilius tuda szedni kellemeket, mög zordon öseinek Festus grammaticusnál 
fennmaradott illyen nyelvéból: Sei parentemfpuer Írerberit, ast aloe plorasa't, 
puer Deiaeis meer estad, mi késóbben erre változott: sipareutem Aeuer rer 
beret, at ille ploret, [mer Dz'rz's sucer esta. 

1795ben megjelenik: „Illagyar Grammatika, mellyet készített Deb 
reczenberm еду magyar társasa'g, ’s ez, illy itélctét nyilatkoztatá, 146dik 
lapjálh“ Az ealdig mondottakból meg lehet l'télni azon Halntti Beszétl' Darabja't, melly 
ne'melly Könyvekbenn ligy hozódik fel, mint a XII. Százndbe'li i ат Magyarsa'gnak Ма radvzínnya, és Еду kezdôdik: Laljutuc ‘s a’ t. _ Annak az Irónak äövetkezô fzavai: zum 
tnclwl, e helyett: zmnutuc/zal vngy zemetec/:el ; рагшИштЬе/д, e helyett: puradimmban , 
Ímlaluec, e helyett: Íaallílnac; mugunec, е helyelt: umg/mac ниш maga'uac; foiauec, e 
helyett: _fafa/:ec паи fain/mc, риса/лес, e helyett: puculnak няня pokal/¿ala ’s a' t.: nyil 
vann mutatják, hogy az Magyar neln lehetett: inert ни igaz Magyar, aKelnény és Gyenge 
Maga'bannhangzókat, ezekbenn a fzókbann, l'gy бане nem rakta vólna. A’ 261» läP0ll 
azonban ckként hlvatkozik агга: „Ama XIIdik Századhelìnek vélt Halottì Вены; 
Ьепп: Latmtuc 's a’ t. l'gy szóllítódik mcg а Nép, a meghóltért való imádkozásra: E: 
keaasatuc [Лоте/ш: с/штш/ Kilt, az az: és kiáltsatok Urunkhoz, hármúl (hármnsävnl) 
Kiriét 's a' t. 

Sándor István a' fennebbi vád ellen Sokféléjének Gyrîrótt 1798ban 
kijött Vd. darabjában a' löldik lapra, liol Pesti Gábor ujtestamontomából 
1536b., idézi e’ szót: rezet ранил, melly, Latiutuoban is“ igy готы elé, 
llelyesen szllrá ésZreVételét: „F.z illyen теще! nzaz: re'rzef miatt ama régi Darabnnk 
поре, melly igy kezdödik: Лимита feleym, sokan, a' kik a’ régi Magyar könyveket 
’s Irntokat nem esmérik, még most is Tótnnk пшик méltatlannl.“ 1799Ьеп pedig 
Vldlk darabjának 70dik lapján, bold. Margit életirásában lévó: Zent Mar 
дуг Azzormak „e u c c h е“ szóra tett jegyzése alkalmával ezt mondogatta.: 
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„Ki пунш: ebbôl is, melly régi Szokás légyen az Afzfzonyinknál a kisebb leány Taft 
vérôköt Ottlöknek mondani, a mit a Debretzeni Grammaticusok hibänak neveztek. De 
hifzem, 5k a fokzer, máfodzer, harmadzer miatt Шт lígy nem fogjak talzin 
Magyarnak esme'rni ezt u Szerzöt is, vnlamìnt а Latiatnc feleyln Iróját a Z umtu 
chel, Halalnec, Muganec, Foianec, Puculnee ’s Paradisumben miatt. 
Pedig Zumtuch el nem más, hanem Szömtñkkel az av.: Szemetekkel. ’S ha tellyesség 
gel nem tsnlatkozom, a Nak és Ban Ragafzte'kok akkor esméretlenek vóltak, ’s azok 
helyében az akknri Eleink teak Nek és Ben Ragafztékokkal éltek. Ide czéloz ké 
sóbbi jegyzetében is, mellyet 1801ben VIII. darabjának 5d. lapjához Ànony 
mus' nekezó dativnsairól Fúggesztett. ’S még késóbben sem nyomhatá el 
zsémbét, midón Révai már megmutatta volt a' „magyar társaságnak“ el nem 
fogadható állítmányát, hanem Sokféléje Xdik darabjának (Bécsben 1808) 64 
éS 65d. lapjál'a tevé: „Az emh’tettL.\1l.vruc гвьнтм, Hazńnk nyelvére tekíntve, egygy 
olly Kintsünk, mellynél nagyobbat nem birnnk. Annak védelmeze'se't a' Ra'galmazói ellen 
tégen magamra akarmm venni, de mivel Révni Bara'tmn bizonyossá tett abban, hogy ö 
вы: nem tsak fzórúl fzóra megmagyarázza, hanem az Oltsrírlóinak is megfog felelni, ahoz 
ke'pest ezen munkát kéf'l. örömest oda engedtem néki. Bär menne'l hnmarsíbb megjelenne 
vele ‘), hogy ama ka'rhoztató мышцам: megfzégyenŕtse, kik, mivel magok a' régi 
irott és пушками Könyveinket nem forgatta'k, ’s ehezképest a’ hajdani Nyelvù'nket 's 
aunak idô fzerént való миомы: нет is esmérik, ат hifzik, söt másokkal ìs el akarják 
hiletnì, bogy a’ legrégibb Eleînk is fzint úgy befzéltek e's irtak, valamint mi тошна.“ 

Az úgy nevezett„Debreczeni Grammatikának“ több dolgozatból sze 
degetett szerkesztói: Domokos Lajos, Szikszay György ’s Benedek Mihály 
(l. Kaza'nczy, Magyar Regz'segek е’з Rz'tkaságok, Peste/z 1808, Elsó kötet, Az 
oleasóhos XXXXXXId. lap.) menthetók volnának annyiban, mert régibb 
magyar iratgyújtemény szükében nem tehettek òsszehasonlítást ’s magok oly 
lyanokhoz nem férhetének, arra továbbá „hogy nem mindenütt Quadalaxa 
raz a’ magyar nép, hanem Matra alatt vellável eszik és gylîjt, Dunántul, 
velágot gyujt és vesárnapoz, igen is még mondhatni; nem utaztak' min 
flenütt a’ honban. De, Gyarmathi „Nyelvmester“ének, melly versenymun 
kául vala biróiszékük clótt, stylisticai csínos észrevétcle, óket vigyázóvá 
nem tevé! De, mikor az egyéb kézrekaphatottakat sem forgaták meg! Egy, 
1544ben készült reformatiói ének mutatta volna nekik: Semmt' m'nczen er 
ró`l lám azfzent IrásBEN, mellyet Szombathelyi János, Kazinczyhoz 1805b. 
Sárospatakon irt levelében idéz az említett„Régiségek“ 173.1apján. Nem Ve 
vék Iìgyelóre Anonymus évjegyzetirónkI 1745 és 1766beli kiadásából, miként 
áll ott is, mai NÁK tulajdonító rag llelyett: BungerNEC, CunduNEc, OunduNEC, 
TosuNEC, UsubuNEC. 'S az általak is ejtett irt cs ragu ezen szavakban: ure', 
pótole’k, szálláse'rt, ünnòn megczáf'oltatásuktól el nem ijedének! Megfeledkez 
tek ezekról is: ollyatén, tehát, fazék, árnyék, hamarébb, ajándék. 

Ezen fel sem igen vevés erede onnan, mert mindig csak azt hitték 
látjuk, tobben, hogy tótból vált magyar szerzetes csipte szülói nyelvéból 
belé: „вдовы, bratym, tz'mnuce szavait, ezek helyett: feleim, kòzelim, kegy, 

') Azólta, bogy ezeket irtam, п igértt nagy betsů Munkája, megis jelent 'stb. 
n. lmlzóLí'rÁs ücvs. 
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foghely, és llitték azt el nem gondolva; bátork'odhntott volnae tiszta ma 
gyarnép elótt elszavalni kikaczagtásától tartása nélkül, mit a' magyar, még 
nem simított élénk szesz miatt hamar mcgtett 's megteszen, nyelvét keve 
rôvel ’s rosszúl kimondóval. Pedig kozel vala hihetni azt llasonlóan: ma 
gyar születésü szerzetes azért veheté bátran azokat irásába, mert mind ere 
dete mind laktája, tót lléppel volt nyilván, vagy határos vagy elegy, ’s tót 
szavait a' magyar nép is már értette, sót velek, gyakrabban élt mintsem 
òseiével. Nem vétetett ehhez észre, a’ magyar lu'g vérnek természete. Kön 
nyen fog ez fel maig idegen nyelvet sehes ésszel 's még tetszik neki, ha oly 
lyan szónak saját nyelvébe hullintásával negédcsen éroztetheti tudalmát, mit, 
mivel nem teszen a' makacs tót, lön tôbb egész magyar falli tóttá; mit, mivel 
a’ magyar, gyakorolt latintól francziától némettól kapdosással is, elfelejt 
getók hajdani: megkísértem, szentegyház, kém 'stb. szavunkat és mondjnk: 
megpróbálom, templom, ispion, spion. „A’ Barat“ jegyzé meg Sandor István, 
ama szép hajdani Fele szavunk hclyében is, mclly annyit tett, mint Ami 
cus, Freund, színtlîgy bétsúszott Nyelvünkbe, valamint most kezd bé 
tsúszni a’ Német szó: Bru der.“ Felteszem, ha csak olly rovidccske toredék 
maradt volna ferm az e' kotetben álló bécsi eodexból millyen a' két megszó~ 
lítás, és épen azon toredék mutatná codexünkben lévó e’ három német szót: 
sáfár, kehel, estáp, mondható volnae annak német paptól származása? Sót 
illy német pap, kikerlîlte volna német szavait 's tudakozza inkább azok’ igaz 
magyar kitételét; sót a’ tót eredetü pap is hasonlót teszen, ha ollyan irta 
volna e’ megszólításokat. Ott, bold. Margit életében a' cseh és tót: szesztra, 
soaor értelemmel, nem magyar irtae azért? nem aze, mivel benne velág 
is áll, ez'lág helyett, a' már Sándor István eléhoztta: sokgcr 'stb. mellett, ám 
bár ezen займет csak ollyan helyesirási ôsszekapcsolás, minó bécsi codexünk 
elótt a' LXId. Iapon, például: nagysze'l, mcrt szer hajdan fönévül vétetett 
orda jelentéssel, miként ma is hallhatni meg Vasban: a’ tulsó szeren. Ha 
nem a' szavak változataira nézve legycn mondva: Nép szókat veveget által 
néptól, nyclvek tájbeszédben csapnak félre; állapot, szükség, szeszély ben 
nek egész kifejezéseket felcserél, lró bont és alkot, miként a' legeslegelsó 
nyelvkezdók; tehát a’ nem csak beszélni tanító grammatikus, hanem a’ nyelv 
szelletét vizsgáló nyelvtudós, fogja fel a' nyelvet részletében és tömegében 
’s úgy birálja meg: mikel; játszék belé történet, mit módosíta benne a’ kel 
lemesebb hangzatot keresó fül, miként eredezének fokonként ágazatai, ’s 
akker mondja itéletét, hogy némelly zavarban is a' nyelvnek mikben mara 
дои: fenn tisztára vezetú logikája 

Mi pedig fogjuk fel tovább a' még történtteket. 1799b. Belnai tevé 
a’ llosszabb megszólítást Faludi olvasásával együtt e’ munkájának: Historia 
iftera'rum bonarumque artium z'u Hungarz'a, 79—81 lapjaira jegyzetül, hogy 
а magyar helyesirás és nyelv geniusa hajdan millyen volt. 1802ben adta ki 
Engel: „Dam'elz's Cornides Vz'ndícz'ae Anonymí Belae regis Notarií, Валдае“ YS 
’s шпат lett most a' 205211 lapokon, mint hasonlítá már Cornides össze 
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a’ megszólításbeli NEK tulajdonító ragot Anonymus' fennemlített illyen rago 
шпат, habár ó’ még azt: jól vane, neme”.t a’ 210d. lapon helyesro hajlása 
mellett is, kérdés alá tartozhatóul hagyá ’s eldòntését nála jártasabbnak vi 
gyázva engedé. Lám Lethenyei 1790b. és Mándi is 1799b. csak a’ mai NARot 
vevék magyar fordításaikba, mintegy hibául nézóleg a’ vidékenként élhetett 
EEKet. A’ Cornides által élesen észrevett NEKezést, Réva'i tlízhette volna már ki 
ugyan csak gyózó példaul, de úgy látszik, nem akadott kezébe a’ nagybecsü 
„vádoszlatás“,mert semmi sincs belóle 1803 kijött munkájában: Аллу/„Тата 
literaturae Íiuugarz'cae, Vol. I. quod cmuplectz'tur (laas allocvtiones frnebres 
genrinae ведет” prouwwiatìom' restítetas et commentara'o grammatica Шт 
впали. Pestím'. Készen álla пешим igy 1802ben, midón Schwartner, a’ 
magyar statistika és oklevéltan lelkes útveröje, arról nem tudván, tüzelgetó 
leg ohajtgatá, hogy volna bár vagy egy tudós azon sok кош, kiket magyar 
nyelv és literatura most mutat, ki ennek elnyerendó’ professzori székébe 
ama halotti megszólítás’ tudós és maradandó fejtegetésével íilne bé. L. Iu 
troductio in rem díplomatz'cam praecz'pae bungaricam, másod kz'ada's, Isó' 
Вези, Lfejezet, 29. 60d. lap. S61 készen nyugodott Révai munkája még 
1799ben, hanem költsége nem juta hozzá, a' mint „monitumában“ beszéli ’s 
Котёлот és Sopron, úgy Bécs’nyomtatói elf'ordulának tôle, mert kereskedói 
számolat nem igére hasznot, grammatikai száraz fejtegetésért, azaz: kevés ol 
vasó kaputt akkor magyar könyvön is, hat még épen szerkezete’ fejtegeté 
se'n. Végrc, az e’dolgozatába szerelmes Révainak Paintner prépost viditá 
fel epedéseit, miért, az adakozni tudott, nemzetétöl is köszónetet nyer. Kü 
lün Révainak hálája pedig régi hi'í bari'ltjához, most felsegítójéhez azért öm 
ledezott a’ Paintner karbelieket hasonlóra érzékcnyítlletó'leg szívéból, mert 
halljuk csak, már 1783Ьан készített ó néhány ívnyi világítójegyzeteket e' 
két megszólításról ’s akkor magyarúl. Ugyan azon hazafiúi hév’ áradozata, 
haszonvágy ’s ônzó dölyf' nélkül 6 benne, ragadá (Лес arra, mellyel Cornides 
tól az „ißmIeEeggenE ZiegyeÈreI“ éneket általvevé ’s kiadá az Andreas de Sasar 
hel nevet mutató, „Hngeioënaì пацанов а33опуа“ hoz talán 1508ban irt rime 
zettel, és egy „világf'olytáról“ csengedezó rímsorral együtt, mellyben hason 
Ióan a’ stróFák elsó betl'íiból töredékesen, Francas L. S. Арап kerlîl clé iró 
jaul; nem különben Erdósi János distichonaival 1541ben megjelent ujtesta 
mentomából. L. Re'vai lllz'klós elegyes versez', Pozsonbau 1787. lap 273»32 5. 
Tizenhat év alatt gyüjtögeté ennélfogva magyarázatait, következó régi kéz 
iratokból 's nyomtatásokból: Bécsi codex, sz. Elek, Remote sz. Pál élete, sz. 
beszédek sziîz Máriáról, sz. Bernard mondékai; Komjáti Benedek 1533, Ре 
sti Gabor 1536, Erdósi János 1541, Tinódi Sebestyén 1554, Gallus Anaxius 
1558, Draskovics Gyürgy 1561, Telegdi Miklós 1578, Pécsi Lukács 1598, 
Lépes Bálint 1616, Marosvásárhelyi Gergely 1618, Pazmán Péter 1665, Ge 
leji Katona István 1645, Medgyesi Pál 1649. A’ bécsi codex nyitotta fel leg~~ 
inkább szemét, mint idejére nézve még közelebb esó 

В. 
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Megemlítgeti Révai, elóbeszédében, Pray, Sajnovics, Falndi, Kol 
'ler fáradásait; kész öromest ir ki Schwartner diplomatikájából lielyeket, 
mellyekkel hivé bizonyolhatni 6 is Koller vélemenyét az 1192 és 1210 kö 
кабы: irathatásról. A’ rôvidebb megszólitás után, lenyomatott egy ollyan régit 
latinul, mellynek meg hajdanibb iratu elópéldányából a' magyar mintha csak 
fordítás volna, mert cz csupán ennyivel tübb: Es tlv bennetuc.clamate III. k. 
Lásd ala'bb a' misekönyebeh' latín латыши]. Végéhez kótetének „pótlatlll“ 
csatolta Pray három levelét Cornidesliez, llányat e' magyar nyelvemlékról szó 
lót ó talála többiei közôtt, mellyek vele késóbben kôzöltettek, nem mondja, 
ki által, lianem Ho_rvát István volt a' mint maga felfedé, kezébe adójok. 'S 
Révai ugyan 1803~ban irt „Magyar Literaturájába“ mellyet Horvát István a’ 
Tudom. Gyújt. 1833bcli IId. kütetében bocsáta kózrc, szövé tübbnyire mind 
ezt. Külön/ôsen megjegyzendó pedig, tot pap által nem irathatásra nézve ot 
tani ezen észrevétele, „sehol nem vét az iró a’ meg határoztatott ígével való 
élésben, a’ mellyben leghamarább botlik a’ Tdt.“ 

Révai elve lett, származtatás gyökból és hasonság. Ezekre talált pél 
da'it bó'ven jegyzé fel, miket pedig szokás tájbeszéd azokkal ellenkezó'en kez 
dett volna, elvetette. Hclyesirását is gyôkból származtatással gondolta most 
vezettetni; uj tanulásai elhagyaták vele régijét, a’debreczeniesen bannozást 
és az 6 olylyozását. Lün jés vagy jottista. Fejtései a’ két meglzólításból 
itt a' 921d. lapokon ’stb. idézvék. 

Verseghy korántsem épített annyit e' halotti megszólitás nyelvére 's 
átaljában a’ régi kéziratokra, mennyit Révai: „A' пут irán: való vetekedések 
ben a’ most élö ege'fz nemzetnek köz akaraityát ösmeré, amaZ, legföbb legbátorszígosabb 
és eggyellen eggy birónak“, ’s feltalálhatni hivé: „ezt anla közönséges fzokasban, 
melly a’hasonló fzókkal hasonló esetekben eggyenlölrépen bänik, és a’ ñlologyiában ana 
logyîának neveztetik.“ Igy szóla, 1805ben Pestenn kibocsátott: „Tz'szta Ma~ 
gyarságának 11(Iik'läpjánì 7djkéén РЫБЕ“, hogy e' hnlolti befze'dnek ortogra 
ñájn önnön magfíval meg nem eggyez, megmutattam Grammatika'mnak 110dik lapjánn. 
Helyesirásában utánaztatni kivánta inkább csak a' kimondást ’s fóként 821116 
földéét. Marada ypsilonos, ypsilonista. 

Pápay Samuel, ki, sürgetett helyesirást és könyvnyelvet valamelly 
tisztább tájnak kimonda'sa szerínt, 1808ban sorozá nyelvünk történetei kózé 
a' hosszabb megszólítást ezen szavakig: manda „вы elm'e; a’ róvidebbet pe 
dig egészen, mindeniket Révainak is olvasásával, 's ezt mondá: sokkal hibe 
több hogy a' 12d. századbéli Halolli Beszédben hibásan irták шве: i'gy; гладите” (ban 
belyett) ’stb., de az is meglehet, hogy azon Halottì Orator ollyan vide'krú'l való volt, a' 
hol a1. eñ'éle hibál szóllásokkal ma is élnek: тиши, villa'vel; de ugyan tsak ekkor scm 
vólt az a' közñnséges Nyelvszokál szerént sem mondva lem irva.“ L» A' magyar lilo 
ratúra esmerete. Уешрге’тбеп 11741. e's 35335411. lap. 

Sorában maradok a' két megszólítás nyelvéról helyesirásáról maig 
mondattak megemlítésének, noha közben esik 1813rólHorvátIstván 1835beli 
eléterjesztése. 1820b. Virág Benedek adta ki Latiatucat, e' szaváig: halaláál 
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holz. L. Magyar Prosodía e's Magyar Ira's. Видом, 19d lap. Ezt jegyzé oda: 
Ennek irója azon egy мы más meis forman tette ki: zumtuchel, fzumtuchel, YI'a, ifa, 
ig, igg, gimilcetul, gimilftwl, vogmuc, uogmuc. Scerelmes bratymOt meg, eddig: 
helhezle. Szokott csendes dolrogásával támadá meg a' „felcym“ szót, vagy 
inkább azt, ki e’ kônyvbe vevé: „Efangehomok e’s Epístola'k Виши 1800. a’ 
петяен oskolák számára.“ Alya'mjïai helyett,'szól, nem tudom mellyik Grammati 
Виз elle szerént, rijl'tani akarte? vagy mit? Töröltessek ki мы: „feley|n“ és legyen he 
Iyette a’ tégen bevett „Atyámfìai. AZOkIlOZ SZÓIOk, а’ kikhez illik.“ A, Marczibá 
nyi alapitvány jutalmára 18151817re irá Gáti lstván, ámbár свай 1821Ь. 
johete ki értckezete a’ „Jutaloml'eleletek“ küzôtt: hogy: „az a’ Posoni В. The 
kában találtalott töredékis, mellyet Révaiba olvasnnk, bär akármi tsudáson vanìs irva: 
Tina mellyéki dialectusra mutat.“ L. а’ 18dik Iapon 16d. §át. 78d. lapjän 77d. 
§~ában pedig, „Latiatuc“at, hazóa', szóig tette ki Révai Antiquitásaiból, leg 
régibb irásunk módja' egyik példájaul, mi, 6 neki 13d. századi irásnak lát 
szott. 1825ben a' gróf Desscwlïy József szcllemes elószavával és ismeretes 
tiszta lelkü hazañsága’ ôsztünzésére megindult „Felsó Magyar Országi MINER 
VA“ Isó negyedénck lOdik lapján Kazinczy ат mondá, liogy a’ misekônyv, 
Borsodban a’ boldvai apátságé lett volna, ’s e' 10 és 11d. lapon kózlé mind a' 
két megszólitást, rekepzekbe dólt belükkel nyomatván Révai olvasását a’ ba 
josabban értlietóknél, és nehány saját kôzbevetéseit, mik, ezek: „А’ tot ml 
[out szeretélt telzen. Melly sze'p! manda' nekt' Joie; azaz, mondá neki, hogy éljen. 
Heen, biján; annyi mint ещё, egyedül. `De felede’ imhol a’ némellyek által nem 'túrt 
feledm', mellyet 6k лишен: szeretnének. Vize, fzs; a’ v digammai szolgzílattal n’ két 
hangaóbetü közlt, vagy tnlán vize, az az, падре. Feze feaze, tére, mezeje; expanmm. 
Unutteì, önöueí; ömöujeì, keneujeìß Es kiveszem onuan ide Kazinczynak Gyar» 
mathi után ugyan de talánta inkább magából fakadott érdekes észrevételét is, 
mellyet ó, már mint ékesirást keresó, nyelvszépségnck, mihez Révait a’ szó 
eltagolót magyar stylusában kebele nem vonszotta, Iejtó érzésével ekképen 
На“ а. 10 's 11 1арга: „Hatszáz esztendôs a' Missäle ’s nem leheletlen, söt igen is hi 
hetö, hogy az abban talált két Beszéd még régihb; ’s minthogy ennek nyelve ege'szen n’ 
miénk, de némelly elte'rg'sekkel: ggész bátorsriggal állr'thaljuk, hogy mi ma аи! a' Nyel 
vet beuzélljük, mellyet Arpäd és Almos beszéllt. A’ Palóczol ejtegetél, melly nö vocá 
list köt a’ hl'm voca'lishoz halälnek, jóben, faja'nek, most sérti fiileinket, vnlamint az 
elnvult alaklí végezetek is: hallává, vete've', nyugalmabele, orsza'gbele. De mellyr нераб 
geket hagya'nk vesznil :im nézzük, mint admik ezt mai Pnpjaink, kik félnek, hogy hall 
gntojik meg nem értik, ’s nem ezeket emelik fel, hanem magok süllyednekle: ,.Szerel 
mes atyzimfìjai! imzídlaozzlmla ennck а' szegény einher/zel.' n’ Ielkéért, a’ kit az Úr ezen 
a’ паров, elmek a’ hamis világnak tömlöczébôl megmentelt; a' kinek a’ testét ezeu a’ 
порол temetjük, hogy az r ótet az ó' kegyelmével as Abrahamnah, az изымал, a' 
Jakobnal: kebele'be helyhezlene; hogy был, eljóvén az utohóvíleïel' napja, élesszeIÍel, 
es Диана minden ô szentjeînok és vdlasztottjainak jobbjnik l'elöl, mint tilienneteket xsl“ 
— Mennyi a', mennyi Лизу maradael milok! mint ád kedves szÍnt a' beszédnek ar’ prae 
роднили! megszabadl'tolt sok l'ge: megmente, felélessze, тез118182, ‚Мг&quot;Он“: ь?“ 
csassael, feloldani, megkôtni , szabadŕtsnmeg. 'S melly szép szók és formák: [гит ‚° 
Jege'll, legedelem; irgam', [дед/еды, irgnlmazni, kcgyelmezni; nyugalom, pnémellyeknél 
ciak nyugodalom, mint gyözedelem, nem gyâzplem is egyszersmind; ha'rnml, hdrmasnn; 
баул/‚5, helyheztetni, 's minek ez? És azok a’ szép Imperfectumok, és azok a’ Ладум 
kiugrató forma'kl — Valóban a' régieknél tanúlhatna'nk holmitl“ Репина ezt Bilnlcz 
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Lajos „Magyar nyelvtudomány“ának, Pesten 1837b. megjelent IId. részében, 
ezen jegyzetével а' 292. |ароп= „ha a' régi helyesirás szerint olvastatnnk, nem olly 
dnrva ’s értheletlen nyelvüek, mint némellyeknek la'tszik, söt némelly nyelvszépségeket 
is mutatnak.“ 

Térjünk most vissza. 1813nak kezdetével a' misekônyvet Horvát 
István hivatalosan hozta Ревие a’ Széchényi országos kônyvtárba mint óre, 
Pozson káptalanának hazañúi ajándékozásából, mellyre azt felszólította Jó 
zsef` cs. k. fóherczeg nádor, kinek a’„Nemzeti Muzéum“'gyarapodása magyar 
honra szánt édesebb gondjai közül való, minekutána á fennsége a’ régiséget, 
ország gyüléskor 1812Ье11 maga is megszemlélte. Mikép fejlódött ez ki, elbe 
széli Horvát a’ Tud. Gyújtemény 1835heli lsó kötete 106107dik lapján. 

Az ezt папаши emlegetók közül, nem sokára saját kezével vette most , 
mássát Nittray Mátyás m. k. helytartósági tanácsos, ki hivatala végezttével 
Horatius és Sarbieviushoz és liazai tudományokhoz téregetni szokott. Falka 
Samuellel Budán véseté azután czínbe Horvát István szerínt hiv másolatát ’s 
azon kevés nyomatokat mennyit elégnek gondolt, kôzebb ismertetés végett 
elajándékozgatta. Egy példányt, melly Nittray tanácsosnak 1837b. lett ha 
lála után Jankovich Miklós táblabíró ’s m. akademiai tiszteleti taghoz jutott, 
készséggel közle velem ezen annyi meg annyi becses régiséginket elveszé 
seiktól épen még jó idóben megmcntett áldozatos gyůjtónk, ’s mind e' pél 
dánynak hozzám küldéseért mind egyéb illy tárgybeli szivességeiért liálámat 
fejezem ki. E' hasonmásnak ugyan elsó rápillantásra is hasonlatlanmássága 
látszik. Veres festékkel rajta semmi sincs. Az eredetiben néhol lévó ékezetet 
nem lelni e' szavak bctú'in: g'fa, glmlcíctul, neki. Eneyc helyett van: eneye; 
tumetívc belyett: tumetíve. Egyébiránt utána vésve azon 4 latin sor, melly 
az eredetiben még a’ magyar irat lapján, alul olvasható. 1813ban pedig, be 
széli tovább Horvát, diplomatikában volt jeles tanítványa Radetzki Auguszt 
készíté megint pentes hasonmássát, oktatója ösztònzésére, ’s ezt, még azon 
évben a’ torvényhallgató ifjuság Szalay Ágoston felügyclésc alatt iratta rézbe 
a’ csinosmivü Karacs Ferenczçzel Pesten. Példányáért Szalay Agostonnak én 
is köszönetet mondok. Már ez tiszta hasonmás. Betlíi olly biztosnyomatuak, 
minók az eredeti kézéi. Оп, alul, a’ 4 latin sor is. Veres irata, kiemelve. 

`1833ban Horvát lstván maga tétetett hasonlót saját költségén ugyan Radetzki 
másolatáró'l ugyan ezen mú'vészünkkel ’s csatolá nyomatait a’ Тш|от. Gyiîjt. 
1835beli Isö kôtetéliez, mellynek 116118dik lapjaira régisen is lenyomatá 
mindenik megszólítást mai betükkel, ’s le, Révai olvasását. A’ cs. k. fóher 
czeg lládor eszküzòltte kényelmesebb megtekínthetés tehát ujra terjedettebb 
megismerését szülé. Atalánosan , a’ nemzeti muzéumban igy szemre velletett 
sége, tizennyolczféle munkában részént kiiratása részént az arról közlött vé 
lemény, miként gr. Teleki Józsefé is, vagy csak átmenó históriai megemlí 
tetése, mint Miklósfi János 1805ben, Miller Jakab Ferdinand 1806ban, Bit 
nicz, fennemlített munkája elsó kidolgozásában 1827b. a'Küzliaszun esmére 
tek tára 1833b. tevé, ot izromi hasonmás, 1770tól 1835tig egészen pillangói 
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lag bútatá ki rejtezetéból ’s hat pap is alig mondá. el valaha annyi boldogult 
magyar felett, a' ha'ny éló’ belóle most legalább egykét sort el tud mondani. 
Nem hitte jámbor irója nyelvszabály’ emlékét hagynia benne; csak szelíden 
olvasgatá fel érzékenyült felei вши; elimádkozója, ’s hetedfélszáz év multa 
val zavain a’ grammatikusok imádságtalanúl veszekedének. 

Horvát István az említett Isó kòtet 107115d. lapjain, határozot 
tan, vitatólag, véleményképen, ezcket mondá: Határozottan, 1.) a' mise 
kónyv egy szent Benedek rendét követó mqnosturi gyülekezeté volt; mort, 
ha elhallgatja is a' benne lévó imádságoknak fraterelfet, chorust emlitó’ he 
lyeit, állitása világos azokból, mellyek a' misekônyvben illy czím alatt: „Alia 
missa pro congregacione“ ekképen olvastatnak: „Familiam huius sacri 
coenobii quesumus domine z'utercedente beato Benedicto confessore tuo 
perpetuo guberua moderamine; szerzetcs házra mutatnak a’ vége felé talál 
tató áldásos imádsa'gok ’s az illyenekben többszer eléfordnló APÁT név. 2.) 
Ezen monostor a’ Boldva melléki kereszteló szent János monostora volt тег: 
erról a’ misekönyvben kétszer téteték említe's így: „quesumus domine ..... 
(aigue loca nostra una’ cum omni congraegacione et _familia beati 
Johannis baptiste, . . . . ac pro cuneta congregacione Sancti 
iobannis baptiste ac familia eins. ’S eitatja, hogy Abaujban épen 
ott, hol most a'jászói kereszteló szent János monostora fekszik a’ Boldva 
viz tószomszédságában. Okaí, mondja, e' kôvetkezók: „А’ Misekônyv Kalenda 
riumäban több haloltaknak kihalásuk fölvagyon ne'melly napokra jegyeztetve. Februariul 
18dikára (XII. Kalen. Mart.) e y régi, de me'g is a’ Minekönyv betüìre ne'zve ìdegen kéz 
fôljegyezte: „Obi/l. Syneon. a ban.“ Martins 12dikére pedig (lV. Idus Mart.) еду sokkal 
ke'lôbbi kéz béírta: „ßbiz't Ponehu ргерщйш.“ А' Misekö yv tehát ollyan Monnstoré 
volt, melly elöbb APAT, utóbb pedig PREPOST alalt élt. gy de ez épen a' JASZOI 
MONOS'I'ORRA illik, melly ntńbb Praemonstratensis Szerzeteseket fogadhatott nmgába. 
Mi terme'szetesebb, mint azt föltennì, hogy az 1203dikban elégett Benedictìnus Monosror 
ba, midön az újra föle'píttetett, az akkor kiilönösen divatozó PraemonslrlítiSzerzeteseket 
helyheztetle ll. Andrfís Magyar Fejedelem, ezcn módîba jôtt Rendnek különben is, mint 
a’ Leleszì Monostor alkalaszíból is kìtmszìk, lelkes Partfogója? Ногу a1. elégett Monostor 
ke'sö'bben ismét fölépítletett, az a’ Misekönyvben шинам ime késöbbi Jegyzékböl bizo 
nyos: „Алло ab incarnatione domini M“ CC° XX° VIll°. XVIII°. Ãalendae decembris. 
consecrala и! bec ecclesia in [muore beate Marie virginie. a venerabilí Jacobo Nítriemz' 
epiacopo. etc.“ Az pedig, hngy a’ Szent Benedek Szerzeteseinek Monostoraikba a’ Ma 

yar Fejedelmek nem egyszer amazoknak rendetlenségeìk miatt ma's Szerzetes Rendeket 
пантовый. a Magyar Anyalzentegyház Tôrténeteibôl bizonyos. Mineknnína tehát a’ KE 
RESZTßLÓ SZENT JÁNOS ,tzn'm is, a’ BOLDVA VIZ tö szomszédsága in, de az is, 
h JASZON ma is a’ PALOTZ NYELVHI'IZ basonll'tń Magyar N elvet beszélnek, a’ JXÉYZÓI MONOSTORRA és a’ BOLDVAMELLEKI MONOSTOR {Чашки Beszédeire 
illìk, a’ két Monostor egysé én bizvást megnyngodhatunk. Jászó kör'úl voltak már baj 
dan Tóth Faluk: Папам} kel megmngyara'znì a’ Павшая Beszédekben elöjövö ne'hány 
tilzta Tóth новы. Ha JASZON, a' mi igen hìhetô', JASZNEP lakott, úgy a’ két Halot 
tas Belzéd a’ JASZ NYELV maradványa.“ 

A' misekönyv idejéról továbbá Horvát István határozottan szól „hogy 
az, IIIdik Béla alatt (11711196) iratott, ’s ugyan külônösen 11821183d. 
évek кыш, ’s így gr. Batthyáni Ignácznak igaza volt XIId. századba téte 
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lével; minthogy pedig a' két halottas beszéd egyféle irás magával a' mise 
könyvvel, önkényt kitetszik, hogy közönségesen IIIdik Béla alatt, különö 
sen pedig minden esetre, ha, nem előbb bizonyosan 11821183d. között 
készült.“ Vevé kivetéséhez Pray intésére azon husvéti táblát, melly benne a' 
husvétet Koller szerint rosszul mutatott kalendariom és az erre következő 
krónika után áll (Kollernél a'406d. lapon), ’s okfőül ezt adja“, itt 1151 
1300 egy régi kéz sorban irván lefelé az évszámokat, csupán 1183nál kezdé 
septuagesima Vasárnapot és husvétet kijegyzeni, hogy csak ugymint, attól 
fogva szolgálhassanak haszon vételre, 's folytatá mindeniket 1281ig veres 
téntával, külön a' septuagesimáét pedig 1297tig. És a” misekönyvben vala 
mivel hátrább lévő másik hnsvéti tábla szélén későbbi kéztől meg cz áll: 
„M. C. L. XXI. Aduentus bele. Regis.“ „M. C. XCVI. Obiit bela Rex.“ 

Az „Eleuacio S. Ladislai regis“ (Kollernél 394d. l.) pedig, mondja 
Koller ellen, nem tétethet fel 1192őt, azért, mivel az azt mutató 's most 
említett kalendariom betlii kisebbek 's homályosabb festéküek a' miseköny 
véinél és igy nem igen hihető a' két írásnak egy kéztől létele, mit Koller ál 
lított; nem továbbá, mivel sz. Lászlóról a” könyvnek két miséjében Veresen 
czimzett hat imádság híjja e' királyt beatusnak, rubricak pedig a’ kézira 
tokba nem egyszer tétettek bé utóbb, 's a' Szent, rendes conOnisatio előtt 
is hosszabb ideig már Boldog névvel tisztelteték, misében. Igen hihetővé 
teszi ezt legalább, szól, az hogy Lászlónak szentek közé vétetését jóval lte 
so'bln’ kéz két ízben jegyzé a' misekönyvbe, így: M C. XCII. Eleuacío Beata'. 
Sancti. Ladislay', hol „Sanctival Beatin igazít, és így: M C. X CII. Ele 
nacio Sancti Ladyzlaí. Miért kellett volna tehát ezt kétszer is feljegyzeni, ha 
ezen misekönyv, mellyben Boldog Lászlóról úgy is kétféle mise találtatik, 
előbb nem íratott volna? Végre, az: anni cumplen' mille дист“ et decies, 
nem egyéb idejegyzésénél azon otromba jövendölésnek, mi szerint a' világ ak 
kor, elpusztulandó volt. Erre czélzott a' beiró 's hogy jegyzetét fontossá te 
SYP, mellé figyelmezteto' és intő jelet rajzolt. De épen ez bizonyítja 1210nél 
jóval elébb iratását a' misekòhyvnek, minthogy a' későbbi kéz által beíratott 
jövendölés 1210 után midőn az már bé nem teljesedett, figyelemre méltó, 
többé nem lehete. Az, ismét egy későbbi kéz által lIdik Andrásnak csak 6 
évi országlás tulajdonítása, inkább azt védi, hogy a’ kézirat nem 1210 után, 
hanem jóval elébb kele ezen évhatárnál. Megvitatta Horvát István Révainak 
Schwartner után leirt bizonyolgatásait is. 

Nagy Gábor, a” Tud. Gyújt. 1836beli Iső kötetében, helyül .lászót, 
időül a' magyar iráshoz 11821183 közét fontos okokkal meghatározottnak 
vallá. Azokhoz mindazáltal a' Koller által kiírattak összevetéseiből még eze 
ket tette. 1.) A' misekönyv mellé ragasztott kalendariomban Nov. l4dikén 
olvastatik: al. m. (alia manu) consecrata est haec ecclesia S. Jaxen. Jaks 
ugyan annyi, mondja, mint Jákób, 's ez magyarúl Jakus és Jákó is, mivel 
azonban a’ jászói prépostság patronusa keresztelő sz. János, és nem sz. Ja 
kab; Jawensís itt Jaszom'eusz'st jelent, mert a” magyar sz helyett a’ deák a 
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gyakran tétetik, példanl, Szász= Saxo. 2.) Ugyan azon kalendáriom mel 
letti krónikában áll, Kollernek 411dik lapján: M C XLIII. regnante glorio 
sissìmo Rege Geyza dedz'catum est mofzasterûlm in Ciploc т honore S. Marie 
a renerabílí epz'scopo martyrz'o. Pray és Fejér szerint 11351150b. Martinus 
volt egri piispök ’s Martirins név Martinus helyett leliet. Crploc, jelent Szép 
lakot, melly benedictinns apátság Jászóval együtt Eger püspöki mcgyéjéhez 
tartozott. „Mi lehet tehát világosabb, mint hogy Széplak templomának Már 
ton püspôk által lett felszentelésekor a’ még akkor Bencdictinus Jászaiak is 
jelen voltak.“ 3.) Hibázott Koller, a' kalendáriomban VI. Kal. April. azaz 
Martins 27dikénél álló: Resurectio Dominit, hnsvétnek mondván. Ez csak. 
említése a’ feltámadásnak; hnsvét pedìg, változó innep volt a' holdtölte sze 
rint mindig. Lám Koller maga jegyzé meg, hogy az áll'ala cmlített kalendá~ 
riomokban, Martins 27dikén: Refurectio, nem vala hnsvét. 4.) Régi ezen 
bódvai kalendáriom azért is, inert Ascensio Domini , Május 5kén, Адевши: 
S. Spíritus, l5dikén van benne, melly napokra némelly régi kalendáriom 
Pilgram szerint azokat rakogatá, noha változó innep lételük nem akkorra 
ejté óket. Van, andja Nagy Gabor, neki egy, hártyára irott kalendárioma 
’s pedig 1210ból, ebben is, „Ur menybemenetc“ Május 5dikén. 5.) Mivel 
Tamás püspük innepe benne van Dccemb. 29d. e’ bódvai kalendáriomban ’s 
azt canonisálták 1173ban, e' kalendáriom nem lehet régibb 1173nál, valamint 
Horvát okai szerint ncm njabb 1183nál. Mcgjegyzi pedig még Nagy Gábor 
azt, hogy a' mint késóbbi kéz irta belé az 1192ben canonisált sz. Lászlót, 
úgy tevé késóbbi kéz, al. т. oda, sz. Ferenczet, sz. Domonkost, sz. Erzsébe 
tet, kik, neviik sora szerint 1228, 1231, 1235ben emeltctlek szentté. Sz. 
Domonkos igazabban 1234b. Pilgram szerint. Horvát István pedig következó 
vallomását csatlá ezekhez. „A’ „Jaren“ és „Cz'ploc“ ezen ajándékot vettem 
kor, (érti Nagy' értekezését), nem volt ugyan tóhhé esméretlcn elóttem: De 
taval valóban nem figyclmeztem azokra. lgy tebát az e'szsrere'tel eredetiképen 
aznn derék szerzöé.... A’ „Лиги“1111 meg kcll még is jegyeznem, 1.) hogy 
a’ Kéziratban nem S. Jaren áll, miként Koller olvasá, hanem ez: Consecrata 
est hec ecclesz'a de Jaaen. 2.) A’ Jászói Monostor azért viselte a’ „Monaste 
п'ит S. Johannis Baptistae {атм Buldaam“ tzímet, mivcl lid. András ural 
kodása kezdetekor a’ VáradiRegestrnm szerént már virágzott egy: „Monaste 
п'ит S. Johannis Bapta'stae {шип Cr:°síum“czimü hospitalarins Monostor is.“ 

Könnyen kézhez kaphatók lévén a’Tud. Gyüjt. idózett kötetei, csak 
kivonatban adám itt inkább a’két vizsgálódott' értckezését. Ezek összevetése 
’s a' misekônyvnek a' n. mnzénmban Febr. küchétól Martins elejeig hat na 
pon, tizenhét órányi megforgatása ntán részemról kôvetkezókkel járnlok ide. 

I. Az ôsszekötütt codex áll legnagyobb nyolczadrétü 172 levélból, 's 
így 21% ívnyi. Tòbb levélnyit irt egymástól kiilünbözó kéz látszó benne hét, 
az ezek által tisztán hagyatott egykét levelet betôltòtte holmivel ujra más 
más tôbbféle kéz; itt és amott majd az egészen ki nem vitt soroknál ma 
radt ürün, majd a’ lcvelck tiszta szélein megint másmás vonatu betükkel 

l l f и V u. масломив vors. (, 
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egykét jegyzet, fohászkodás, hymnuskóta áll, ’s illyen többfélét beleírkált más 
más kezet 00, 50 körül lévót számláltam meg, elejétól végig, Jerney János 
urral. Kézról tehát kézre szálltak e' csomók, évek és évek lefolydogáltában ele 
jénte nemellyik hihetôleg külön, azután együvékötütten. Mert, hogy késóbb 
füzetett e’ mostani kötet össze, igen látható a' szélekre csipkedctt sorok 1101111 
nek kônyvkötói kés általi vigyázatlan kettészeléseiben a’ 17dik, 18, 19, 20, 
21, 35, 41, 45, 46, 68, 77, 79, 90, 91, 98, 100, 102, 107, 109, 113, 118, 
119, 120, 121, 123, 134, 135, 136, 155dik levelen. A’ „Latinmcwlapján 
is el van az L félsö széle vágva. Talán akkor kóttetett e' gyr'íjtemény barna 
bórrel bévont, és kisúj vastagságú faláblájába, mellyben most van ’s mellyet 
meg irha borít, midón kalendáriom 1051 sajtó alúl indult furgásba, midón 
egyliázi szolgálatra már nyomtatott misekönyvek vétetének. Навет haszna 
vétét is, majd meg, liányattatását mutatják fatábláján volt négy kapcsának 
mostan csak bevágott helyei, mikor pedig 1051 porosan hagyatott heverttében, 
5111101 molyok kezdék evegetéssel meglyuggatni borítéka fáját. 18 05820111 
zés látszik liátul a' kònyvkötói szegélyen, mert felsó táblája most már le is 
válik ’s várja e' szerínt régi fedelével ujonnan tataroztatását. Irhája néhol 
vékony 's puha, 001101 vastag kemény levelü, tchat az össze varrott csomók 
egylnás után szedcttek még pedig néhol szegényen, mert 26 levele van be 
szelve, miként az irha jutott. A' l'ó'nek nézendó hét kéz irása igen tiszta, 
ma is tetszetes fekete festékü, mindenik biztosan folyatá betlîit, vastag nyo 
mását mintegy vékony vonallal is árnyékolván. 

II. Az „elegyes gylîjtemény“ lapozatlan. Megszámlált leveleinek ek 
ként liányadsága szerint liivatkozom ennek alnannak mellyikén állására. 1.) 
2d. levél innensó’ lapján felül a' szélére iratott: Capitulj Pol'onienl'is Litt. M. 
1653. Tehát akkor keriîlhetett oda. 2.) A' 14dik levél tulsó lapjának közepén, 
hajdanból maradott üres lielyecskére szúrá egy az ottani textus betl'íitól, fe 
kete festékétól egészen elütó kéz: Et fuermt aum' 'stb. Alme szó után lévó 
ezt: tůcantl xîis és a’jegyet olvasá Koller 38711. l. így: anti XX. Horvát 
helyesenjavítá meg. E'jósverset valaki valóban csak úgy veté oda, hallása után, 
hogy el ne felejtse, vagy hogy csak bejegyezve legyen. Abból tehát 1210et 
kôvetkeztetni bizony nem lehetett. 3.) A’ 16.1evélnél egészen elválható ezen 
elsó összeflîzött csomó: a' két elsó levelen 5116 canonokat irta más kéz, a' 
többi következót: „Ieiunium autlînale“ megint más, melly veres festékkel 
rakta fel czímeit ’s azzal tünteté ki kezdó nagy betúit is, mit amaz nem tett. 
4.) A’ 17d. levél innensó’ lapján „v_ere qä dignü 2 insti1 ё eqü.“ hymnus van 
kótájival, megint más kéztól. A’ tulsón kezdó'dik a’ 12 hónap kalendárioma, 
's ennek irása ismét korántsem a' hymnusé. Alább erról a’ kalendáriom vé 
génél. 5.) A' 18d. levél innensó felére oda, hol Februarius veres rovatában 
XII. kal. Мам. „Simeonll` ein“ áll, veté más késóbbi kéz: CDbíít. Símeon. 
abbae. Czifrázat kôzé van itt véve: Menfe fbrií de pollice fangumë mlnuat. 
Ugyan e’ 18d. levél tulsó felén megint más kéztól 511: IIII Ida.: Mart, G re 
gorií mcllett: 0— ponef Kpoit azaz об“! Ponetus prepositus. 6.) A' 200.10— 
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vel innensójén van czinoberrel írva: Нешто. 6 . Iabiglay rego', ’s épen olly 
betůk Vonalaival minók a’ veresen bejegyzett tobbi szentek napjai 's inne 
pek. 7.) A' 22dik level tulsóján leljülc XVIII kal. Decemb. Clementlm M... 
hez téve: (Ionfe'cta ё Ъ «2Ecla b laren? vagy taxen kétfelé fogott érczhasitéku iró° 
szerrel. 'Jegy külonözi el ezt, ettó'l: Menl'e пой. de aiTo balneo abftmeat 
’stb. mellyet felébe hasonlóan napok neveitól üresen maradott helyre ismét 
más kéz, apron és csínosabban csúsztatott, minó élelemszabályokat másutti 
üredékeken is találunk. Egyezik e’ lapon Consecrata kezével: „0— Daniel 
faëbof“ beirójáé. 8.) А’ 23d. levél innensó felén vége van e’ kalendáriomnak, 
áll tehát 6 levelen, és a’ 7d. levél innensó felén. Most szóljunk betiîi bélye 
géról. Elsó pillantásra mintha ugyan azok volnának mellyek „Latiatuc“éi, 
de összevetés után kétség ered, ’s majd hajlunk egészen más kézéinek hin 
nünk, mert ezek apróbbak, szegletesebb véknyabb és tisztább nyomatuak. 
Illyesmit, gondolám, nem csak két három embernek kellene megvizsgálni, 
haneln gyakorlott szemü tíznek is. Döntené el tübbség. Mert lám Koller elôtt 
a' misekónyvével ez egy volt, Horvát ezt nem igen hiheti. Én is kétség 
köztt hajladozám , mert habár kůlönbözést láték, eszembe kelle juttatnom, 
miként kerekedik elé egy ember' betlîzete, irószeréhez képest lnajd véknyabb 
majd teljesebb vonatokkal; de megínt e' mellett eszembe azt is, mint hason 
lít két kéz egymáslioz igen gyakran. Az olvasó továbbá egykét emberról 
azt is fel felteszi, magában mosolygva: mindenik iró bizonyos nézetet sze 
gez fejébe ’s annak kivivásához alkalmazza magyarázatait, mitól azonban óui 
fogja magát, ki elgondolja, hogy eléliozott okait uj vizsgálók hîrdetendik. 
vagy helyeseknek, vagy botlásokul jelelik ki azokat. 'Harlem kétségemból 
kivehetett okfókül én ezeket nézem. a) Külön volt: irva e' kalendáriom és 
csak késúbben kôtötték a’ misekünyvhez, mert épen a' kalendáriom levelei 
szélein is látszanak. betúk’ elszelései , mellyek, sorukban az idézett 18 , 19 ‚ 
20, 21, számuak. b) A' 7 levelen álló kalendáriom’ irhája kiválólag lágyabb 
tapíntásu mintsem az eiótte 's utána lévóleveleké. Illyen ellenvetés lehet 
ugyan itt: a’ 8d. levél is ide tartozik még, mivel ez hasonlóan kalendáriom 
tárgyu, hanem'ezt, annak láthatása oszlatja el, hogy az e’ 8d. levelen járt kéz 
csak ma'zolt az elótte lévóhez képest; e' levél irhája vastagabb, 's amazokhoz 
észrevehetóleg van szúrva, bekôtéskor. Kalendáriom irónkat az ntánam meg 
tekinteni vágyó, gondolnám, olly szépirónak fogja lelni azon idó’ cyclusából, 
mellynek elején az 1087. kimult Vilmos, normandi herczeg maj`d király, meg 
ниш hódítaniAngliát's írni nem tudott, olly szépnek, kit csak azért is becsúl 
tek magyar kortársai. Egyébiránt e’ kalendáriomnak millyen szerzetbeli pap 
által irathatására nézve, vagy hová tartozottságához a' 7d. levél tulsójáp érde 
keet lelünk; hgl, kivetvék: Dies ln q'bus X`L celebrare debemus,_Eb_d anat 
diïi ul'q ad XLmam, Dies 1n qbus pascha celebrare debemus, Ebd cu dieb_s 
anat d|`íi usq' ad pai'ca, Dies ïqůlbs pentecol'të celebrare debemos, Ebd cu 
dleb aperït ul'qu ad nat .S. Jokis :ls ’s kalendáriomi több kulcs. Az: Eb 
domadae сит diebus а pentecoste usque ad nata'uitatem Sancti Johannis bapt. 

с Il* 



` ХХ 

ugymint, azon kérdést gerjeszti, miért vala itt épen k. sz. Jánosra gend? ’s 
a' felelet azon egg/ík tudakozással kózelíthet valóhoz, Iszer nem azérte,mivel 
kalendáriomot és ez innep' kivetését, azon Szentról czímzett valamellyik monos 
torbeli készíthelte. Mert ha bár apróbbak ez innepek kivetésének betlii mint 
sem a’ kalendárioméi , betlîalak 's festék egy; apróra e' lap azért volt fogva, 
hogy a’ reá szánt holmi meg oda férjen. Töbh eñ'éle nevü monostor nyomait 
kelle tehát valószinühcz juthatásig, kétkedés kôzött lebegve megjárnom. Jászó 
szeríntileg ker. sz. János czimzetével volt praemonstrati szerzet Pest várme 
gyében is Jánosliidján ’s blicsús népek oda Béljegyzeteként épen k. sz. János 
napjára, tódultan gyülé'nek. Nem tudni Fuxhofferként, mikor alapítatását, 
de llajdanban Jászótól függtét Layerueliusból bizonyítja ezzel: „praeposituram 
banc Sobolem splritualem quondnm fuìsse prnepositurae Jafzoviensis“ ESZůnkbe akin' 
tünni a’ hasonlóan ker. szent János nevét viselt keresztes lovagok conventje 
Nagyvárad megyéjében, liová Katona István azt Illdik Béla által 1173b. és 
1196b. küzött állítottnak véli, melly, lenne a’ Horvát lstván eléhoztta Körös 
melletti '); kinálkoznék ugyan azon czimerlettel Sopronban 1214b. ismét ke 
reszteseké; ’s megint azzal megint ezeké Pray után Cllura Szombatról; nem 
különben, hasonlóan azzal a' pécsi káptalan, mellyról legelsó emlitést Szvo 
rényi 1239ró'l találtìKollernél. És épen Budáról, hol e' kalendáriom volt 
Pázmán scliedájakéut, Budáról tünteté magát elé a' sz. Háromságról nevezett 
jerusalemi szent Iván keresztes lovagainak felhévizi conventje. ’S intett a' 
szomszéd Margit szigetról praemonstrati monostornak romja, csakhogy ez ott 
egykorMihály fóangyalt választá védeül. De mielótt ezek kòzül kivilágulhatna 
talán, mellyik által készítetése, a’ Dunának hallgatólag паду folyama mellól, 
Boldva csergetegéhez menjünk vizsgálma. E'kalendáriom 2. levelére jegyzett: 
(Dbíít. Gŕmeon. abbas. és '9 pouet' ß'poit, állítaták, olvastuk ‚ Horvát 13111111 
па1, lásd itt a’ Xl Vd. lupo», hogy Jászón régente benedekes monostor volt 
abbassal, azután emelkedheték ott, praemonstrati, praeposttal. — На csak 
ezen hozzávetéssel állitatik ez, úgy Ja'rszón ta'n Domonkos szerzetének is volt 
monostora, volt Ferenczeseké, volt apáczáké, mert e' háromféle'hez 111110201 
tak halála napját hasonlóan sorozgatta bé utóbbi meg utóbbi kéz e' kalen 
dáriomba. 'S mit teszünk még egy illyenek nevei kòzötl: álló Pou3né nevü asz 
szonysággal 'stb. Mind ezen ide tartozóbbak nevét eleibe terjesztem most az 
olvasónak, mert minden jegy, Kollernél nincs meg. A’ kalendáriom kezdetc 
lapján, ugymint az elsa' level tulsó fele'n van. 0— y'ppolif'. 0' Nazva Magi&quot;. 
Simö'fk egldl. E mat. Másad levels a'nnensó'je’n. eIif'abet 6'. hic obiít dlïa Р.113‚ 
Kollernél: Pauz. Buda 0. (05111. бу‘теоп. abbas. Obiít Gund.. теме“: Gua’ 
do . 0* Johëf. Másod levele tulsoja'n. 'Gponeì ipott . Negyerl letele ùmenso'jén . 

&quot;) А' „Ritus explorandae verltatis Bél Adparatusában, Posonii 1735. свай így szól, 22511. lap, 
CXLd. Е. „statuìt ante nos Сиди{им Abbatem de Кипа .. .. quod praenominatus Abba: debe 
ret iurare . pro terra. monasterii Кит nomine Tumban, quae est iuxta Crisium, versus me 
ridiem )rope monasterium S. Joannis Baptistae .. .. Illyen czimü keresztes Iovagokról említe'a 
a' CXX d. §ban all. 
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bnc об“: адаш: Ьет_е . . Ezen „deme“ ntán még egy sor volt, de azt utóbb ki 
vakarta valaki. Otöd [все] z'unensóje'n; ‘ô'ën Domnncx бот? tl’ orbme îabacator el 
van szelve a’ levél széle, nyilván alla itten 0 vagy Otöd lere'l tul.so'ja'u.A 
0— mât шт. Hated lece'l innensó'jén. Beatxiïlml franclß'cn gf 0— folc. fllì’ 
Ipohtl. Hated Iere'l шиши: б. Qlyfabet, 5i,. 0“ Ваше! faëdos. Magam sze 
dém ki ezeket az eredetiból, azonban Kollerból vetem ide még ezt: VII. kal. 
Dec. hic obiit Eustachius pracdicator.post. т. hanem megint az eredcti másod 
Ievelének innensójéról irom: Tranfl: S. Gerard . . i le rau migra, 's a’ ne 
gyed levél innensó lapjáról: Tranflaclo föl Dnîlcl gfellbrlf. Felettébb is „bol 
dog együgyüség“ ’s itt ngyan, nem: egyszerüseg, melly csak egyetlen egy 
idejegyzett halálnapjához sem tétetett évszálnot! A’ levelek szélein áll ugyan 
nehány rúmai szám , de azok, rész szerint elszelvék, rész szerínt clkopottak 
's bizonyosnak kihuzásáig, nem olvashatók. Az e' miatt credett bonyolodást, 
fokról fokra mikép' fejtegetém, eléadom. Kik’ halálát maga jegyzette bé a’ 
kalendáriomot irt elsó’ kéz, azok , ismeróseì yalának. Ez áll. Hogy fóbb sze~ 
mélyek halála napjait nj meg új ivadék , lcgalább másmás pap emlékesíté, 
tanti a’ különbözö 's késóbben néhol már kerekedó’ irás és idófolyam. De ha 
minden kolostort megjárte, mege mindcn családot, 'mellynek beirák tagjait, 
vagy csak egygyé volt, ide vág a’ kérdés? Jászónál kellett kezdenem vizsgá 
lásomat, mivel minden figyelem már oda térítetett ’s a' „misekönyv“ minden 
melléje Vkütôttel, csak „boldvai“ lön. Feltételesen mondám: vagy jászai 
praemonstratiaké volt e’ kalendáriom vagy széplaki benedekeseké. Ha, el 
sóbbeké, belé irta egyik praemonstrati, a’ széplaki szomszéd abbas' halála 
napját 's idôk folyttában mindig praemonstrati pap irogatta bé a' legközeleb 
bi, 's legismerósebb talán sz'lrospataki;a talán kassai apáczák elhunytát 's a' 
vidékben élt más egyháziakét, és oda juttatá egyházi rokon tekíntetból Fe 
rencz confessort ’s Domonkost, így: Sz. Erzsébetet 'stb. На széplaki bene 
dekeseké lett majdan, e’ szerzetbeli bánt hasonlóan a' szomszéd jászai pré 
post megszünésének oda szurásával 's így a' tübbickkel. Mikori prépost le 
hetett Ponetus, tanakodám 'elmémbeln Albert elóttie? ki a' jászai név 
kônyv szerínt 1257ben bala meg. De az 1173~on innen készültnek mondott 
kalendáriom, Albert elódét azért nem veheté fel, láttam, mert a' kalendá 
riom iró' betlîinél a’ Ponetnst mutatók sokkal idébbiek. Valae hát 1309 és 
1319 közotti? melly közról az említett névkönyv II. Antal prépost’ 1309beli 
Italála lltán l'gy SZÓl: Nomina eorum, qui hunc immediate seqnnntnr, ignota sunt. 
Felváltottae Ponetus az 1319t6! 1324kig volt Mibály prépostot, ki után 
Illegint llézagot е' Szavak mondanak ott: De buius immedialis succeesoribus nihil 
constat. Hasonló nem tndást vall al névkönyv 1402tól 1410zig; 1465t61 1472 
tig. A’ feljegyzett prépostok nevei küzôtt Ponetns nem lévén, okhatás nélkül 
marada fenn a’ kérdés: Volte jászai@ volte külfôldi rokon@ Hát Sy'meon ab 
basról található lette valami? Nem. Kijegyzé Mallyó József, ezelótt 45 év 
vel Jászónak igen tanult oklevelésze, a' széplaki azon apátok neveit, kikét 
feltalálhatá, e' benedekes apátság leirásában Fuxhoffer lsó’ könyve’ 177181 
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lapjain. A’ Bél Mátyás gondjaival kijött „Rz'tus ez'plorandae verítatís“, 1217» 
ból emliti: Cyegel abbas de Zeplac, 1286ban fordul elé, mondja Mallyó, 
Joannes Abbas, 1327i). volt ott abbas: Benedictus; 1330b. Joannes; 1343b. 
Petrus. Ez után 92 évig nem tudatík abbas név. Elékerúl meg Mallyónál 
késóbbról, Stephanus, Andreas, elé legutolsóul Joannes, ki 1525ben hala 
meg, 's az apátság, utána, el is pusztult. Már, saját holmije' széthordogatá 
sán kezdék meg, fóként Kassa polgárai. 1538b. a' birtok Geesey Mártoné 's 
Lónay Gergelyé, János király’ adománylevelével. Gondolat furódzék itt. 
„Nem ekkor szakadte Budára e' gylîjteményß“ De a' hirtelen „csak ráfogás“ 
hisztóriai meg nem bocsátandó bün. Tovább, tovább, ha bajjal is, nyelvünk 
eddigi legrégibbjét érdekli, keresztül azért, monostori porokon. Most ab 
bas és praepositus hajdanértelmét keresém , mivel Symeon és Ponetus által e’ 
kalendáriomot sem Jászóhoz sem Széplakhoz nem szegezé már tndalom, ’s 
csak talánozás mondathatná, hogy e’ két monostorfó, fel nem jegyzettek kö 
züli lehetctt. Keresém annál inkább, mert Fessler, Norbert alkotásának ab 
дана]; és prepostságok czimével szaporodását idézi ezen rendnek Nancyban 
1786b. kijött Breviariumából és Dubois egyházi történeteiból. Du Cange 
Glossariumában MDCCLXII, találám: Praepositi in monasteriis, seconda post Ab~l 
batem dignitas, qui hodie Prior агент. Lelém (L Dominios' Macri Illeh'tensís 
Hz'erolefrícz’ editie octava, Venetù's MCCLXXXIÍI.) А bb as alatt= Indira haec 
vox Monasteriorum primatibus . . . . Hoc nomine appellati hujuscemodì primates usque 
ad undeclmum secundum. Posthac alia obtinuerunt nomina, vocatique Prior, Guardìnnus, 
Preposltus . . . . Hinc, temporis progressu, vox Abbas recepta fuit in honorem et digni 
tatem. Ргае1аш$ alatt peflig CZ й&quot;: Item Abbates Praelah' nomine designati aunt in 
Concil. Suell'ìon. (Soissons) an. 853. cap. 5. et Tullensi apud Saponarias csp. 12. ЕЬЬеп 
Va“ tm'ábbá: Praemonstratensìs ordo Canonicor. regular. ab Abbatia, Praemomlmle 
Dioecesis Lugdunensis in Picardia sie appellntus. Abbast és praepositllst máx' l'gy а’ 
kalendáriomban is ugyan azonnak gondolhatám, mert lám a’ Budán volt em 
lített felhévizi keresztesek conventjének elsójét is majd Rector majd Magister, 
Praeceptor's Prior czimmel nevezték. Midón arról ósszevetéseimet Sztrokay 
Antal és Jerney János m. akademiai tagokkal barátságos beszélgetés fonalá. 
ban küzlöttem, Sztrokay, egy régi perhez irt értesítést magában l'oglaló kônyv 
рт mutatjí е’ köVetkeZÖt': Et reuera S. Norberli fratres, sine in anno 1120 sine 1121 
1n Campania ortos, nedum Pranmonslratì illico tanto n_linus eodem fere tempore in Hun 
g'aria quoque Abbatem habuìsse 's¢b. Jerney аи: hozta elé, hogy 6, „Magyar 
hiteles helyekról“ készített kéziratában, ott, hol a' premonstratiakhoz baj 
dan tartozott hatvani conventról szól, ezt jegyzé fel: „Kún László király 
nérni 1273beli levelében annak eló'ljáróját apát névvel ílleti, a' mi ennek 
‘ёпуе8 hatälmárä mutat“ Annyi lévén ez mintha már világ elótti munkából 
idézném, illik e’ kéziratbeli Velem közlést is, Jerneytól általvettnek megem 
lítenem. ’S íme, saját keresésemmel Fuxhoffer után, ki a' hatvani praemon 
strati prépostságot IId. künyve 1921 lapjain adja. elé, mind Praynál ol 
v.ashatám Kún László királynak XI Gergely pápához, a' hatvani praemonstra 

l tlakkal egy parochia miatt veszekedett és а’ király küldöttje iránt is tiszte 



XXIII 

letlenséggel volt Lampertus egri püspök ellen irt levelében: Sanereligiogi vi 
ri Abbas, et Fratres sui Praemonstratensis Ordinis «le Hatván Dioecesis Agriensis . . . . 
I. Specimen [Легат/Нив Hangarícae, Para I. Раций et Canoviae M. DCC. LXX V I. р. 205 
mind ebból kivéve Katonánal: Historia Crítica Тати]. VI. Виши M DCC. 
LXXXII. р. 640—642. Nincs e’ levélnél évszzim, csak napja áll így, végén: 
Datum Budae, VI. [dus Мама, Pray teliát bizonytalankodva tevé 1273hoz 
midún II. Lampertet egri püspòkül 1252161 1275tig jegyzé ki, mindazáltal 
kelhetett a’ lcvél 1272 és 1275 küzütt, mcrt Kún László 1272ben lépe 1111611 
га. Fuxhuffer ezt veté Oda: Adparet ex hoc documento Hatbvaniensem Ecclesiam 
e numero maiorum fulsse, cum ìpsins praesidem nomine, inusitato apud Pracmonstra 
tenses, Abbatia insigniverit, (lc FqulOfl'el' ezt 18031). irá, Ьапет 1272 és 1275 
küzôtt még, Abbas és Prepositns a' pap cancellar ellâtt mintegy hasonszó volt. 
’S hogy az vala másutt is, kaptam ahhoz kereséseim között bizonyos 611526111— 
ша1 is lévó három oklevelet. Egyik 1252beli, IVd. Innocentius pápától. 0l 
dozat, szülctési bevett rend hiányától, igy: lnnoeentius, Petro Abbatì monaste 
rii S. Stephani Praemonstratens. Ordinis, Varadien. I)ìoecesis. . . Сшп ех parte tua no 
bis fuit supplicatnm, ut tecnm super defectu Natalinm, qnem pateris, dispensare curare 
mus anctoritate tibi praesentium indulgemns, ut posais 111 administratione Abbatiae 

ч monasterii S. Stepliani, ad quam assumtus diceris, licite remanere. Perusii X. kal. Dec. 
Anno decimo. L. Feje'r, Codez~ dipl. T. IV. col. II. p. 128. Másik 1278ból van 
megint Fejérnél, Cod. dipl. T. V. rolJI р. 474. Bernard, hévvizi sz. IIárolm 
ság conventjebeli prior, a’ nyulak szigetén volt premonstratiak Márton nevü 
prépostjának kéremésére, azon adománylevélnek, mellyet ezek IV. Bélától 
1249b. nyertek hitelcs mássát adja ki, hogy ügyeikben eredetijüket ne bánt 
IlaSSa VéSz. Itic, 01111ап, ezel( valók: Nos Frater Bernardus Prior, et Соцветия San 
ctissimae Trinitatis de calidìs aqnis . Vninersitati Vestrae signiiìcamns, quod Frater 
Martinus Abbas, ac nlii Fratres 0rd. Praemonstratensinm, inmonasterio Sancti Michaë 
lis residentes, de insula leporum, circa Budaln , ad praesentialn nostram accedentes ... . 
Nos 1311111 petitionem dicti fratris, Martini Abbatis, instam esse .. .. Datum anno Domini 
Millesimo, Ducentesimo, septuagesimo octnuo, Septimo kal. Junii. МевпёШет, Ugyan 
Fejérnél IV. Bélának itten idézettalapítványát is, melly azt emliti, liogy e’ 
Szigetet dicti fratres Praemonstra. de gratin Primogenitorum nostrorum possidebant ab 
antiquo, de abban meg csak Frater Prior jó elé, abba: nem, praelatus nem. Har 
madik, 1286hól all ugyan Fejérnél, T. VII. Vol. II. р. 230, így: Laurentius 
praepositus de laszov, totusque conuentus eiusdem loci . . . quod nos habito pari consi 
lio . . vna cum . . Ioanne Praeposito S. Stephani de Promontorio Varadiensi, P atre A b 
ha t е nostro, ’stb. Igy már a’ kérdésben forgo Súmeon abbas és Ponetus prepo 
sitns tisztádon premonstrati elóljáró is lehetett, 's Jászón, hajdan óta, ennél 
fogva is csak azon szerzet lön általam keresendó *). Arról, hogy ott soha sem 
volt benedekes, alább. Kalendariomunk irása helyére nézve meg azonban 
Jászótól egészen távolba jövék, midón a’ fennebbi XVI., XVIld. lapon elé  

') Midôn ezen adatokat kiirám, kapom Fedák szívességébôl Jászóról Martins 246., Szidor Antal prof. 
baratomtól pedìg Канат! 27dike'n al 1838ra azóló ne'vkönyvet, mellyben a praelatus czlme k0 
zött most abbu is kezde így állani: Ecclesiar. S.Y Joann. B. de Castro Jaszov, S. Crncil de Le 
lesz et S. Steph. Protomart. de promont. Mvaradinensi A bbas, et Praepositus lnfnl. 
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adott .„J axent“ én, „Taxen“ azaz Pest megyei Taksony helységne'k ta 
lálám. Meglepett legelószer t betiî látásaj lielyett, inert liivegettem az állit 
mányt, nolla Jászó kite'telére Jaxen, eddig ismert nevei mellett ujnak látszott, 
azért mindazáltal mindjárt el nem vetendónek. Velem tehát muzéumunkba 
nem a' más felf'edeztte ’s mar más helybenhagytta llj’ felforgatásának mene 
ólálkodó kórsága. Nagy Gábor szivescn van emlékezetemben kedvezéseért, 
mellyel egy birtokában lévó’ 1416 elótti ’s egy 1560beli magyar irat eredeti 
jének mássát engedé vennem, ’s Fejér codexéból, általa kiszedett magyar sza 
vakat velem kôzlótt neve alatti kiadhatás végett 1200ìg. ’S 6, csak Kollerból 
vévén azt ki, nézhete, az annak 399d. Iapján lévó laxennél, I és l között ké 
tesen, inkább Jt. Végigmentem volt én mindjárt helyben Walter diplom. lexi 
conának régi j betlíjü példaszavain, mellyek VIII. százszaktól XVlig a’ 162d. 
lapon kezdve 190dikig sereggel állanak, azok kôzott itt küvetelt jliez hason 
lót egy sem mutat. Megtekíntette` majd velem más izben Jerney ’s azt vallá: 
ez taien. Néztük puszta szemmel, néztük nagyító üveggel, néztük nap fényén 
és felhóbe bútakor, taxennel kelle maradnnnk. Szemére vette késóbb külön 
magára En_zsel Rézsó Sándor kir. táblai bites ügyvéd, taxent bizonyíta 's 
megirá, midón Fejér okleveles nagyhasznu gylîjteményében már épen nyomát 
Ielém egy helyen, hogy Taksony a’ nyulak szigetebeli domonkos apáczák 
birtoka volt. De meg tübb szem élének ohajtvám bizonyitását, ’s hozá ma 
gával Sztrokay Antal a’ muzénmba Martins 1sójén 1838. Ruttkay Sándor hi 
tes ügyvédet mint sok nemzetség régi levéltárának jártas rendbeszedóje't, el» 
jöve Perger .lános rendes tag velük, 's huzomos megkísértések után is, taxent 

. olvasának jelenlétemben. Nézzék meg most mások is tobben. Mi hatan, a’ 
1nek bizonyított betú fclsójet keresztlil huzottnak láttuk. MegV a'kis pindirka 
keresztvonaton is megtetszik az ércz irószernek kétf'elé serezenése, miként 
a' többi betün, mit már fennebb érintettem. Természetesen e' felett most 
vizsgálódó beszéd és vélemény kozlése kòvetkezett. Megjegyzé Sztrokay, mi 
ként так hajdan Paksít, Jaksicsot igy: Paxi, Jaxitli, miliez én, igen is, 4 
példát nyomattam le már, Mérey nemzetség levelei kòzül Рагущи a' IId. 
kütetbe, 's tudjuk Istvánnynál Joannes Рамс, Oláh Miklos’ Hungariajában: 
Demetríum Jumilla. Jerney eléhozá hogy IVd. Béla 1255beli alapitványában: 
.lazon áll, 's .lászó conventje pecsétén XIIId százszak óta „Iasove“; liogy, 
oklevelek ben Jaszowes Jasov; Fejér olvasása szerínt pedig találám 1290b6l : 
Jaszw; 1297b. Jazow; 1299b. Jaszov; 1314ben Iaszou, ’s egy, évnélkíìli 
iratban: Jaso. 'S nem hagyá Jerney emlitetlenú'l a’ jász nemzetnek mindig 
Jasones, Jazyges, és sulla sem Jaxones által iratását; Enzsel idézé „Sandrini 
Capitanei Jazinurum“ Fejérból, ki VIIIdik tomusa IIId. volumenében eldl, 
irá oklevelekból: Iazonum, Jazonum, Iazini. A' „szász“ nemzet nevéról to 
vábbá, egész ivnyi jegyzetét közlé velem Kállay Ferencz kapitány ’s rendes 
tag, Meier, Jäkel, Leibnitz, Mylius, Wittckind, Grimm, Halling munkáikból 
szedve. Ezek szerínt az eredeti név; Saxo, Sasso, Sassen, Sate, Sachs, 
зам; Sacii, Saken 'stb. Tehát mondja, inkább lett: szász,_ ebból Sasso, 
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Salis, mintsem Saxobol. De közelebb a’ пешее Sachs is, eme latinnál. 
Egyébiránt Kállay, bóvebb értekezést ád ki e’ tárgyban. Jusson még eszünk 
be hogy: Alexander a' magyarnál Sándorrá lün, x тем: s . .sé; llogy: szász 
nemzet nem natio saxensis, hanem saxonica, ’s így ecclesia S. Jaxensis 
helyett, Jaxenicat v. Jaxonicát kell vala találni. — Nekem mint eléadónak 
mostan nyulak szigetén kelle tovább vadásznom. Az oda IV. Bela мы 12 55. 
domonkos apácza'k sza'mára, kik közé Margit leányát nevelé, alapított mo 
nostort, Vd. István, 1270beli adománylevelének ezen szavai birtokosbiták: 
terras Ducatus de Zulgageur, Toxun, Zoik et Raad vocatas in comi 

' tatu Pestiensi existentes . . . contulimus monasterio S. Mariae de insula 1е 
porum , vbi filia nostra charissima ac aliae sorores, ordinis praedicatorum . . . 
commorantur. E’ Pest megyei mai Taksony eléfordul itt még egyszer igy: 
Zoicliteleky, qui locus est a parte villae Toxun. 'S hogy o betü e' névben a 
helyett van, megint meg ez adományzat' e’ sora mutatja: primae metae in 
cipiunt prope syluam Horozt vocatam, mi a’ mai: Haraszti. L. Feje'r, cod. 
dipl. T. V. Vol. I. p. 4951. Ugyan Heuenessy kéziratai kôzül adta ki már 
Pray is, de a’ helységek nevét kihagyva! Annales Regum Hung. P. I. р. 325. 
IIId. András 1299b. erósíti meg a' Kun László által ezen apáczáknak adottat, 
Elisabeth testvére kedveért is, ki kózüttük volt. Fejér T. VI. Vol. Il. pag. 
207. A’ budai káptalannak pedig Venczel királyhoz 1305beli tudósításában 
áll: populus de Taxon, jobbagiones Dominarum Sororum de insula B. Vir 
ginis Budensium . . . populi de Haraszth insurgentes bona jobbagionum prae 
dictarum Dominarum de Taxon . . Fejer, T. VIII. Vol. I. р. 181. Tulajdonké 
pen Taxent hallunk a’ mai német' szájából, mondá tehát hajdan is úgy, ’s az, 
ira'sba is bécsuszott. Onak ere változtatása csekélység, a’ szepességi német: 
villam Samugh, tevé: Schmegenné. De, magyar 's más is mikép cserélé 
fel a’ hangzókat, mennyi példánk van! Bobet, Goron, Gyormot, Ipul, Rod» 
nuk, Sumlu, Zolyum, Tichon, Tycon = Ballot, Garan, Gyarmat, Ipoly, Rud 
nok, Somló, Zólyom, Tihany ’stb. Leginkább tartozik ide: Bobet, Kelemen 
papa’ 1268beli leveléból, melly a' Sopron megyei Babot nevü helységet érté. 
Megint ezt, Bobutnak irá 1270b. Vd. István cancellára. 'S nyulak` szigetén 
voltak, beszéli Ferrarius, 1637. РевыНу 1742. irja Schier 1774. és Fuxholî'er 
1803b., cistercíták, ott a' már innen említett praemonstratiak, mindenike 
Abbassal, amazok 1274, ezek 12111224? та. És kikônyörge magának 
oda sz. Ferencz, sz. Domonkos, sz. Pál szerzete is egyegy kolostort a’ kegyes 
királyoktól, vonszá óket magány, ’s bátorságos elszigeteltségben jó társaság 
Schier a' Ferenczeseket Wadding nyomán 1270. körülre IV. Béla végévében 
telepíté be ide, domonkosiak itt volttának pedig ellene mond: állott azok 
monostora, szól , Budán ’s onnan tevék egyházi tisztüket lelki leánytestvé 
reiknél, Budán, hol azonban 1254nél több évvel elébb kellett lábra kapniok, 
mivel Generale studiumot is táplált nagy conventházukban egész rendjük tart 
hatott ma'r 12 54h. átaljános ülést. Péterñ'y szerint, keletkezett Magyarorszá 
доп 1230b. ki, Fuxhofferrel együtt, e’ szigetre paulinusokat&gt; nem helyezett. 

н. uscszóLí'rÁs баш. ' D 
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Ime tehát Árpádék, saját szigetüken, mert királyi volt, a’ XIIIdik 
százszak tudományi míveltségének elemeit fejledezteték, mivel az 5—6 kolos 
tornak számos áhítatosai közütt bizonyosan volt néllány tanulni vágyó is a' 
korhoz képest, kik Europa’ miveleti sarjadzásait, már Veszprim 131101616— 
Ьап, mellyet IVdik László 1276beli adományzata „h ajdani hire 70321636 
1161“ akara feltámasztani, általvevék, kik Bologna, Salerno, Padua, Páris 
tanításait tudogaták &quot;)z monostori vezéreinél okosabbá utóbb lett a' világi rend. 
’S e’ sziget így Budán lakott Budára jött mindenféle karbelinck gyülhelye 
lün. Herczegasszonyok, nádor 63 1‘613р6п leányok, átaljáhan pedig nemesekéì 
rajta sor oro k. Mert már sz. Domonkos azon nemes franczia házak léauyain 
akarván segíteni, mellyekct háború elszegényített, késóbb csak kis asszonyt 
öltüztetének gazdag ruháiból, barnás fejér kòntósbe, mihez f'ekete kòpönyeg 
's tiszta fejér scapulare járult. Ágyul szalmazsák. ’S e’ szerzet' elsóje több 
nyire királyleány. Magyar nemes házakból tehát a' Duna szigetén ôszvesen: 
„30111 Margyt a550n ideben“, miként életirója feljegyzé „hefuenvolt, `golgaloktnl 
megvalvaan“. Látogatóba mene a' király atya, mene a’ király 1031761 ’s velek 
bizonyosan mindig „Mager отдадим: feu jobbag'y es пешей“ közůl, a’ hogy eze 
ket az életiró nevezi, kisérók; átcsónakozának királynék azen fóbbek’ ne 
jeivel beszélgetés végett, 61 mások, az életiró szavaiként: „spacinlagnak mu 
latszígnak okaert“ késóbben pcdig ~,¿arandoksagot tenn'y 115 Sent Margyt n_gôonak ko 
porsojához“. Mennyi viszony, érdek, oda gerjeszteni az akkori figyelmet! 
Ez magyarázza, miért kerekedék ott urak számára is egyegy epület szál 
lásul 's lon af 1167: Margit és urak szigete; miért hagyák oda, kihalók, ja 
vaikat, mint Martonvásári Gergely, Szederkényi Péter, Mózes nádor 1272 
Ьеп, kinek úgy is yleányai mind a' kolostorban valának; az életíró, Juditját 
említi Margittal együtt éltnek; miért gazdagitá azt folyvást az udvar, mint 
i274ben 63 5ben Izabella királyné, 1279ben IVdik László ’stb. Az annyi 
meg annyi magyar leánynak e' szigeten tanulgatásáról némi képet nyit az 
említett életíró, Praynál a' 362—36. 1ар011 02201: ‚‚'Гу2011110(10116 Sorornnk vala 
neve Soror Eurfebet. Ez vala hog k'y ¿ent Marg'yt 033011061: tarfa vala es egy keunben 
tanolnak olvasnak vala,“ a’ mi ugyan még Veszprímben tůrtént, de bizonyosan 
a' szigeten sem szakada félbe másoknál. A' 366—76. lapokon van: „Tyzen 
nyolchad Sorornak vala neve Soror Judith Ipolt pran urnak leanya, ez vala 50111 Margyt 
aâgonnak tarfa germekfegeteul fogva, egymaftul imadfagot tanolnak vala, es megkerdyk 
vala egymaftul, mellyk my: olvas.“ Efféle 0176363 ugyan nem lehetett egyéb egy 
házi tárgyuaknál, miket nyilván magyarúl készítének Domonkos vagy más 
szerzetbeli` atyák, apáczáik számára, zsoltárát így hihetóbben magyar nyel 
ven mondá el Soror Jolenta, miról a’ 357dik lap szól; azonban reászoríták 
6ket latinra hasonlóan, a' 356dik lap szerint, ’s habár annak csak élesebb 
eszüek fogák fel némelly értelmét, éltek látszik latin irattal is. Tegyük 11161 

') Vila'gító e'rtekezélt mutat Czech .Ińnos r. tagtól a’ magyar tudós társaság évkönyveinek lldik 
kütete, a' 186—235 lapokon: „Tudomfinyok állapotja Magyaroruágban az Ärpádolr Еде/66:11.“ 
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most az alkalmazást. Hogy egy idókür, kérdéses kalendůriomunkat ezen араба 
czáknál tartá e’ szigeten, abból tetszik ki, mert azokat illeté leginkább, kö 
vetkezók’ beirása. 0 ypolit“ra nézve fenn említetett már Ipolt Ispán, kit 
azért lehet itten értenünk ’s nem illyen nevü szerzetest, mivel itt van ez is: 
0— 1`о1с, fili Ipoliti. Ekként fejlik elé ide: domina Pans vagy Pous is, mert a’ 
363d. 1ароп leljük: „Tyzenharmad Sorornak vala neve Soror Stephana, es vala Paufa 
ишак 1еапуа.“ Ponsa, Pons, Pans, név igen ismeretes a’ magyar hajdani hisztó 
riában. Mind Ipolt fóispán mind Pousané halálát pedîg bejegyezteté ide, talán 
leányi szeretet, talán a’ kolostorhoz mutatott bókezüségük, vagy az asszony 
ságnak élete végén ott lakása. Gonfeëta ё i) едем b taxen, hol a’ d betl'í mellé rán 
tott karczolatot Rutkay deinek olvasá, nem egyéb, azt lehet gyanítani, hanem 
az apáczák egyházat építetének falujokban ’s felszenteltetése bejegyeztetett. 
Mert a’ beirások inkább e'Pesthez közel fekvö Taksonyra lnutatnak, mintsem 
Pozson vármegye szeredi járásában Galanta mellett lévó Taksony helységre, 
mellynek szentegyházát az 1645beli 6dik törvényczikk az evangelicusoknak 
más 90nel együtt vissza adattak’ számába teszi. Nem ok Volna pedig arra, 
hogy azért nem épüle a’ pesti Taksonyban még a’ XIIId.százszak végén Vagy 
a’ XIV d. elején egyház, mert a' váczi püspüki megye névkönyve most ezt irja 
Taksonyról: lparochie: anno 1739 jam ea'stitit, restaurata alma 1758. Hová 
merre oszlatá e’ honnak sok vihara annyi meg annyi régi kápolna porait! 
Hogy a’ monostorok építének azokat faluikban , látszik Szalavár alapítványá 
ból 1019b. „ut processu temporis quod necesse est iieri, plures capelle 
possint edificari. Наго helyett az akadékos Il még egyéb okos magyarázatot 
is enged. Tehcti ezt: Ín'c ’s így Clementinus napját, miként a’ hic obtit, a' 
hala'lozásét. Rosszúl volna ugyan a’ szórend akként, de helyes elrakást itt 
ne keressünk. Helyszükében legokosabb legjobb iró ma is rendes contractiót 
ránt, ollyant, min csak maga mehet el, hat még akkor. Mater Deme ta 
lán Demetrio? Mater Nezda nevek nem fordulnak elé az életírónál, azonban 
Demet az irá bé, ki Pousanét. Elé nem fordulásuknál pedig az legyen eszünk 
ben, hogy az életiró csak 40nt említ a’ 70 kòzül. Lehetett ama kettó' késóbbi 
apácza, ’s kivált Nezda, mert beiratása megint idébbinek tetszik. eIifabet 0' 
igen némberi kézre mutat. Margittal együtt élt Eurl'ebetröl hatról emlékezik 
az életíró, ’s meg azután 1279ben adá Kun László irata Erzsébetnek mint test 
vérének és más apáczáknak Tôköl földét Csepelen; IIId. András leánya Er~ 
zsébet 1336b. temetteték mint apácza, Margit’ kolostorába. Ezen királyi két 
herczegleány értetike tehát itt, vagy Vd. Istváné a’ más régibb hat Erzsébet 
közül? Vagy, volt azon béirott, Kun László' hitese Isabella másként Erzsé 
bet, ki a’ szigeten is lakott, kinek fennebbi említésként, ide ajándokozatát 
férje 1274ben erósíté meg, ki 1275ben meg ide örökîte: dnas villas vím'da 
torum „шпагат Sümegh et Somodor in Strigonz'ensi comitatu existentes. 
Ennyi Erzsi közül eddig az értethetik itten, mellyiknek lnalála napja épen 
Non. Febr. azaz: Februarins 5kén volt, mit én meg nem találhattam. I. Кё 
rolynak Erzsébet neje már nem volt, mivel Dlugossként Dec. 29d. hala meg 

D 
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1381b. noha egybekôttetésben leljůk 6|: is ezen apáczákkal, mert 1325ben 
szilárditá ez Isabella’ éríntett felajánlatait, ’s levelét тёк uráéval is ingatlr 
nabbá téteté 1326ban. ’S domonkosi apáczálmál конём illyen beirások után 
könnyen látható most, miért kapjuk itt ezeket is: Sël Dommlcl ëof. d' or 
dme fadlcator; blc obíít Eustachius praedicator, azaz dominieanus; Tranf 
laclo fel Dñlcl gfeiî'orls, külünösen miokból Sz. Erzsébetet. Ezt игуан kitet 
szóleg azért, meri: épen a' Domonkos atyák sürgetéseire canonisálta IX. Ger 
gely Perusiumban a’ dominicanusok conventében Majus 26d. 1235ben, melly 
bizonyos adatból meg az kerekednéke elé, hogy e’ kalendáriom 1235ben a' 
vagy budai vagy a’ szigeten volt domonkosiaknál forgott volna@ mivel apli 
czáik azon még akker nem állottak; más rendbeliek lehetének azok ott kik 
nek évenkénti 60 marks fìzetésére IId. András a’ pestieket 1217b. kötelezé. 
Sót annál fogva, birták volnae Buda körüli dominicanusok 1233ban? mort 
ezen évben vala Majus 24d. Dominicus translaciója, mellyet belé e' kalen 
dáriom irójáénál késóbbi kéz, épen e’ naplloz tett. És belé csipé Domonkos°' 
_nak 1221beli balála napját is Aug. 5kéhez valamellyik fija, hanem látszólag 
késóbben, mert már Szentnek nevezi, rende pedig legelószer 1221 alapull 
Gyórött, hol e' kalendáriom nem járt. Azonban mind ezeknek hihetóbben 
utóbbi mikor bejegyeztetése majd опал csillámolhat ki, midón az eléadás 
folyama kigördíti azon idó' táját mellyben kalendáriomunk a’ domonkos apá~ 
ezákhoz juthatott. L. a' XXXIId. lapot. Miért van pedig Symeon abbas, Ро 
netus praepositus, talán Bonitus, melly ncvü Monte Casinon az 5dik apát 
volt 580ban; miért Ferencz confesser is ide írva, magyarázhatja hihetóen az, 
hogy a' domonkos atyák avvagy apáczáiknál iratá azokat bé szomszédi vi 
szony és a' szenteknek ezeket is illetett tisztelete, minó sz. Gerardé basen 
lóan. A’ tübbiek' beiratása nem különben ideoda tartozottságuk vagy itt is~ 
meretesb létük miatt következett. 

A’f`eltalált néhány személy’ ideje, ugy látszik 1235tön vagy inkább 
1255nél kezdve 1336tig esik, melly kòrben свай azon akadhalunk fel, miért 
nincs az 1271b. megholt Margit béjegyezve. Kalendariomunk azonban sokkal 
régibb. Melly év kôrül iratottnak nézhetóbb tehát, arra szálljunk most által. 
Pray mint Xlld. százszak hajlásáról lévót Seculí XII. exeuntis jegyzé meg 
midón Pilgramnak, belóle kiszedett nevekkel kedveskedett, mellyeket az, 
más régi 72 kalendáriomban elébb utóbb állókkal hasonlíta össze. L. Calen 
dara'um chronologieum medir’ potissìmum aevì, ab Antonio Pílgram , Viennae 
MDCCLXXXI. pag. 196. Nagy Gabor, láttuk miért állítá 1173nál régebben 
nem irhatottnak. Ehllez ok fürkészését éles felfogással kezdé. 'S erósülve is 
látbatná magát azzal , hogy az 1174. szentesített Bernardus azért nem Volna 
benne, ambár a' rbodusiban XIId. százszakból Januar. 13dikán már találtatik, 
mivel e’ mienket egy évvel irák elébb. Hanem: Eleuaeío S. мамы, az 
1192beli, rontja el okát. Rontaná Leonardusnak a'VId. százszakban élt reme 
tének sem találása, noha feltevék más XIIheli kalendáriomok; ide, késóbbi 
kéz irá. És 1183nál kitetszóleg azért is iljabb, mivel Xlld. százszakból a' 
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szalczburgi 2d. kalendáriomot mellyben Thomas cantuariensis megvan, irás 
bélyegéért XII. v. XIIId. százbelinek itélé Rieberer ’s ezért Pilgram azt XII 
nek végére vetette, sec. XII. desz'nentís, végůl pedig 1183 még nem vehető. 
Inkább azt vegyük tehát itt előre észbe, miként nem lehet évhatár kitüzőnk 
egyegy külföldi szent' neve, mert Pilgramban igen sok példa látható a’ ca 
nonisationál jóval utóbbi felvételre ,' sőt egészen kihagyásra. Ugy mondhat 
nók 1201nél meg nem idébbinek, mivel az 1200Ьап canonisált Chunegundis 
nincsen benne, hanem ezt is Austriában a’ mosacense calendarz'um csak 1216 
ban vevé fel, azaz: mert akkor irák; a, XIlId. százszak’ többi napkônyve 
pedig elballgatá.  Horvát István nem tüze ki különösen e’ kalendáriomnak 
bizonyos évet, hanem csak az általa 1182—3 közé tett misekönyv betűit 
és azéit igen hihetően nem egy kézéinek mondá. Azt kell azonban itt meg 
említeni, hogy okoskodását: mikép teve később más toll, kéziratokba veres 
betüket, 11823tól 1192íg ide alkalmazni nem lehet. Az okok eléadvák 
már 's még elékerülnek, miért kell e' pesti codexünk szakaszait különkülon 
helyen írottnak ’s az egészet elegyes gyüjteményül néznünk. Ha e’ kalendá 
tiem' feketéje 1182ben vagy 3ban íratott volna ’s belé az innepek veressel 
1192 cltòltével rakattak, egészen 10—11 évig kell vala várni a’ veres fes 
tékkel, mig 1192ben: iEIeuacio 6. labiglai oda irathatik. Ki veheté addig 
hasznát? Illyen két színü munkának természetien két ízben folyását rövi 
debb időre lehet csak érteni. És, Eleuacío, nem vakart helyen hanem tisz 
tán a' több innepekéhez hasonlón áll, ugyan azon szép kéz irá, melly erede 
tileg valamennyit nagy gonddal vonogatta. Tartsuk Prayjal tehát a' XlId. 
százszak végét legfelsőbb idejéül, de kezdjük e'hajlás' körét a” Koller kitúzte 
ll92őnél egykét évvel innen. Nyomos okkal fenyeget ugyan is mindjárt 
1192ben nem iratásához Péter püspöknek a’ cistercita Szerzetből itt nem le 
lése, mert, már 1191b. September 11kére tevé innepét IlId. Celestin pápa, 
mit azonban szerzete iOdikén ül. Igaz hogy a' kifeledgetésről imént lön kép 
Zetünk , hanem ha ezt vennők tekintetbe, úgy említett 1201 helyett épen 
“Qiet kellene íme innenső határidőül felállítanunk, Eleuacío pedig akké 
pen hoz bennünket ll92őn innenre, miként a' szalczburgi Iső kalendário 
mot azért határozai Pilgram a'XIId.százszak hajladó derekára, mert az 1152b. 
canonisalt sz. Henrik császár innepe már benne van. Vagy az idézett kiha 
gyást ide akarnoke alkalmazni”! következővel: „de mikor az Vd. százszak 
bell' , római kalendáriom maga, még a' régi keresztyén kózvilág' általános in 
nepét K. sz. Jánosét is elhagyá!“ Ez csak más helyen nyomna.~ Itt Elena 
cz'o mellett'még azért sincs ereje, mert minekutána kalendáriomirónk egy 
más vértanu Péternek Martius 14d. Petrus diaconusnak Aprilís 17dikén, ’S 
Péter alexandriai püspöknek November 25d. nevét már megemlíté; csak elég 
lett volna e' három Péter eszébe juttatni, bogy ama negyediket mint uj szen 
tet se felejtse ki. Illyen hézagoknál igen csak azt vesszük észre 1.) hogy az 
iratásévet pontosan elhatározni csupán hasonlítgatásokból, felette bizonyta 
lan. Egyegy illy kalendárium vagy inkább szentnévsor fél sőt egyegy száz 
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szakra zokott volt szólani ’s ha egyiknek épen elején közepén végén irák, 
elszolgált a’ kòvetkezettnek hasonidejeig, eléglék a’ közben szentté letteket, 
késóbbi kézzel béjegyzeni. ’S ekként az osszehasonlítás már két százszakbeli 
kalendáriomban kereshetó. Igy adta elé Jankovich Miklós még.idébbról is 
Isó Mátyás udvari csillagászának Királyhegyi Regíomontanus Jánosnak 1473 
és 1475 közóttól 1513ig folyt kalendáriomát a' Tudom. Gyl'íjtem. 1829beli 
XIId. kötete 82dik lapján, hol szavaiként ezen „boldvai missalénak 1190 
esztendó tájban irott kalendáriomát“ említi, midón a’ pályatörésben megbot 
lott Schwartnernek ebben gondatlan kérdését: nem tudotte a’ magyar meg 
1584b. maga irni kalendáriomot@ útba igazítja. Y2.) Hajdanta nem lévén még 
egység a’ kalendáriomokban, egyiket egyik, másikat más országbeli vevé fel, 
vagy kihagyá. (Innan a’ napokra tételben hasonlóankülonbôzés. Mi több@ ma 
is más napon áll némelly név erdélyi kalendáriomban mintsem magyarhoni 
ban. A’ mondottaknál fogva tehát csupán ott lehet némi bizonyolatúl a’ ki 
hagyás, hol ellene fontosb ok nem ví, 's ugyan az eléadattak e’ kalendáriom 
iratását a’ XIId. százszak utolsó tizedének kozepe tájától a’ XIIId. elsó tize 
déig sorozzák. Nézzünk ezekhez tartozó egykét példát Pilgramból: ALDE 
виною áll itt Januar. 31dikén, a’ IX. százszakbeli petershusanumi , a' XI. v. 
XII. trieri, a’ moguntinum XIIId. százszakbeli kalendáriomokban 30dikán; a’ 
XIIIb. 1. millstatense adja elé a' magyarral egy паров. Itt vehetjük észre mí 
ért kell bizonyos év hclyett inkább ¿eek köre't kiszegcznünk. A’ millstatense 
elsât Pilgram teszi XIIId. százbelire, mert „festum типамиот S. Elisabeth 
А. 1235“ már benne van, hogy pedig a' magyarba késóbbi kéz tevé, elmon 

. datott ’s így elébb készültte kinyilványlik. És még is hasonló a’ kettó. To 
vábbá, VEDAs'rus et AMANDUS itt Febr. 6d. mint a' francziában IX, trierib. és 
murenseb. XI, 1. sza'lczburgib. 1. rhodusib. trientib. a' XII. százból, mainezi 
ban XlIIból. ROMANUS abbas itt Febr. 28d. mint az 1. rhodusi XIId. mainczi 
XIII. százszakiban. ALEXANDER episc. Martins 18d. legclószer csak a’ XI. sz. 
treviriben és murenseben azután csak a’ XIIId. százból. AGAPITUS mr. Aprilís 
1s6jén mint a' trieri XI. és a’ brixianumban XIlból. VICTOR mr. Május 8d. 
mint a' petershus. IX, rhenaugiense, veronai X, a' trieri, murense XI, bri 
xianum, 1. szalczburgi, 1. rhodusi, trienti XIIb. mainczi XIIIb. százbeliben. 
PAULUS ep. Junius 7d. mint a’ trieriben, 20dikán, ismét mint a' murense 
ben. ALEXIUS ef. Julius 17d. mint a’ rhenaug. X, a’ trieri XI, 1. szalczburgi, 
florentziai, 1. rhodusi XIIben. E’ magyarban Alexius, vakarás helyére van 
téve. TmNsFIanA'rIo nur Aug. 6d. mint az 1. rhodusi XIIb. Aug. 7d. pedig 
az itt lévó Аута v. e' rhodusiban ninos, mindazáltal a’ magyar is már má 
sod névül tevé fel. FELIX et REGULA Sept. 11d. mint az 1. kölni IX, rhenau 
gen. X, trieri XI, 2. szalczburgi XII, millstatense XIIIban. UNDECIM MILLE 
пищит Oct. 25d. ninos meg itt, valamint az 1. rhodusi, 1. trienti XIId. 
százbeliekben, más helyiek pedig mind mutatják. AMANDUS Oct. 26d. mint 
а petershus. 's 2. franczia IX, a' trieri, murense XI; az 1 szalczburgi XII. 
Pellig 25kén. WlLLlßaoanUs Nov. 7d. mint a’ trieri XI, a’ M. Buranum, az 
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1. 2. szalczburgii XIIben. A’ December 27d. esó JOANNES вино. octavája, 
martyrologiumban XlVd. százszak elótt alig fordul még clé ’s a'melly ka 
lendariom vallja, már az által is régi; Magyarunkban látható, mint a' pe 
tershausi IX, rheinaug. X, trieri , murense XId. százszakiban. E' kalendário 
mok 's más régiek eredetijeivel összehasonlítás, még tisztábbra vinne, mert 
a’ habozott Pray kiirtta után Pilgram hibásan idéz néhol. Szerínte Nov. 18d. 
volna e’ magyarban ROMANUS, mint a’ murense, szalczburgi, rhodusi Xllben, 
pedig egész hónap sem mutatja. Thomas archieîrusnak meg Dec. 29d. benne 
létét nem említi. Enynyiból is azonban az olvasó maga kiveheti, mellyekkel 
találkozik e’ mienk leginkább.  

Külön összeszedett magyar munkának mutatja e’ kalendáriomot, 
László derék király innepe mellett, kit XVdik százszak elótti martyrolo 
gium nem is említ, az, 1. liogy 1092beli tôrvények 1s6 könyve 37 és 38d. 
czikkjében kijegyzett innepek többnyire veresen kiirvák, így sz. István kirá 
lyé Aug. 20. 's ettól megválva meg 17 innep; ellene pedig, nem lehet Пне]: 
csak fekete betükkel találása, mellyek az egész anyaszentegyháznál divat 
ban sem voltak hanem azokon mint forum innepein inkább csak törvény 
ben eljárás vala Magyarországon megszüntetve, 's most, nálunk részént de 
cretalis inneptelen nevek. Illyen sz. Gerhardé, Andrásé, Tomás apostolé 'stb. 
Eleuacio Henrici ducis azonban legalább itt van, ha bár nem veresen l), XI. 
és XIIId. százszakbeli külföldi némelly kalendáriomban pedig nem is áll, 
hanem Felix és Eusebius, valamint atyja neve helyett a’ rhodusi XIld. száz 
szakiban Philibertus, nella e’ miénk azzal Augustus 21kére már, Privatus 
pûspòk tételében megegyezik. 2. A’ magyarhonibb innepeken kivül is jó'nek 
elé benne, olasz, franczia, ’s németföldi régibb kalendáriomokban vagy nem' 
találtató vagy másmás napokra ejtett nevek. 

Melly szerzet irá’s 1101 a'liazában, azt füzzük most. Ha megállhatna 
XXd. lapunkról az, hogy ker. sz. Iván születése napját arrólczímzett szer 
zetü irhatá ki mint sájátibb f6 innepéét leginkább, nem legfelvehetóbbe 
úgy szent Iván keresztes lovagaié, a’ késóbb rhodusi majd maltai nevüeké 
Budán Geiza vásárhelyen, majd szent Háromság városában 1`) utóbbi шта 
saként pedig Felhévizett, miképen Margit életirója tòbbszer nevezgeti. Ezek 
itteni monostorát már mint állottat hozza elé IIId. Orbán pápa 1187beli bul 
lája, melly a’ sz. István királyról czímzett esztergomi sz. Iván lovagai egy 
házának szabadítékait erósíté meg. Vagy vetni akarunke küzellétéért ezen 
esztergomihoz? a’ III. és IVd. Orbán pápától lId. Geiza által 1141 és 1161 
közütt alapítottnak mondottlioz. Nem távoljuke a’ székesfejérvárit, 1101 e’ 

 

l) Megjegyzem, hogy a' veresen ’s feketén irttakról itt csupán Koller után szólhatok, mers az 
eredetit egyebekkel gondosan láda'ba szegezettnek monda'k az 1838. Mart. 15d. éjjeli lIkor 29' 
4&quot;9&quot;l vízár elól, middn 23dikán ezek megnézéséért iránta tudakozódtam a’ muzéumnńl, melly 
nek könyvtńri osztályát 27: lábnyi viz vette volt fel. 

2) L. ezen régi elnevezéseket Podhraczky Józsefnek okleveleken ерш: munkájában: Buda ё: Ген 
régi állapotjokru'l. Puten , 1833. 
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rend egyháza 1161 кыш vala Pray szerint készülóben. L. De ‚житии Au 
rauae 1773. р. 120. Megint Bndán sz. Erzsébetfalván vagy Alhévizett volt 
monostorukat nem találhatám 1192 elótt kezdettnek, nem ezeket: S. Nicolai 
de Pesth, S. Spíritus supra Видит in suburbio, mellyekrôl Péterffy, Schierrel 
együtt nem sokat mond. L. Sacra concilia, Pars secunda 1742. р. 284. Buda 
sacra 1774.1). 65, 73. 'S az utolsót Fuxhoffer is csak 1215ból emliti. Marad 
hatunk a’ felhévizivel. Bndán az leginkább kitünék, majd hiteles hellyé is 
lett, legszomszédabb volt a’ domonkos apáczákkal, tôle valamellyik herczeg 
leány kôzóttük ajándokba kaphatá 1255tòn innen. E’ rendnek ugymint száz 
szakonként ujuj kalendárioma készült, ы rhodusiból tevé Pilgram hasonli 
tásait, mellyek fenn a' XII, XIII, XIV, XV, XVId. százból maradának. Más 
helyeiken is gondoskodtak tehát misekónyvük lnellé idó’ és nap minósége 
kiszegezéséról e’ jeles rend literatusai, mil'éle czím gyakran fordúl elé tudós 
tagjaik nevénél. Igazán legérdekesebbül csillagzék a' kòzép setét korban e' 
szerzet. Kar kellett hozzá izommal, melly a’ keresztyénség' emberi szere 
tete’ ellenével halálra víjon, fót kívánt velóset, melly egyház’ tárgyait vi 
gye 's így iratokról gondoskodjék, türó' kebel kelle belé, melly afszent helyre 
zarándoklót étellel 's ha beteg lett gyógyszerrel ápolja. Igy munkált Ray 
mund du Puy fómestere által a’ XIId. száz elején ekként szabályozott három 
osztálya: lovagok., capellani, servienti d’armi, míve tehát mindenikét életbe 
vivé közügyü tettekre, mikben embernek forgani meghivatása. Aligha e’ har 
madosztályból Valók is nem voltak azon „negy jeles orvos doctorok“ kòzótt, 
kiket Margit életirója Praynál a’ 34611. lapon említ „jflfv'uLaglo kyral feu Гау 
dalma“ gyógyitása кони, és a' 348d. lapon eléjovó „harem orvos doctorok“ 
számában, kik „Agnes aggon eletyreul ketfegben efenek.“ 'S élethez ragasz 
kodott betegen segítésnem vittee a’ domonkos apáczákkal is közelebbi vi 
szonyba e' rendet? ‚ 

На valaki gondolná megmutathatni kalendáriomunknak más rend ál 
tal IIszor egyaránt azért irathatását, mert más , hasonlóan kijegyezhette kü 
lònösen ker. sz. János vagy szent Iván születése napját azon 0kból, mivel 
Istlî László 1092beli törvénye már azt átaljánosnak parancsolá, ’s az, miként 
masutt, Magyarországon nem külónben babonásságig inneppé loll, induljon 
meg kercsetéhen. Eleinte nézém én benedekes munkának 1.) mivel Tamás 
canterbury érsekról Yepes benedekes évkònyviró igy szól: „duplici nomine 
Thomas cantnariensis noster est, nam habitnm S. Benedicti sumsit, deinde 
..... in exilium actus, monachis pontiniacensibus Congregationis Cistercien 
SiS 88 adillnxit“ Tom~ I. pag. 423. 's e' szentet a’ szalczbnrgi 2d. kalendáriom 
mindjárt a’ XIIdik százszak végén úgy vevé fel miként e' magyar, mások 
pedig csak a’ XlIIb. 2.) A’ benedekes tudós rendben, melly, Fessler felvetése 
szerínt elejétó'l fogva ujabb idókig a’ keresztyén földeken 15,700 künyvirót 
fejte ki, már alapítója intézetéból vala orda scrzptoríus, készüle hát annális 
inkább mindenütt kalendárioma, illyen a’ petershansi, trieri, muryi ’stb. 
3.) Egyezik sokban ezen kalendáriomokkal 's a’ többek közòtt Julius 11dik 
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áll benne: Translacio S. Benedicti miként a' petershansi IX, a' Xdeìk 
százbeliekben, ligy a’ XIIben, kivévén itten a’ Mich. Buranumot és az Isó 
rhodusit, mell y Pilgram szerint sec. XII. adulto iratott, e’ magyar tehát mint 
késóbbi, kóvete mást. Hanem ingadóvá tett ezcn okok mellet 1.) Сопот850 S 
Benedicti elsó' kézzel van` itt Mart. 21dikén, a’ szalczburgi 2dikban pedig 20 
dikán, a’ mi e' kettónek külònségét is mutatja. 2.) Májusban itt Benedek név 
sehol, a’ leeli trieriben igen, igaz hogy másutt sincs. 3.) Találtatik Bene 
dek név Novemb. 10d. a’ maincziban XIII, Nov. 17h. a’ trieriben XI, itten 
Nov. 12dikén. 4.) Sz. Odilo innepe, a’ clugnyi benedekes apáté, nincs benne, 
bolott a’ szalczburgi 2dik, Jannarius lsôjén mint épen napján mutatja, ek 
ként a' Mich. Buranum XIIból ’s az 1. millstatense XIIIból. Odilo tisztelete't 
pedig minden benedekes kolostor parancsul kapá. L. alább. ’S mivel éjf'él 
kor hala mcg 1048 68 104911. küzött, Januarius lsójén így Circumcisio Do 
mini miatt ámbar ritkább kalendáriom ada neki helyet, azonban el nem ha 
gyá lám a’ szalczburgi, azonban Franczianrszág megülni kezdé Januariusnak 
Vagy lsójén Vagy 2dikán, ’s más helyek Aprilis 12dikén. Eléfordul ezen ki 
vül másutt Invencio Corporis OdilonisMajns 3dikán, itt sem egyik sem másik. 
5.) Nem tndhatni viszonyt, melly benedekes kolostorból e' kalendáriomot 
nyulszigeti dominicanakhoz adta volna. Vagy ha ez mondatnék bár: „minek 
oda tenni'.l beirák annak adatait a’ kalendáriomot készített ’s magánál tar 
tott monostorban.“ Ekkor is közel esettet kellene felvennünk. Nézzük hat. 
Legszomszédabb volt az Esztergom melletti. Hanem ennek eredtte multta 
homályban, csak fiók lehete. Tndósabb tagok felvehetók Szent Benedeken, 
Pannonhegyén, Szalaváratt. Távolabbiak. 'S hogy érdekelte volna ezeket épen 
még: domina Pons is, hogyan Széplakot? az ugyan csak messze feküttet. Pan 
nonhegye másutt felcsillámlik. — Dominicanus azon okért nem található 
készítóül, mivel a’ szerzetkezdó Dominicus, ki 1221ben hala meg Augustus 
6kán, nem elsó kézzel benne, Dominicus mr pedig, kit e’ magyar, Julius 
5dikén említ, van már a’ Xdik százszakbeli veronaiban Augustus 7d. a’floren 
cziaiban XIId. October 9dikén. Egyébiránt, a’ domonkos német apáczák 
nak a’ XIVdik százból fennmaradt kalendáriomát, mellyel Pilgram élt, bi 
zonyosan domonkos atya irá, hanem ez csak azt mutatja, hogy ezen szerzet’ 
apáczái latin kalendáriomot hasonlóképen forgattak, valamint a’ német Cla 
rissáktól Pilgram, нет: 1102 е16 а’ XIVd. százból. _ Franciscanustól 16176 
nek mondani hijában volna. Franciscus az е186 kéztól schol sem kerúl clé, 
nem is kenîlhete, mert 1226ban Octóber 4dikén hala meg ’s más késóbbi kéz 
tevé be oda épen halálát, mellynél azt jegyezzük meg inkább, hogy illyen 
halálozat emlékítése 1020, sot 60 évvel is utóbb türténhetett, mert a’ 
nap' évi eléfordulta mindl'g melegíté, miként ma még, a’ Tisztelt’ iránti 
buzgóságot. Ez magyarázza miért lehet a' dominicannsi beirásokat hasonlóan 
akkorra tenni helyesebben, midó'n a’ kalendáriom már az apáczáké lett. L. 

felebb a’ XXVIII. lapot. Akarnóke most a’ nyulszigeti praemonstratiakra ru 
házni abbas 68 ртерои'тз czímnek azoknál volt egyet jelentéseért’.I Ez már 

и. necszóli'rÃs ÜGYE. 
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nehezéktelen ok. Különben pedig ezek oda szálltát Schier csak 1211 kö 
rülre tevé ’s ezt is korálja Fuxhoñ'er. Már, IVd. Bélának itt a' XXIIId. lapon 
idézett szavai: de gratía primogenitorum, felebbre Vinnék па. András 1225 
beli adománylevelénél, mellyból régebbi ott voltok látszik, hanem ugyan 
пат: Béla okirata emliti megint, hogy a’ nekik hajdan ajándékoztatott in 
sulam, regum iuríbus íterum fuz'sse rem'ndz'catam. Mindazonáltal lehetett volna 
Symeon és Ponetus az ó’ elóljárójok, csakhogy azon prépostjaik névsorában, 
mellyet Podhraczky József levelezó tag, oklevelekból, hézagosan'ugyan még, 
mivel nem kapott eddig mindenikrôl utasítást, feljegyezgetett 's velem szí 
vesen közlött, egyiket sem találtuk. Mohácskori elpusztulásukat mutatná 
ezen okleveli aláirás, nála: Franciscus praeposìtug de Залу]; tutor legítimas 
eccles. b. Michaelis archangeh’ de insula leporum 1528. Cistercitától még ke 
vesebbé származott, már a’ XXV, XXIXdik lapon elhintett okoknál fogva, 
miket még az erósít, hogy nem igen lehete gyapor kalendáriomiró e' szerzet, 
mert Pilgram csak a’ XIV, XVd. százból fennmaradottaikból dolgozott, ugy 
mint a’ fabrianense, fürstencellense, sanseverinense négyféléból. Külónben 
e' nyulszigeti cisterciták említése megint a’ domonkosi apáczák küzé segít 
hetné kalendáriomunkat, mivel talán az б Symeon abbásukat azért irhaták 
belé azoknál, mert Margit életirója éríntésbe hozza velük a’ 336dik lapon 
„Apagyat Sent Bernald 5erzety'nek“ mellyet, egyébként sz. Róbert kezdette 
cistercitait, Bernard nevérâl is hittak. Hanem ellene megint ennek az, hogy 
Péter cistercita szentet késóbbi kéztdl sem találjuk benne. Kérdés tehát az 
is, ha Obíít Guid.... hol o ki van sikárolva, azon cisteauxi józaneszü apát 
’s kardinál Guidoul találtathatnéke, ki IVdik Kelemen pápa megbizásából 
Bécsben 1267. tarta synodust, mellyen Magyarországból egyházi fónök ugyan 
egy sem volt, de Guidotól mint pápa követétól még is ide küldòtt szabályo 
kat hozogat elé Péterffy. Magyar egybáziakat ezen Guido minden esetre ér 
dekelhetett. De akár cistercita akár dominicanus Guido volt ez, a' név kül 
шип mutat. Guido volt a'normandiai templarius nagymester kit 1314b. Pá 
rizsban elevenen égettek el. Guido a' monte casinói 2dik püspök 'l 1339b. 
Ismeretesb ennél nálunk Boulognei Guido, Lyon érseke ’s kardinál, kit a’ 
pápa 1349b. külde m'eghatalmazottjául Budára. Visszatért 1350b. — Vagy az 
óbudai sz. Péter sz. Pál káptalana'ra lengne végtére iigyelem Ponetus prépOSt 
miatt, és még azon idézett hasonokból minthogy életirónk a’ 336 és 377d. 
lapon ez itteni prépostot a’ domonkos apáe'zákhoz bémentnek mondja, ki te 
hát kôzikbe átaljában járhatott. E’ káptalannál figyelmünk ezekért akadhatna 
meg. Kezdé egyházát még szent István 1022b., felségesre tökélé szent László 
1085 körül. Izzó vassal itélt ’s általa híres lön. IIdik Geiza erósiti ’S táßítja 
birtokában 1148b. Igy IId András 1212 és 1233b. Tanulttak, tagjai között; 
Petrus Melliccnsis prépost IId. Istvánnál 1124b. sigillator, Raphael prépOSt 
IIdik Geizának tanácsosa, Adrianus prépost 1186b. III. Béla cancellára. L. 
Pray de sigillis Ведат et Reginarum Hung. 'S tóbb is lebete kózülök udvari 
tollvivó 1192ig, miként Benedek prépost volt 1238b. IVd. Béla alcancellára, 
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ismét egy Benedek budai prépost 1274b. IVd. Lászlóé, 1278b« ugyan azé Já 
nos prépost 'stb. Okok, mellyek az akkori tanulmányt értett káptalant ka 
lendáriomunlc irásában sz. Iván lovagai és Benedekesek versenytársává te 
hetnék., Ide járul Praynak Pázmán schedájáról említése, mi szerint a’ mise 
kônyv Obuda káptalanáé volt. Hátha még Ponetust, annak prépostjai sorá 
ban mutatná Szvorényi, Histor. eccles. Regus' Vlag. Amoem'tates 1796. fasc. 
V. р. 139. vagy lelhetó’ lón, ismét Podhraczky kézirati jegyzékeiben, mely 
lyek’ velem nyiltkebellel közléseért megint köszünetem. Azonbau nézzük 
most, kiálljae ezen ellenfordulás, megvítatását. Ponetus prépostot három 
helyen kereshetjük, Pouetus beiratása’ betlîi olly késóbbi évekre ujjolnak, 
mellyekben kalendáriumunk már apácza birtok volt. Pázmán schedája csak 
missalét említ, eleibe volte kötve már a’ káptalannál e’ kalendáriom, nem 
külòn швам—е az apáczáktól, vagy egyenesen, Mohács után, vagy elébb más 
uton, primás keze alá. ’S a’ felhozottak úgy látom én, még nem Veszik el 
nyilvánosan sz. Iván lovagaitól, újabb felvilágulások tehetnék azt. 

Bizonyosan átköltöztetvén azonban Jászóról a’ sok bajt okozotl Sy 
meont és Ponetust, benedes monostornak Jászón nem is Volttát kell most ide 
besoroznunk, ezen okokkal. 1.) На benedictinus ker. sz. Jánosi monostor 
égett el Jászón’ 1203ban, miként Horvát István itt a’ XVdik lapon mondja, 
mert a’ béjegyzet szerint azon czímüt éré ott lang; ha 1228ban Nov. 14dikén 
praemonstratiak szentelék fel annak helyén már a’ magokét, azok megszün~ 
tek ott 1203 után, ezek eléállottak nem sokkal 1228 elótt. Nem tudatik elsó 
éve a' jászai praemonstrati rendnek. De, fenn Albert jászói prépost’ e's a’ 
convent' 1243beli szabadítéka, mellyel Jászót mesteremberes várossá. okos 
engedményekkel indult alakítani: Fejér, Сдает dipl. Tom. IV. Vol. 1.12. 304. 
Fenn 1255ból IVd. Bélától, Albert prépost és a’ jászai convent könyörögtére 
megujított kiváltsága, melly szerint a’ dühüs tatár által 1241 kürül kemencze 
langjai közé vettetett a’ Béla elódeitól (а nostris antecessoribus) adutt és test 
vérétól Kálmántól megöregbített birtoklevél. Kálmán kezdé a.' monostort is 
építeni, de bé nem végezheté, mert elragadá tatár csatában kapott sebe. 
l255ben Albert prépost, ki tatárfogságban is volt, kit Fuxhoffer senecíonak 
ir, kinek halálát a’ rend 1257re teszi 1831beli névkònyve 41d. lapján, csak 
lehete már 7075 esztendós, rendéber pedig állhatott az elótt 5055 évvel 
's így 12021207 küzòtt, midón tehát Jászón már praemonstrati volt. Ha 
nem „ez csak lengékeny ok“, vetheti valaki, mert hajdan korosabb is álla 
szerzetesnek. Halljunk hát nyomosabb okfót. IVd. Béla 1235 óta király ’s 
nem atyját IIdik Andrást a' praemonstratiakat szeretettet említi alapítóul, 
12051235; nem elódöt mond, hanem elódöket.v 1204en felül Imre királyt, 
кардан 1Ьг6поп 1196 ma, ’s eddig ш. вела: uvson kezdve. És ша. Lászlót 
hagyva, ha két elódöt veszünk fel, már 1196t0t kell kitúznůnk, tehát 12031). 
már sz. János praemonstratiainak leégését nem benedekesekétleljük, hanemha 
ezek 1203 elótt megtelepedtek Jászón’s mindjárt túz is bántá дисс, még pedig 
annyira, hogy a’ miatt az egész gyülekezet szélnek lett volìa* menni kény 
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telen, szerzet melly nem csak Jászót birta volna egyedül. ’S ekkor maradott 
Volnae meg a’ mísekò'nyo, romokon, meleg vagy hült hamvakba takartan 
úgy, hogy az uratlanná váltat, hellyel együtt praemonstratiak örökölhessék? 
Így kell vala rendkivülien megtartatnia, mert ha benedekes magával ragadá, 
adta volnae, lakát elfoglaltnak@ Azonban ugyan jóval felebb viteti a’ prae 
monstratiak' itteni kezdetét, ezek évirataiban Hugo Károly Lajos, Fuxholfer 
23d. lapján, ezzel: „Praeposz'tura Jaszovz'emù, primitus ab ecclesía S. Ste 
pham' de promontorio штампа; subjectione filiali pendens“ hol IId. István 
már 1130ban indítá meg sz. Norbert rendét egyenesen Prémorztréból 110211— 
tott néhány franczia pappal. L. Fuz/»ofen Monasteriologia L. II. р. 3. Pe' 
terfy Concz'l. Hung. P. I. р. 276. Кагала Hist. Reg. T. 111.1). 452. 2) Lát' 
tam 1835ben Jászón munkáltamkor IVd. Béla említett új alapitványlevelét. 
Szó lün arról, ha lakotte valaha benedekes e’ helyen; ezt fejtegetó beszéd 
eredett a’ gondos prépost Richter Alajos szíves társaságában, a' m. akadémia 
általi küldetésem ügyét együtt vele örömmel fogadott B. Fischer, Kruppay, 
Szidor, Kohauth, Gócs kanonokéiban majd Jászón majd Kassán: „A’ k6szik 
lás kidòló hegyfok ormain, a’ lapály' praemonstrati lakának átal ellenében, 
valami épület rom van“, mondák a' Jászón volttak. Felvezetett B. Fischer 
subprior nyájassága. Néztük a' foldszínén alul bérokkant alapkórakást. Mon 
dottuk: Benedictus montes amabat. Itt laktak volnae hát valaha .neki ajánl 
kozottjai: supra Витает, mert ez, a.’ sziklák tóvében siet már malomra. 
És elpusztulásuk után a’ praemonstratinak szentelkezett, ottan az alatti vólgy 
virágos teren fogott Volnae helyet, melly ollyan mint a' Norbertje hevült 
álmadtában mutatkozott pre’ montre', pratum praemonstratum. Erdós hegy 
sor fogja ezt is félkörbe. ’S az elvonult szeglet csendében csattogva és esat 
togva górgedez a’ túlabbi havasokból egy csergeteg, Boldváé, el mostan száz 
lépésnyi távolságban a' monostor mellett, hajdan pcdig megkerülteték vele 
mint erósséget. Azért „vár“ ez most is Jászó пере szájában, noha nem moh 
fogta bástyázat nem gót csupok sudara kormollik által már az ószidóbó'l, 
hosszukón négyszegü roppant épület fejérellik most közepén két ragyogó to 
ronnyal a’ vidék zöldje küzött. Ez új szint neki Sauberer adá , ki prépostja 
17451779czig volt. Fordnla szemünk erról megint Sepsi felé, ’s hosszanta 
néztük tovább kôszalaink pilisén, a’ kiterjedve állott hajdani, hihetóbben 
praemonstrati 6rvárnak talán Magyar Balás vagy Szécsi György oda rohant 
takori elmorzsoltatását. Mert felóle csak ugyan mint benedekes rom felól, 
még szele sincs atszállott mondománynak. Pedig 3.) Eltemethette volnae 
annyira feledség, praemonstratiak elótt benedekesck voltát Jászón, hogy 
Fuxhoffer arról egy szót sem említhete, noha elsó kônyvében, melly csupán 
benedekesek apátságait lakhelyeit számlálja elé, 91 apátságról tuda beszé 
Ieni, ollyanokat is idesorozván hevében, mellyeket Pázmán és Szentiványi, 
monostor catalogusaikban nem tudtak kijegyzeni miféle szerzetéi valának. 
Feltevé lám, hogy a’ praemonstratiak prépostságát Sámbokon Paulinusok 
nyerék I. Mátyás által. De meg épen Fuxholïer’ 191192d. lapjáról akarjae 
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idézni a' Jászón, elejénte benedekeslakot védni tovább is akaró, czt: „Neque 
vllum fuisse ordinem sacrum, qui bellorum calamitatibus plus cum tota gente hangarica 
expositus fuìsset, plures fundationes amisisset, quam ordo Benedictinus. Sub irruptione 
tartarorum 40 monnsteria benedictina desolata fuisse lnmentabiliter scribit Clemens VI. 
Romanus Pontifex Villhelmo ArchiAbbiati S. Martini de S. monte Pannoniae. Ех iis ali 
qua resuscitata, alia plurima suis cineribus consepulta manserunt.“ A’ felelet erre т61° 
az 136 pont alatt van, tatárjáráskor Jászón nem benedekesek leveleivel gyuj 
tatott kemencze. 4.) Épen ezért nem 1116 ide Gergely pápa levele 1241ból, 
mellyben Esztergom’ érsekét sürgeté, hogy megyéjebeli benedekesei kôzé, 
cistercita vagy praemonstrati szerzetbelieket elegyítsen, vagy váltsa fel óket 
Ollyallûkkül, те“: „10 monasteriis Strigoniensis provinciae, hûvá Р62ш60 Já 
3261 is tevé Péterifinél: usque adeo excreuerunt tribuli vitiorum quod monachì habi 
Штед in iPS'll, tanquam scurrae vagantes, vitam ducunt omnimode dissolutam in 
omnem sui desideriî libertatem propter quod in contemtum habentur ab omnibus et 
derisum.“ L.Feje’r, Cod. TJV. col. I. р. 208. Az 136 pont alatti okok meg már, 
magokra sem igen engedik Honorius pápa 1225beli kifakadásának Jászdra 
alkalmazását, midón átaljában a’ magyarországi benedictinusok akkori fék 
telenségét elkeseredetten irá le; az pedig egészen elháritja, hogy úgy nevez 
tethetett volna meg az ottaniul gondolt monostor, a’ megszüntetést érdemeltte'l 
valt, miként a’ telki benedekeseké, kik helyére Honorius pápa 1224b. paran 
csolá rendetlenségük miatt, eistencita’ állítását; L. Feier, Tom. III. Vol. I. р 
450. Vol. Il. р. 19. 5.) Fel tudá jegyzeni a’ szorgalmasan gyújtôtt Péterlï'y 
Yisegrád benedekes monostorának paulinusok kezére menttét I. Mátyás idejé 
ben, de Jászóról nem monda költôzést. És Mallyó hallgata erról, ki felszóli 
tat'anúl siete megküldeni Fuxhoffernek Széplak benedekesmonostora 10116 
sát, semmi sem lesz így Jászó’ prépostságáról hagyott kéziratában is. Mallyó’ 
nem szóla, noha e’ táj’ legrégibb eseményeit oklevelekbó'l ismeré. Ki 761101 
hatná féltékenységból hallgatással’.l Irigységtelen óságbúvár, minó Mallyó 
volt kôzre adja tudalmát csak azért is, hogy végkép el ne semmisedjék. 
Ezért ira legalább valamit az Abaujban fekütt felsógágyi apátságról. 

A' 24d. levelen még e’ kalendáriomhoz tartozóan cyclus dionysianus, 
az aranyszám ’s a' septuagesimai liatárnap kulcsa van , idébbi kéztól. Ez ko 
rántsem olly tiszta vonalu mint az elébbi hét levél. Látszik is ennek külünP 
volta, mert irhája sokkal durvább, ’s a' bekötd ezt és a’ következó 25diket 
átlyuggatással flizte egymáshoz. 

\ E’ 25d. levél innensdjén krónika kezdódik vagy inkább csak 67301— 
jegyzet DddtlœGUÍÍten 's foly az évszám (ВСЕЙ115. Mind ez, csak egy leve 
len, e' 25diken. Mit lelünk a’ 26d. levélnél kezdve a’31diknek végéig, utóbb 
mondom el, mert a’ 32d. levé] innensójén az emlitett évsorjegyzó csínos ke 
zétól áll a’ folytatás, és a’ mi még ezen a’ lapon van, bizonyosan az 6 ira'sa; 
a' 32d. levé] tulsóján isugyan mintha 1610 volnának a’ számok, mellyek 
kéthelytt soratlanok, de az ezek mellé szúrogatott jegyzetek halaványultabb 
fesléküek, reszketetten buzottak, el is kopvák, utóbbiak. Ezen együvé tar 
tozót kell tehát elóbb, szökdüset nélkül, szem eleibe képeznem. Jegy is int 
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e' két levélnek egylétéhez, ’s nem több így e' krónikácska két levélnyinél. 
A' másod elsó felének egy harmadát felül üresen hagyá e’ szépíró, talán azért 
hogy késôbben tegye oda 1115hez a’ mi azon évból neki érdekesnek látszott, 
azonban az úr ugy maradt ’s más idébbi kéz beirkálta' holmivel, melly még 
az elébbi lapról foly ide. Azért említem pedig ezt kicsinységig, mert ez le 
het egyik oka, miért kötteték e’ két krónikalevél küzé a’ 2631d. levél, ’s 
ezt meg kiemelem azon 0kból, hogy a’ gyújtemény’ òssze visszafüzògetése 
meg inkább kitessék és az olvasó elótt látatlanban is nyilva legyen: miként 
kerúlt a’ tôbbféle tárgyú szelet más más tájról egy helyre, hol az òssze var 
rogattatás, ezen elegyes gyújteményt alakítá. Most e’ krónika belsejéról. An 
nyi év közütt csak 43hoz van esemény csípve, 's ezek közül 15, egyházat 
illetó, meg e' 15Ь61, 78 féle egyenesen csak sz. Benedek szerzetét. lllye 
nek: (bœ'OÜÍÍhez: bebxcat' ewc'CIa 6. Hbrtam . mellynek alapítványát Fuxhof 
fer, mint sz. Benedek szerzetiekét ezen czímmel: Abbatia Szalaváriensis S. 
Adriani Martyris, Isó könyve 9091d. lapjain, igen is, 1019Ь61 hozza ele, 
’s látható az Kollár ntán Kollernél is a’ 81d. lapon. Hist. episc. qua'nqueeccl. 
Tom. I. «днищпая van: Debicatü êmonalîium 6. Beneblctt. Hol? nem tn 
dom. E’ czímzettel a’ pécsi jó elé, Pázmántól 1070re téve, ’s a' „inxta Groll“ 
107 5b.; abbatia de Borchy@ ennek tisztán helye ’s éve sem tudatik. Pázmán, 
Vasba tevé. Igy nem kezdete annak, melly Esztergom mellett álla. щип 
nél van: Богатая ein obíít. Ezen Bonipertns volt az említett szalavári egyik 
egyház’felszentelóje, másiké Modestus, kinek megöletése (ИЗГОЙ1161 áll. 
Bonipertust Koller pécsi, Modestnst veszpriminek véli, kinek megyéjéhez 
az nj kolostor járult. ад. (I. EBLÍÍjnál: Regnante 913175715 tege Geyga bebxcatů ë 
monañnü m ctplac m honore б. marte aue'nabnln ciao marittimo. Alján van ez a' 
32dik level innensójének tehát még a’ csínos kéztól. Nem szükség itten a' 
csak Kollerból sajdítgatott Nagy Gabor szerint Martyriust Martinus helyett 
lehetónek mondanunk, igen tisztán van kiirva Martyrius, osztán Schmitt 
nél, épen Martirius, 1143ben leszen egri püspôkké. Lásd Episcopí Agricu 
ses Тати]. I. pag. 133140 ’S Martirius névvel jó elé 1155—1158 közòtt 
ról az, esztergomiérsekül is, mellyre Fejér ugyan azt mondja: rectius Marti 
nns. Cod. dipl. T. VII. Vol. Il. p. 265. Ezen jegyzetet vevé Kollerból Mal 
lyó József' tudós praemonstratensis, rendének pedig IId. József által eltörlésc 
után Jászó mellett mindszenti parochus, a’ széplaki benedekes apátság 1143 
beli kezdete alapjául. A’ 32. levél tulsó felén másmás kéztól áll, miként már 
érintettem, ад. (1. œœœœvnél: befuhuf abaa bepofntus x. (lyiwìâìœUÍÍÍjnél: 
Buba faëbo (в) obíít. шла„ы: ВатеЕЪЬг otbmatur. 09. (И. ÍÍjnál leli sze 
münk: топать? loins Je. combutltuc :una bulbuà fntù. Ismétlem, hogy ezek nem 
olly‘blztos csínos kéz’ fekete betú'i minók a’ „Regnante (Beyga“éi, halavány 
is itt a’ festék, sót alig olvasható, mint más tübb sor is e’ lapon. E’ miatt 
vété el Koller buldua olvasását, mert e’ Il betlî felsó vonata, melly 0ból 
épen dt alakit aligalig látszik ’s az u betlînek balfelóli alszeglete pedig úgy 
van'miként némelly kéznek elrántott l’ betlîje. De bulduanak olvasni azért 
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is inkábh lehet, mert, mit tenne: bateria? mellyel Koller olly hamar meg 
elégedett. Ezen helynézetheté gr. Batthyánival az egész missalet mindjárt 
дешевыепей, hanem, hátha ciploc bejegyzésén akadott volna meg inkább 
висте, nem mondotta volnae: ssze'plakiensenek? Egyébiránt egy kis. mellék 
okból ejtem ide, hogy, {или elnevezést a' benedekesek helye is fakaszta, 
’s volt, van: abbatia de iuxta Gron S. Benedicti, abbatia S. crucis Kereszt 
ur dicta iuxta Muram. Okocskám az, hogy ide fl'ízhessem Szathmári Király 
JózsefBorsod megyei elsó alispánnak 1835ben Jászóról visszatértemkor Mis 
kolczon beszédkòzbeni eléhozakodását. „Nemzetsége régi leveleiból gondolná 
megmntathatni, említé e’ mivelteszü 's nyájas ur, egy benedekes? monostor 
nak Borsodban Boldva folyója mellett Boldva helységnél egykori volttát.“ 
E’ felól hallae Kazinczy valamit ’s azért rekeszté Borsod megyébe a’ bold 
vai apátságot, itt a’ XlIIdík lapon, Vagy tévedett? Ez fejtendó lenne, ha 
nem hiszen nekünk ide aligha szolgálna világul , mert itten a’ ker. sz. Janos 
ról nevezett jászói praemonstrati monostor értetése bizonyos. Csak akkor le 
heine boldvait is érteni, midón ott egy monostornak hasonlóan ker. sz. Já 
nos czímmel állottsága fejlenék eló’. E’ krónikácska most , mellynek a’ gylîj 
teménybôl, kòtésére nézve megint kiválhatását 's így abba külünléte után 
tétetését, emlékezetbe kell hoznom, e’ &gt;kis krónika három új kérdésnek ejt 
bajaba. Egyik ez: minó szerzetbeli pap irhatá? másik: hol? harmadik: mi 
kur? Elsônkre , benedekest választhat az olvasónak magának is, elémutatott 
pontjainkból, felelete. Nem azon szerzet volte leginkább az iró' lelkén? 
Egyfélét sem említ mást. Másikunkról szólva Jászót már elólegesen sem ke 
resi Iigyelmünk, oda csak úgy esnék ha praemonstrati szerzetról találtuk 
volna 1203ig p. o. Nagyváradon 1130b. Bozókon 1130b.’! Csornán 1180 kü 
rül alapítatását, ’s fóként Jászóét. De hogy a' „Buldua melletti leégés“ ott 
lelése sem elég ok praemonstratit venni fel, ezen megvizsgálatból tetszhetik 
ki. 1.) ha jászói pap irta volna, Buldna helyett inkább Jazon vagy Jaszove 
állana ottan tôle, amaz más helyen tôrtént megkülônböztetésre mutat, 2.) 
ha praemonstrati készítmény e’ krónika ’s Jászón iratik belé 1203b. az égés, 
ott marad az mint monostor sajátja 1241ig, és akkor miként ragadja ki ta 
tárlángok közül csak ezt, valamellyik elborzadott praemonstrati ’s viszi kon 
tüs alá dugottan, akkor, midón az alapitvány, a’ becsesebb’ elégése miatt a' 
prépostnak sírni kell. De tegyük fel, épen csak azt menté meg szerencse. 
Soroztatott volnae úgy is Pozson káptalana gylijteménye közé 1633b.'i Já 
szó könyv’s levéltára ezen év elótti vészek között is órizet alatt volt. Külön 
ezt ugyan nem ajándokozták volna el, onnan. 'S midón ezen okok elvelietik 
Jászótól e’ krónika iratását, mondjuk ki most átaljánosan, hogy csupán az 
eseményhely azért nem bíztos mutató, készítés holságához, mert Bulgaria, 
Ausztria, Szalavár, Pécs, Esztergom egyiránt eseményhelyiil áll e’ króni 
kában, tehát 50. és megannyi mértf'ôldnyire történttekct adogatott a' hir 
illyen évkònyvecske, hol és hol nem élt? irójának tollába. Gyanítást Iaká 
hoz ekként más kiszemelet sughat. Talán talán Szeplak, ezckért volna vehetó. 
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1.) Sem Adrian sem Benedek' monostora hollétét nem teszi ki, csak melles 
leges azokról jegyzése. Ellenben ki van írva Széplak Bódog asszony tiszte 
letére, oda téve mellyik király alatt, el nem hagyva, melly nevü püspòk 
szentelé fel. 2.) Inkább Széplakon irá bé utóbbi benedekes, Jászó monostora 
eléglét, mert csak rôviden, hely nem neveztével van oda vetve, elérti azt 
Széplak benedekes barátja, gondolá a' beiró, hogy a’ ker. sz. Jánosról czíme 
zett szomszéd monostor nem egyéb Jászóénál Boldva partján. Azonban ki 
tudja@ nem kelle változtatni e’helyet is újabb összegyeztetés miatt, mellyre 
ha egyikünk nem akad, akadhat más. Sót az eddig észrevettnél fogva is csak 
taláuozok én is, mert, egyszersmind mondható: Adrian és Benedek monos 
tora belyét azért nem jegyzé ki a’ krónikás, mivel, ha irá talán Szalaváratt 
vagy Pécsett, Garani sz. Benedeken, Esztergom mellett, azt gondolta; minek 
szóljon helyról? l'lgy is tudják társai, ellenben Ciplocot, távulságaért vélte 
szükségesnek megnevezni. Harmad kérdésünk: mikor irá tehát benedekes? 
Hihetó'en, II. Geiza és Martyrius egri püspök életében, mert Geiza nála glo 
riosíssimus, Martrírius „влетит. A’ püspüköt, illeté ugyan e’ czímcztetése 1), 
hanem halála után olly egyszerüen tette volna fel nevét miként a’ tóbbiekét 
felebb. Geizát is úgy látszik saját érdekból mellékczímezé, mivel nem tet 
szik ki okleveleiból közò'nsefgesen gloriosissimusnak iratása. L. Feje'r сад. 
T. II. pag. 117, 118, 129, 145, 147. Abhan, mellyel Walferus comes alá 
pítványát a' németujvári apátságról erósíti meg 1157ben, áll ngyan: Victo 
riosissimo Geyza rege regna Pannoniorum strenue et gloriose gubernantc 
quando Strigoniensis archiepiscopus venerabilis Martirius fuit, hanem ezt is 
inkább Walferus buzgó kôszönete iratá 2). Ellenben megtartotta évjegyzónk 
Isó Geizánál Magnust 1075nél már mint királynál is, minthogy herczeg ko 
rában magnus duxnak iratott. Egy ejthetne esak gondolkodóba; 1145hez 
irva csupaszon áll: Geyza rex theutonicorum terram intrauit. Tehát lehetne 
mondani: fennebbi czimezése nem murat egyebet, hanem a' benedekest neki 
нате alapító Geizájának emlékezete’s nagyzását l'gy késóbben is tehette. 
Azonban az én szemem (enyém legalább) úgy látá, hogy e’ felirogató’saját keze 
az 1145hez megint Geizáról bejegyzettnél végzódik, `s IIdik Geiza 1141 
1161ig országolt, Martrjrius 1158b.szünt meg élni. Most a' 26. levélre vissza. 
Ennek innensó lapján alatt veresellik elé az e’ gylîjteménybeli egyik HUS 
VÉTMUTATÓ, (bdœœœiijnál kezdve, nella fenn az évszám ki jegyzése (Ullicn 
indul meg. A’ mint az alái'elé sorban leirt évszámokhoz csak a’ septuagcsima 
és husvét betl'íit raká fel a’ másoló keresztbe, két lefolyó öszlopúr alakula 

 

l) Érlnte’ a’ kìr. oklevelek akkori czimzetkülönböztetéseit Résó' Enzsel Sándor, Béla király nota 
rìusáról irt értekezetében, Tud. Gyú'jt. IX. k. 1833. ’50i lap. 

2) Godofrid, zobori apát ugyanazonegy tanúiratában mondja Kálmánról: gloriosissimi Colomani re 
gis ..... Со1отапит regent vietoriosissimum. Colomano piissimo rege, kegyeért, melly itt alább 
mindjál't eléjö. L Feje'r cod. dipl. T. II. p. 4l. Epíscop. уди{ель eíusque pruemlum memoria 
Радон“ 1835. р. 111—113. Laurentius Strigon. archiepiscopus itt: illustris vir. 
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így ‘s а' lap közepén lévóbe szorítá más kéz, пет a’ HUSVÉTMUTATÓÉ 
hanely ezzel csakugyan еду idó’ körü, apró betúkkel, ezt: (bo. «ai это“; 
œviij. Has bîebe côfeëta e Ь eäla ín honore beate matie ůgmxs a venerabnh ‘jas 
cobo Witwen. eîoo. Horvát István e’ jegyzékból mondá, hogy az 1203b. elégett 
benedictinus jászai monostor, kôvetkeztetése szerint, most 1228b. praemon 
stratiak számára álla megint kés'zen. L. {и a’ XVd. lapon. De ha 1143b. a' 
széplaki monostort Martg'rius egri püspök, Nagy Gábor helyes észrevétele 
ként azéri: szentelé fel, mert Jászóval együtt püspüki megyéjéhez сап102011, 
hogy jöve most Jászóra Nyitra' püspüke штамп, holott Eger megyéjét mind 
Schmitt mind Pray szerint' 1228b. IId. Cletus igazgatta. Láttuk ugyan felebb, 
hogy a’ szalavári ápatság két kápolnáját vagy egyházát, egyiket in honorem 
S. Gemgis', másikat in honorem S. Laurentz'i, két püspòk: Bonipertus, Pray 
szerint is 1019b. pécsi, és Modestus veszprimi, szentelé fel, de a’ Veszprim 
megyei lám el nem maradott, sót hihetó'en ez hivá meg szomszédát; тазу, 
sz. István , kitetszö пазу gondoskodásában rendelé oda maga, hogy mindenik 
egyháznak másmás püspük adja meg szentsége't. Jászót meg azért sem lehet 
itten érteni, mert a’ monostor egyháza felajánlásánuk innepe ott September 
4kén tartatik, a’ mezó'várose'nak szentje pedig Milnály fóangyal, már 1255tön 
felúlról. Pray meg Jakabot kijegyezvén 12241242ig nyitrai püspökül , L. 
Specimen „(шагайте Hung. Pars I. ezen beirást 365d. lapiára vette ’s általa 
1238b. miként hibásan irá vagy nyomtaták, a'nyitrai egyházat szentelteti fel, 
így: In Missali seculi XIII. ineuntis manus coaeva. haec de Ecclesia Nitriensi 
adnotavit. De Praynak ide kell vala tehát jegyzenie, mellyiket érté. Az'„Ep¢°~ 
:copains Nitrz'eusis memoria Роют? 1835. р. 166. semmit sem tud ak'kor ott 
épültro'l. „A’ székesogyházat mondja, Nyitrán még 828b. szentelék fel; ha 
nem Nyitra Va'rán kivül álla akkor sz. Ferenczesek monostora, mellyet IVd. 
Béla kiváltsága emlit meg 1248b.,ta|án ezek egyházát Iehetne érteni.“ А2о11— 
Ьап ez is nagy bizonytalanságban hágy. A’ mit én Fuxhulïernél találék, Tren 
csinbe vihet bennünket. Épen ezen Jacobus nitriensis episcopns, beszéli az, 
i224b. a’ Vág fulytában Trenesin városa melletti magányba emelé benedeke 
sek lakjául: „Abbatiam de Szkalka scu de rupibus S. Benedicti“, 's а' püs 
pök' alapítólevelét ezen megyéjebeli alkotásáról elé is adja, 188dik lapján. 
Szkalka nevét itten a' szirtes hegynek, tót nyujtá, de Люду magyar is jó 
számmal volt e' tájon mutatják a’ helységek nevei, eléadja Bél Mátyás, ki e' 
kolnstort igy említi: abbatia de rupibus, Slavis бзЁаЁа dicta, anno 1223 a 
Jacobo Nitriensi episcopo fundata. Mi, mondhatóbb már itt@ Négy év, kü 
lûnbség. Épitetette Jakab püspòk mindjárt 1224ben egyházat is? Vagy ha 
1224b. azt csak megkezdc'k, készen felszentelhetésre 1228b. lett? ’S még más 
bôkkenó is van: nem tudni, Ботов asszony tiszteletére volte Szknlka egy 
háza? Ezt egy más helyen tisztán пшик 's az évet is igen könnyen mcgleljük. 
Zala v. Salanak iratik e' hely, mell)r adatra Nyitra püspöksége idézctt Memo 
riajából fìgyelmessé Ocskai Ocskay Antal báczi püspök , nváradi kunonuk, m. 
kir. helytartói tanácsos ur teve, midón ama könyvet óinéltóságától utánnézés 

и. necszóní'rÃs Ümrs. _ F 
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végett elkértem. Ugyancsak a' 166d. lapon van az ottan idézetlenül, de Fe 
jér codexében Tom. III. Vol. П. р. 116. egészen találám ’s ez közelebb viszen 
felviláguláshoz. 1227ben igy irt Gergely papa Jakab nyitrai püspükhez és a' 
VáczihOZ „Abbas et Conventns S. Martini de Pannonia nobis supplicarunt, vt cum in 
desiderio gerant: vt asserunt lflcclesìam S. Mariae de Sala ad nlonasterium ipsoruln spe 
cìaliter spectantem, reaedìficatam quidem et atnpliatam per ipsos honorìlìce consecrari, 
et eadem ecclesia vnu sit de monasteriì praedicti cellis, ipsius ecclesiae consecrationem, 
vobis committere dignaremnr. Nos itaque mandamus, quatenus, si est ita, authoritate 
nostra cum ab eis requisiti fueritls, praedictnm ecclesiam, sine alieni iuris praeiudicio, 
eonsecretis. Quod si non ambo bis exequendis poteritis interesse, alter vestrum ext.qua 
tur. Datum Laterani V.'mensis Jun. pontif. nostri anno 1mo. Mi akadályßz itt@ montl 
hatni, a’ rendelés jôtt 1227b. hanem Jakab nyitrai püspök csak 1228b. Nov. 
14d. (XVIII. kal. Dec.) épen a' taxeni szentegyház felszenteltetése napján vi 
hette véghcz tisztét, a' váczi' elmaradtával. De, Zala hol van? Az Abaujban 
fekvó Szala nem, Szalavár sem. Egy határjárás 1138ból IId. Be'lától vihetne 
tiSZtál'a. ЕЬЬеп van: Quod jobbagiones et populi ad Posonium et Nitriam pertinente!&gt; 
super illa terra, quam S. Stephanus Rex nec non et Ladislaus rex in Sala super Vagum, 
Monasterio S. Martini (super monte Pannoniae) conlulerant, plurimutn damnifirando in 
festareut. A’ helyel( nevei pedig ezek: terra ciuilium de Thatta, vilia Velvori, Ве 
regbeg, terra Nobilium quorum villa vocatur Buren, dimissis metis villae Buren incipit 
habere vicinitatem cum terra ciuilium Posoniensìum de villa Toscun _... villa Низотит 

. villa ciuilium Posoniensium, quae vocatur Jeneu, ad fluvium Pinnam, qui exit de 
Holmvag, melly máslltt meg Holmmg.“ Ez = holt Vág, a’ tobbi, ekként áll 
ma Nyitra megye szélén Pozson felé Görögnél: Beregszeg, Udvarnok; Diós Je 
nó, Felsó Zela, Alsó Zels, Sellye; Búr, most erdó a' két megye határán, e’ Tak 
sony pedig láttuk Pozson megyei hely ’stb. Már most vagy e’ két Zela v. Sel 
lye vehetô, a’ mi hibásan iratotte igy: Zala, Sala, v. hajdan úgy hivák@ Fel 
fejtést kér ez úgy Pannotihegyéról. Fuxhoffer, irja: propter terram Szala vulgo 
Vágh. pag. 14. Egyébiránt ha kétkedés Ienne is még, Szkalka értesséke itt@ 
v. Zala? innen az, hogy a' beirás nem Jászót illeti, nyilvános. Azon tovább'i 
sürgôlódés pedig Szkalkán vagy Zelán Sellyén volte hát e’ HUSVÉTMUTATO 
a' béjegyzéskor, mert: hec ecclesiát, nem csak 1', hanem egyenesen hec által 
irni csupán ott lehetett, napra szolgaló hiccé itt azt magyarázni nem lehet, 
azt huzza maga után, hogy e’ husvétmutató annál fogva, szkalkai vagy nyi 
trai volt. Vagy a' pannonhegyi apát vitte volnae magával? Szkalkára nézve, 
cháról tudásom elótt, én illy egyeztetéssel voltam. Zobor hegyén Nyitrához 
közel benedekes monostort még sz. István alapitott, tanńsitá pedig emlitett 
Godofrid apát Kálma'nnak ahhoz 1103beli uj kegyét. Jakab, n itrai piispòk, a' benedekes alapitó, e’ zoborhegyieket bizonyosan becsülte. ¿pen ezek ko 
zül viheté hat Szkalkájára, elsó kezdóit. És a' megindítók nem menének oda 
egyházi tisztelethez tartozó iratok nélkůl, vitték magnkkal e’ husvetmutatót is, 
hihetóleg másolatban. Igy az ottani beirás. Már most azonban, ha Zela Sellye 
elfogadhatóbb, úgy a' husvétmutató Nyitrán vagy Pannonhegyen készült, a’ 
beirás pedig Zelára Sellyére vitetésekor. ltt sem akadályoz bennünket: mona: 
ffm во ЁФЫГЪ соЬиш—пак 1203nál a’ szélén találása. Teheték azt oda Zoboroil, 
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Nyitrán vagy Pannonhegyén, mert elébbi Iìgyeltetésként illy vész’ hire az 
egész orsza'got is befutá ’s ezen „monostort leginkább megrebbentett égelmet 
2030nak is bejegyezheté krónikavivóje. És mutatja e’ trizrontás említésé 
nek kñlôufélesége mind a’krónika' mind e’ husvétmutatónak másutt meg má 
sutt készülését, miból a’ mindent apróra venni szeretó meg azt is feszeget 
hetné: Buldua melletti helyett ne a’ jánoshidit vagy a' Jánosiban volttat ём 
ве—е’! mert kettót is bánthat egynevüt lang ugyan egy évben. Hagyva tagla 
Iását, nézzük romidejét az egyik felszentelt ’s a` felszenteltetó helynek. 
Mohács napja szíìnteté meg Szkalka benedekeseit, 's irataik úgy vetódtek 
széllyel mint más kolostorokei. Sok vesztesége volt a’ török miatt Pannen 
hegyének is. Ha nyitrai a' husve'tmutató, most fejlik jobban elé, inkább ott 
marad meg. ’S elétisztul az is, hogy pesti codexünk minden csomója nem 
volt Budáu; akár Pannonhegyéról akár Szkalkáról e’ husvétmutató egyene 
sebben kerlîlt mindjárt Pozsonba, ’s ott kôtteték òssze az oda több helyró'l 
szállangolt fůzetke. Husvétmntatúnk betetetésénél suini ôltügetés látszik, az 
emlilett krónika két levele küzé csak azért illegetheték, mivel annak elsó 
levelen alńl M. CXV. van, a' mutatóén pedig MCLI. kezdódik. Továbbá, e' 
26d. levél innensó Iapja szelére az ott maradott oszlopürbe rakta fel nagy 
nagy betükkel talán egy öreg pap' elsulyosodott keze sz. Istvántdl IId. An 
drásig a' magyar királyok országlása idejét hézagosan tizenöt sorba. Abból 
hogy itt ez az óreg ur [Idik Andrásnak nem ada tôbbet 6 évnél, igazán nem 
kôvetkeztetheté jó Kollerünk e' codex ideje legalsóbb határévét, hiszen irása 
cgyik fókézé sem, hanem azok küzül való, mellyek csupán néhány sornyit 
jegyezgetének ide oda, hol épen még üresség maradott Egyedül azt jelent 
heti hat ez, hogy az oreg pap épen akkor jcgyze bé mikor 1210 folyt. Ezek 
utan alatt kezdódik a' husvétmutató. IIorvát István okai e' HUSVÉTMUTA 
TONAK 1182 es 1183 kôzôtt iratásálioz gondolnaim elfogadhatók. Maradjunk 
mindazáltal esak e’ mutatóval azon év латы, Latiatucnak is ekkor kelése 
abból nem foly, miért nem, annál mondom el. Egyébiránt én ezt másolatul 
nézem ollyan eredetiról, mellyen már 1151nel mindjárt ki vala téve septua 
gesima ’s husvét’ mikor esése; 1151t6l 1183ig azaz 32 évig, minek hagyta 
volna félbe munkáját@ ’ 

E' 26d. level másodfelén találjuk Q). GI. жабШЕЛ: Шеиасю 6. labigiaí. 
Szélén van ez, a’ textus igen fekete fcstékénél kisség világosabban és annak 
bctúinél sok kal apróbbakkal, úgy, miként épen azonegykéz kicsi helyre va 
Iamit aprózva szorit. Valóban irhatta ide még 1192b. az is, ki e' husvétmu 
tatót 1183ben másolá 's épen 1192b. ezért, mert hamar fel akará külonösen 
jegyzeni László' szentségét. Azon В betüról mellyet Horvát István itt S elótt 
Beatust jelentónek mondott, alább szóland, más. (UCM. ÍÍÍnál Van továbbá 
korántsem f'ekete sót nagyon elhalaványult festékü ’s az eredetihez épen nem 
hasonló betrîkkel a’ már emlegetett: monaftiñ 6. iobifî» ciburjt. 

A' 30d. levél innensójen egy más HUSVÉTMUTATOT látunk. Кеп 
dete ennek Q). (I. (‚ЩЕЙ—вы , hová mindjárt ki van irva septuagesíma' és hus 

F 
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nét' mikor ese'se, vége (q). CIG. {Ежи1161. Koller ebból csak azon éveket adá 
ki, mellyeknél az 0156 [шате’гтишгдгы 02 eltér. Amannak betú'i, ezéivel 
épen nem egyezók, ezek vékonyítottak is. És ennek 11 71h. iratását elószer 
ugyan ollyan kòvetke'ztetés mondathatja, minó amazt 1182re v. 3ra tétette, 
másodszor pedig bizonyosak is lehetünk 1171beliségében inert az 0156 kéztó'l 
nagyon külônbozik az melly itt 1192hez László' szentté lettét jegyezte ’s így 
e’ husvétmutató legalább 21 év óta Гоп3011 11161 kézen. Mivcl azonban utána 
van ez kótve az 11823belinek, híjjnk ezt itt másodnala Hogy e' kettó, 
hajdanta távul foroghatott egymástól, látható. Ha ugymint minden füzet 
együtt lett volna már kelése óta vagy idókürében, mie'rt irták volna ebbe is 
(l). (124114102 15т61 László' szentté 101161? ngyan azon monostorban. Még olly 
nevezetesnek bár, egy kütetbe egyszer bejegyzésével meg szoktnnk elégedni. 
Elsó pillantás eltérónek leli a’ két kezet. Ez itt irá: eIeuacio б. labygl. az 
ypsilont lám ékezet nélkül, amaz pedig azzal. Amannak tisztaságához képest 
ez csak belefirkáló, a’ 1101 02 járt mindenütt vakargatott elébb ’s rossz téntája 
vagy festéke a'miatt elfolyt. Mondhatnók, hogy ezen utóbbi jegyezgetó 1196b. 
nyomogatta ide vastag tollát, mert azon évhez f'olyatá: 0f beIa Ker, t. i. Illd. 
Béla, kinek mivel halálát kitette, feljegyzé Stambnlból hazajöttét is, 1171 
hez ezzel: 'lfbuent9 beIe K. Irásának kiválósága miatt igen látszik hol javitga 

ytott számokon is épen 6. Т610 van 011: D. ib‘. щше t'g. Még azon kérdó gon 
dolatot is felvétetheti vakarásal's betli alakainak idébbisége, nem cistercitától 
vane itt e' beirkálat? Azon szerzetet kedvelé IlId. Bela leginkább. 

Most forditunk a’ MISEKÓNYVRÉ. A’ 33d. level innensó'jén indul 
ez meg így: incipit orbo 311°: рЪс fe ab miñfä bebeat 'pbamre ’stb. Ezen kezdve 
a' következók’ belsejéhen lehetnek igazi felvilágító criterinmok, gyanítám. 
Azt pedig érzém, hogy ezek megvizsgálása végett ide 11161 hozzáértó’ egyházi 
kellene, ki összevetésekkel olvassa végig. De társnl ollyant ke'rnem lehetet 
lenné tette a’ teli валуи1116. Igy már 611 csak azt adhatom itt 016, a' mit hisz 
tóriai ntánolvasásaim altal, leghelyesebb összegyeztetésül vehettem. Ime, 
jegyzéseim. Az e' misekönyvhez tartozók’ beti'íi nagyobbak mint akármely 
lyik eddig eléadattaké ’s alakaik annyira különfe'lék csomónként, hogy az 
EeÉSznek esnpán egy kéztôl léte nem hihetó. Hat még a’ sok bele 65 a'szé 
lekre irkálás! Itt van ugyan csak a’több másmás 'këz. És mi tetszik itt me 
gint különösen ki? Elválhatás az eleibe kütüttektôl. [мните1102 jutás 01611 
nézzük e' következóket. A’40d. levél innensójen két rajzra pillantunk, 1.) a’ 
megholt Krisztust bébalzsamozzák. 2.) kopersónál angyal mondja asszonyok 
nak: nincs ott Jézus. Tnlsóján megint jelenet Krisztnsról 65 hymnus kótára ’ 
szedetten. A’41d. levél innensâjén: Krisztns keresztfán, de a'vonalozat csak 
nem egészen lekopott, vagy elsikárolták; tulsó felén: arról Krisztus levé 
tele. Müvészileg e rajzok semmit sem ‚6111010 Egyedül azért megemlitendók, 
mivel magyar kéznek talón legrögibbjei. A’ 123d. levél tulsóján 611 miniom 
mal: muffa &gt;communie pro шиш atq bëft e’ kezdettel D.i.e.t.a.t.e, itten csak a' 
pontok veresek. Ebben, a' Horvát István által criteriumul idézett congrega 
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cioért imádkozás így.... et intercedente beata Maria ...domnum apostolicum. 
episcopos. et abbates. et omnem gradum ecclesiasticiim. reges. et principes. 
famulos et famulas tnas [щ loca iin:I und cum от: câgraegacione $2' famiIia beati 
iobamiia baite] in omni sanctitate custodi. Az itt schwabachi betiîkkel nyom 
tatott szavak atqnél és baitenel egyniásnak inegfcleló téglaszíniî veres czif 
rázatu zárjelbe vétetvék , sót veressel keresztbe is hnzvák ezek: arq [оса Ем 
und cum, tehát megkezdve a’ törlés. A’ 124dik levél innensójén olvasható a' 
mifïa communie, illy неметь б.и.9.с.й.р.е ’s rekeszteleniíl folynak itt e' sza 
vak: ac p cuneta congregacicne (En iobamiis bai'it ac familia ei&quot; , hanem ezekre hi 
vatkozólag van az irlialevél szélére kereszt 'l vetve lialványahb téntával a' 
textus (скошена ’s idébbi korból. Nem azért vane amott a’ zárjel, itt csak 
a' keresztjegy? inert késóbb a' misckünyv’ ezen része olly szerzethez juta, 
melly átaljános misében sz. Iván társulatáért különüsen nem imádkozott, mi 
vel ez oda nem tartozék. Eredetileg ugyan is hogy e’ misét sz. Iván társalatii 
irta vagy ide ollyan másolta le, látszik. De, ha már kétségenkül benedckes 
tól van Horvát lstván megjegyzése szerínt az, mellyben Istcnnél közhenjá 
róul sz. Benedek véteiik I. itt a’ XVd. lapon, annak szerzete mutatotte Szent 
Iván társnlatot is magyarhonban vagy külföldön? Ez lon egyik fejtendó. Má 
sik pedig, ha inind összetartozó volt e’ misekönyv ’s mind bencdekes irá, 
mikép tétetlietelt ide kihagyásra jcl? holott intercellente beato Benedicto 
megmaradott. Más társalatu benedekes kolostorlioz keriilte késóbben? Elsó 
enkérdésemre niagyarhonban lass:ón már nem nézliettem sz. Iván tarsnlatot, 
mivel ellene szólék felebb, ott valaha benedekes kolostor voltának 's hason 
lóan így Horvát István eme véleményének is „ha Baldidn lehetett keresztelô 
sz. János Congregatioja Országnnkban a’ Szent Benedek szerzetéb'òl; hogy ne 
lett volna ki'ilönôs Congregatio a' SzentMártoni?“ L. Tad. Ggf/fit. 1817. IVd. 
köt. 136d. lop. Honuiikban továbbá csak egyetlen egy benedekes apátságot 
hoz ele Fuxlioffer sz. János czimmel, a’ jánosit Hontban. De csupán 1397ten 
kezdelt adatai olly szi'ìkek, hogy ez valaha nagy hatásu, melly congregatiót 
alakított volna, nein igen lehetett, midó'n a’ pannonhegyi föapátság sem szár 
maztatliatott magából hazai saját congregatiót. Csatlakozék 1514 fogva ez a' 
casinóihoz. L. Tad. Gyu'jt. 1817. Vld. köt. 15411. lap. Néztem teliát XXIId. 
százszakból külf'öldi több congregatiót, melly szó, Yepesnek vala: com'unctio 
multorum monasteriorum .. .. vni capiti subiectorum, l. Chronicon ordim's S. 
Beriedi'ctz', Coloniae, M. D. 0.111. р. 259. elváltozván az értelem , тег: re'gib 
ben monasterium Vagy congregatio azonegy volt. L. Chrom'ca s. monasterii' 
Casinensis, auct. Leone Card. episc. osti'ensi', Lntetiae Parisior. 1111) CLXVIII. 
р. 4. Lelém ugyan, hogy monte casinon sz. Benedek 528 kòrül sz. lvánnak 
emelé egyik egyházát, hanem nevet ar'ról az ottani congregatio nem nyert 
'S a' keresett czíin Clugny congregatiojánál Bourgogneban sem fordnl elé, 
melly 913b. kezde össze allogatni ’s Yepcske'nt 2000 apátságnálperjelségnél 
többet gy iijte magálioz. Vitt egyébként a' benedekes Clngny vizsgálatára Sz. 
Majolus neve, ki ott 948b. segédapát volt ’s kihcz e’ misekònyv 165d. leve 
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lén imádság van. És gondolám, nem kütötte magyar kolostort is ahhoz Mont 
boissier Rétcr apát' azon buzgalma, mellyel Europának minden tájáról nevelte 
congregatiójukat. A’ bursf'eldi hires német congregatio, sz. Tamás és Miklós 
tiszteletére 1091ben alapult kolostorból származott 's csak 1439b. kezdódütt 
majd 131 számra nevekedett eongregatiója. Egy szóval, Biedenfeld eléhoz 
benedekes társulatot 44 félét, ezek Мим: egy sincs, szahályzott kanonoko 
kéit 41et, ezek sorában egy áll S. Joannis baptistae névvel Beauvaisban. 
Mindazáltal ne is keressiik: volte neme az magyar viszonyban? annál a' 
mise sz. Ágostonhoz fordulna. Ez oll)I ok, melly itt Jászó praemonstrati ren 
dét sem gondoltathatja velünk, azvis sz. Agoston szabályu. Vagy legalább 
ezen szentre mutató töredéket kellene találni e’misekônyvben. Hanem tàlán 
vizsgálni kell vala még a' cistercita szerzet congregatióit mint sz. Bcnedek 
szabályán indultlakét, ezekéi számát így szól Yepes, némellyek 4000re tet 
тек, külünósen pedig Magyarországra Cisteanx és Pontigny tôrzshelyük ha 
tott. Fejtsék meg azonban a' keresett congregatiót mai tudós hazai benedicti 
nusok, több van számukban. Csak egy sejtést még én. Hatha sz. Iván lovagé 
volt az említett mise? Atqne loca nostra kifejeze's nagy kiterjedést mutat, 
az alatt helyeik értettek talán azon országban, mellyben a mise elmondatott; 
una’ cum 0mm' congregaciones nem illetée'! Sz. Iván lovagrendének ECÉSZÉ'I', 
melly egy familiát tett. Késóbben pedig benedekes vagy más szerzetbeli nézte 
azon sorokat nem számára valóknak, azért jele ottan. 

„latiatuc“ a’ 154dik levél inncnsójén tlîn elé. L. itt hasonmássa't e’ 
beeezete's nta'n. „Hngelcuw szavában csak „ang“ van az egész egyéb textus igen 
fekete festékével szépen írva, „elcut“ nyilván elkopott volt ’s más kéz irá ré 
gisen ujra halaványabb és maig sárgássá vált rossz téntával. Jól Íigycltet erre 
a’ Tud. Gylijteményben Hprvát István által küzlòtt Radetzkipéldány, ez it 
tenit 'elhibázta rendelésem ellen is a’ kórenyomó. Azon pótolat betlîit festékét 
azért ohajtám vala eddigi véleményeim üsszeirása. után a' kalendárîomba irt 
takéval még egyszer egybevetnem, lmert a’ található hasonlóság, némi vilá 
gitó következtetést eredeztethetne. De mondám, miért hozzá nem férhetése* 
met. — „Seerelmes bratym“ után álló 4 ‘sor még e' 154d. levél innensóje aljá 
ról, nem vétetett az akadémia másoltatásába, mert a’ magyar megszólítás, 
körl'ílirásban a’ 154d. levél tulsóját is egészen elfogia, vagy semmi sem kelle 
tvhát abhól vagy mind. катеры“ ide sornzom inkább egykét j'egyzetért: 
(Чите fis bobie р eo (a). äten9 bi mia b' eu“ reàuefge faciat 1. (яйцо mübi ìmfo ci: J@if 
60 891115991. qïlbo z. bins б‘е abiubiciů цент, tunc p inf'ceß'ìöm bestimme ů'ginis ma: 
rie: 2 oium fforf’ Тисе? ifte mifer b5 nö abiubicium Г; ab bi gŕam гейшам. Bytt. 
chyzeteim e’ lapról ezek: 1.) Inkább òsszehnzogatta ebben az iró szavait 
mint a’ felebbiben, hogy e’ lapra szorithassa még molldandóját, azért betlîi 
nek appróbbzása is. 2.) Révai mintha meg sem futotta volna ez itteni latint 
noha említenie kell vala ezt is, a’ vélt eredctinek eléadásakor. 3.) De a’ mi 
sekönyvnek beISejét sem vizsgálta meg, úgy látszik Révai, pedig érdekes lett 
V010“, már tôle, mint egyházi személytol érteni tartallna minóségeiból hu 
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Zott kôvetkeztetéseit arról: mellyik szerzethez menjen kôszönetünk, 's 1101 
keressůk annak helyein a’fennhagyott nyelvet. 4.) A'mint betelék aprózottan 
e' lap, egészen elválható, csomójávafegyütt, a' még utánna férczelt levelektól. 

A’ 156d. levéllel kezdódó szakasz valóban megint más kézé , a' betúk 
itt kisebb alakuak mintsem az elébbiek. 164d. levél lulsójánál ismét kiválik 
a' kôtés, sót itt hija is van, mivel az ott folyt ieiunium megszakad. A' 165d. 
levél innensójén nagyobb iratu betl'íkkel áll imádság: De Гёо maiolo abbate, 
mclly felebb említett apátnév e' végtóredéket megint benedekes rendcének 
mutatja, mert a’ clugnyi négy sz. apát: Odo, Maiolus, 0dilo 's Hugo emlé 
kének megülése minden benedekes kolostornak tiszte volt. L. Biedelrfeld, 
Ибис,“ u. Klosterfrauen Orden, in 2 Bänden. Weimar, 1837. II. H. S. 5. 
Befejezésül mondom még; a' 172d. u. m. legutolsó levél tulsóján ezen hym 
nns: Clemens et benigna íugí laude digna van kótáival ’s itt, vége. 

E' misekònyvnek éríntett szakaszonkénti tóredékességéból magából 
látszik, hogyI mínden òsszetartozott rész valaha külòn volt kötve. Mikor irá 
egyik kéz ezt, másika mást, arról évszáin sehol sem tudósit. Kétféle igazít 
hat hozzávetéshez: 1.) XIXllld. százszakbeli más irásokkal òsszehasonlí 
tása. 2.) mellyik legidébbi évben canonisaltatotthoz van benne imádság. P. о. 
a’ sz. Lászlóhoz irt, beatusnak nevezi ngyan szòvetében, de a' veres felirás 
már замшис említ, így: S. Ladz'zlai regis, következésképen ezen mise 1161 
ségenkül 119260 100е0161 1616, mert S == Sanctus csak akkor irathatott a' 
név eleibe, beatus pedir,r a’ Translacío, Corporx's eleuaczo, vagy Canom'satío 
megtòrtténtével is melléknévül maradt, miként az idézett casinói két kró 
nika, sz. Benedeket, 653660 kòzòtti szentté emeltetésénél több századdal 
idébb, folyvást beatusnak nevezi. Ama kettónek együtt kell tôrténni. kEh 
hez azonban még két criterium veendó 1.) mikor irták és tették római anya 
szentegyházi szolgálatra kôzzé ezen temetési szabvány formulare latinját; 2.) 
mellyik felcbbi rész’ beti'íihez vet leginkább? nolia e’ második nem igen le 
het kérdéselvalasztó, minthogy a' részek' hajdani külòn készülése alkalma 
sint világossá lün, de mivel misekónyv mellett, állott kalendáriom, volt hus 
vétmutató, úgy rituale v. agenda, egyik meg is készülhetett a’ misekönyv 
monostoi.ibam Ezen ósszehasonlításnál kellene már igazán tübb gyakorlott 
szem. Mig az megtürténik, 60 e’ kòvetkezó mcgkisértést kòzlòm. 1.) Az esz 
tergomi zsinat cánonai ’s ezek mellé csatlottak, számba sem jóherók 11113011 
ságra nézve. Azokat egyébiránt leirhaták Esztergomban, le az óbudai kápta 
lannál vagy akárhol egyebütt, szükség volt rájok minden akkori paphelyen. 
2.) A’ kalendáriom 1192611 innenról sem, miként a' Х1Х6. |ароп már eléa~ 
dám. Csak azt jegyzem ide az ott mondottakhoz, hogy „Lariatuc“ irhája épen _ 
ollyan vékony ’s puha millyen a’ kalendáriom hét leveleé, a’ fejér vonalak 
ezen épen úgy kitetszók mint azokon. Hanem egy vékonyságu irha tòbb he 
lyen 's külònbözó idóben is volt, hancm e' vonalakat másutr is huzogatá sora 
egyenességéhez a' leiró. 3.) A’ benedckes krónika elsó kezének szép fekete 
feuélce igen huz „latíatuc“éhoz, annak mindazállal benîi apróbbak, inkább 
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egylmasbaY ragasztvák, „Latiatuc“ei tisztábban válnak el. 4.) Az 11823beli 
elsó husvétmutatóban ollyan nagy Ssek Iáthatók végbetükül, minó't „lattante“ 
nal egyet sem találhatni. Ataljában a’csupa veres betlîk ott mind vastagabban 
folyatvák,’s más kezet, tóbb helyen egymásba kanyaritatásaik is, gyanitat 
nak. 5.) Másod husvétmutatónk 1171b6l elTéle: éles réztoll vastagon bocsátá 
fekete festékét megnyomatásakor, véknyan ha tágítá keze, néhol igy Ieggyen 
ge'debb vonatu ’s kivált ékezetnél. A’ kezdóbett'ík elébb mind f'eketével irvák, 
azután kisérte óket meg veres festék, inkább kitüntetésük végett. lllyen 
„latiatuc“. Perger ezt velem együtt lelé így. Ertisíte bennünket az Mnek is 
mindenikben egyi'ormasága. „Latiatuc“nál csak két külünbüzet int: L és S 
legelól a’ mondomány elején egészen veres, betl'íinek alakai pcdig tetcmesbek. 
De, a’ veres betlî, semmi. De, egyegy kéz ir apróbban, ír nagyobban. A’ 
husvétmutatónál szoritani kellett, liogy a' sor minden évhez kitérjen, itt nézni 
arra, hogy a’ leolvasás künnyebb legyen a'RlTUALÉBÓL. Mert e’szakasz, melly 
ben „Latium“ all ollyan agenda, minónek hajdanból leszállt folyammal Ku 
tasi János gyóri püspôk által 1'596ban másodszor kiadatását emliti Révai. 
Némi bizalommal mondhatnók teliát: az 1171be|i husvétmutató's ez agenda 
együtt volt valahol ’s „Latiatuc“ 1171ben másoltatott le. 

Másoltatott, mondám. Mert hogy nem ez a' legeslegrégibb keresztyén 
magyar irat, bátran hihetó, mivel, 1.) A’ misekönyv és az agendaul nez 
hettinek legnagyobb része is régibb latinból lcirás. 2.) E’halottl`eletti beszéd' 
latin eredetije már clsó szakaiból való a’ keresztyénedésnek. 3.) Lehetetlen, 
hogy legalább 974 óta, midón Pilgrinus Lauriacensis elintézésére, Feje'r cod. 
T. I. pag. 260. az elóbbkeló magyarok kozül férii és némberi összesen miñt 
egy 5000 vevé által keresztséggel a’ nyugoti anyaszentegyház hitbeli utasi 
tását, egészen 1171ig, tehát két százszak lefolytáhan milliónyiak adattak 
volna sirba csupán latin bcszéddel, a’ kürlilgyült magyar kiséretttîl épenség 
nem értettel. Szívén ennek csak lélekbe velietett szavak diadalkodhatának, 
's ez nem lesz vala másként azon népnél, mellyet meg 1092b. törvény szo 
rita nem áldozni többé kút, élófa, szikla 's forrásnál volt régibb szentbelyein, 
l. 23dfejezet. Hogy azonban egyházi magyar beszéd nem volt egy arányban 
a’ felesehb latinnal, ebbtîl tetszik ki az is, különben a’ szakállas üreg atya 
nem sugdosta volna unokáinak által táltosaitól rászaillt vallását; nem kell 
vala veréssel l'enyegetni a’ szentegyházat innepen elmulasztót, l. 11.d.fejezet. 
4.) Ugy látszik mindjárt sz. István ebresztett némi üsztont, nép számára ké 
szitendó szertartási magyar iratokhoz. Elészámlálja 1015beli_ alapítványában, 
mif'éle könyveket adott Pécsváradi monostorának: „наган his defnramus orna 
mentis libris, qm'òu: praecílma нитиПи: fnlget in ecclen'a . . antiphonariis quinque, 
lectionariis duobus, lnissalibus sex, psalteriis quatuor, gradualibus quinque, glossariis 
tribus, omeliar. vol. uno. L. Koller! I. 11.79 és Feje'rt. Vügy mál' ezek kÖZÖtlI lenni 
kelle, vagy bamar hozzáiok járulni legalábh egy szelct pergamenen magyar 
nyelvü szabványnak is. Ész mondá. 5.) Misekônyv mellett volt agendájában 
tchat minden kolostor gondoskodott néphez tartandó beszédszabványról, mi 
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szerint 1001 és 1171 kòzött csak benedekes kolostor legalább 24 bírt ollyant 
e’ helyeken: Szentmárton, Pécsvárad, Szalavár, Zobor, Bakonybél, Tata, Сва 
nád, Sár, Tihany, Visegrád, Kolosmonostor, Szegszárd, Silis, Pécs, Szentbe 
nedek, Pográny, Mogyoród, Somogyvár, Szentjobb, Füldvár, Dömòlk, Csatár, 
Széplak, Németujvár. Hát még a' praemonstratensis, úgy a’ cistercita szerze 
tek! Egyik másikától, a' magyarnl, ki tudja mikor feltett szabványt lema 
solta's talán némelly szót abban laktája ejtéseként változtatott. 6.) Fenntisztelt 
Ocskay Antal püspök, m.' k. helyt. tanácsos ur, a’ szóban lévó’ misekönyvben 
két bejegyzést fedeze fel: a) perleeto evangelio fiat гетто ad populum, melly 
virágvasárnapján tartott isteni tisztelctnél evangelion: felolvasása után áll. b) 
Feltámadás innepe szertartásainak végén olvastatik: Postea canatur, Benedi 
caturDeo, deindejìat гетто adpopulum, postea detur pax populis. Nyelvünk 
vesztcségére egyik alkalomkorra sem soroztatott ugyan e' misekónyvbe vala 
melly beszédpéldány ugy bé mint„Latiatuc“, de bizonyos ama bejegyzésból, 
hogy a’ néphez egyházi tanítás intéztetett nyelvén, 's azt magának a’ pap, 
saját uta'sitatásaul elóre le is irta. 7.) Épen ezen„egyházi egyveleg“eló’tt álló 
cánonok küzütt van a' magyar zsinati rendelvény: Vt omni dominion die in ma.. 
ioribus'ecelesiis euangelium et epistole et fides exponantur populo, in minoribus vero 
ecclesiis tides et orario dominican. Maier ecclesía Volt a’ székesegyhá'z , minor a’ 
falusi. 8.) Azon kolostorokban is, mellyekbe legelsó’ kezdókül olasz, fran 
czia, szláv barátegyesület szálla, hamar érdeküknek tapasztalák a’ fogéko 
nyabb elméjüek, minókbe idegen szavak felkapdosása játszva ragad, lassan 
ként vagy megtanulni híveik ’s térítendóik nyelvét, vagy magyar születésüeket 
nevelni tolmácsul küzikbe, külünben a’ heves nép, a’ külfölditól ligy is vo 
nakodott, a’ sz. Gellért levetó, örükké harag' szemével nézte volna keresztyén 
papi uj földesurát, ki ötet „a’Magyarok istenétól“elvonja, 's nyelvén, afneki 
legédesebben, hozzája egyszer sem szól. Tükör ide Paraguay, Mexico 'stb. Té 
ritójük jobban boldogult, ha felfogta beszédüket. 9.) A’pogány magyarból ne 
velt keresztyén magyar papot'latinul beszélésre parancscsal kelle szoktatni, 
miként az Vd. lap eléhozá. Egész egy századi buzgóság sem szerelmesitheté 
tehát annyira latin nyelvbe, hogy nemzete iránt olly gondatlan legyen mint a' 
késóbbiek. Amannak bajos vala megválni szokásától, ezek dicsérték a’ meg 
szokást. E’ parancs hozásban mindazáltal magyar papnak a' külföldihez kö 
zelbitése is lehetett egyik okul. És itt más oldalról most ne illanjon eló'lünk 
el, miként ritkíta még is egylxázi magyar iratot azon fonák mód, melly sze 
rint késóbben sem magyarokat tanítattak a’királyok a’ vegett, hogy neptôme 
gét egyenesen inkább nemzetiek oktassák 's igy a' külföldi keresztyén mívelt . 
ség nyomonként belvérben gyökerüljön meg. Csoportban hagyák minden gyar 
matukat, melly így elegyítetlenül, a’ nemzetivel vivóvá lon, vagy legalább 
elkülönzötté! 'S ezért maradott a’ parancs: Vt canonica’ in claustro et capel 
lam'ín curia literaton'e (latine) loquantur, ezért az isteni tisztelet’ latinra keny 
szeritése, nyoma nélkül ollyan ellenszegülésnek, minót 1059b6l a' horvát 
és dalmata papoktól szláv nyelvükkel egyháziakban élhetésre nézve, 's még 

н. leeszóní'rÁs ücvs. G 
l 
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1252bdl is a’ mnschai szláv benedekesek kérelmére Incze pápának a' vegliai 
püspökhez bocsátott válaszában, találunk. Feje'r cod. Tom. I. р. 397. T. IV. 
Vol. П. р. 123. Ezek elei hajdanta még, a' nyelvüket meghagyott keleti egy 
ház által lévén keresztyénné, azok' kifejlódôtt sajátirásán készült szertartásu 
kat a’maradék sem akará elhagyni. A'magyar'lenyomott önérzetét, Imre kirá 
lya, a’ nemzetit emeló, csak abban serkentette, midón 1204b. akara', hogy 
a' szent Egyedról czimzett somogyvári benedekes kolostor, franczia helyett 
apátul ezután magyart válasszon. 10.) Régibb latin oklevelekben már olly 
betiiůk a' magyar saját gy, sz, ny hangok, miként Latiatucban, ennek irója 
tehát nem legelsô magyar helyesirás alkotó. Miról alább.  Nem hányja pe 
dig szét az eléhozott 10 okfót, még több emlék' nem találása, mert 1279en 
innenról sincs fenn, noha ezen rendelvénye a'budai 1279beli zsinatnak: Pa 
тост, ritualem lz'brum, et alias ad ofßcium dim'num necessarios, ‚мыши, Szen 
rényi Synops. decretar. synodal. Vespr. 1807. pag. 39. már külônfaluk' külôn 
plebanusaikkal is tartatott, latin rituale küzött holmi magyar szabványt. A’ 
mi 1241ig elTéle gyülögetett, elsikkasztá Mohi napja, melly utánÁzsia ember 
tigrise, falat irást úgy morzsola szét, mintha ez is bántotta volna; 1279 óta 
sem volt a’ magyar, miveltség fejtó óvó békében , ’s épen a’ kezdó, nem. 

Az 1171nél? sokkal elébb feltétetni kellett Latiatuc eredetijének is 
mindazáltal bizonyos évét, ki határozza el? Jankovich Miklos „XIId. szá 
zadnak elein irtt“nak mondja, Tudom. Gyúfjt. 1817. Iso' ‚еще! 47d. lap. Tehát 
évkôre volna 11011120b. De irásmódja, mondók imént, mutatkozik leg 
hajdanibb okleveleinkben, mellyekból még inkább okhatnánk, ha olasz, fran 
czia, szláv pap iróik némelly magyar szót el nem okoskodtak volna. Valamint 
Latiatucban egészen maiképen találjuk, ékezettól megva'lva, e' szavakat: és, 
neki, élnie, fa, istentůl, engede, ember, mennyi 'stb. úgy leljük már '1001b. 
Pannonhegye apátsága kezdólevelèben, hasonlóan ékezetlenül ugyan, mai 
ként irva: Wag = Vág, mi a’ f'ennebbi Szala, Zela, Sellye vagy Süly, Felsó 
's Alsószelil; 1006ban Nyitra káptalanáéban: Molnos, Künyôk, Darás, Tor 
тов; 1009böl a' pécsipüspökség alapitványában: Ozora, Almas; 1015b6l 
Pécsvárad kolostoráéban: Nagyszeg, Hagymáskér; 1019b6l a' szalaváriban: 
Szalavár; 1037b61 Bakonybéléében, Árpás, Magos; 1075búl a' Garan mellet 
tiéhen, Tajna,’Alpár, Horgas, feltévén, hogy eredetiükról ezek hiven leir 
vák &quot;). Miként Latiatucban továbbá mai sz, gy, ny, ö, e, a, о, k betü helyett 
5, SC, 83, g» n, u, i, o, ov, c, ch all, mint: gumtuchel, f3entucut, seine, ig, 
hug, nugalma, uolov = szömtükkel, szentòkòt, szine, egy, hogy, nyugalma, 
való, úgy van 1001ból Pannonhegye apátsága alapitványában: Baluuanis, Cllr 
tov=Bálványos; 1009bó| sz. Mihály veszprimi egyházáéban Beren=Beréuyî 
az említett pécsiben, kopus = kapus; 1015ból Aruc,»Naguth, Sylfa, Haram 
tlllllfa. Sßünfllll = дюн, Nagyút, szilfa, három tölgyfa, Szántó; 1019b6l 

') Ha takinl a' sokféle átirások nem leghívebben mutatnák is az eredetiek e'penA azon betlijét, mellynek 
itt példaul ш! szolgálni, az eredetiében megle'vô pannonhegyi oklevél végén álló helynevek irńsa 
rsakugyan mthet , másolatokból is okkal következtethetésre. L. nl, Tad. Gyrîjt. 1836. l. k. 100. l. 
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Chag, a' mai Csács; Chan, Magarad, Bessynew, ~Csorgow = Kán, Magyarad, 
Bessenyó, Csorgó; 1037bó| tana, Bocon = tanya, Bakony; 1055ból a’ tichoni 
han, kiiesknt, knrtuelfa, 3iget3adu, Aruktue = Tihany, kües Vagy köveskut, 
kôrtvélyf'a, Szigetszada, Ároktó; 1075ból òsszevetvén az 1124belivel, Scelleus, 
Situatuv , Ti3a, Kurth = Szóllós, Zsitvató, Tisza, Kürt ’stb. Nem szabadít 
hatnake fel ezen okok, 1.) Latiatuc’ eredetíjét legalább már sz. István idejé 
ból léviînek néznünk, és, nem csak ráfacsarással. 2.) Hogy szerteszét a' haza 
ban épen ugy vala többf'éleképen is feltéve, miképen „Miatyánkat 1), Hiszek 

1) Im itt hatféleképen. Ketteje hìhetôen 14371441 közötti, véve a’ tatrosi l466beli 
ma'solatból. Harinadik a’ nagyszninbati codexliôl 15121513. Negyedik 's ötödìk a’ 
Jordánszky codexbôl 1516. Hatod'ik a' krakka'i ábécze 1549beli ujabb kiadiísäból. 
Tatro si máso lat. 

Tiszamellc'ki ’s [гиды dunántuli' 

Máté VI. 

Mí ataic kí 
vagmeŕinèc 
ben Scentel 
telTec tene 
nèdeljon te 
orgagod Le 
gen te aka 
ratod , mí 
kent men 
nen q. azon 
kcnt foldpn 
Mí tefii ke 
ńèrpnc felet 
valo kénèrèt 
aggad múnè 
kpnc ma Es 
boLafl'admú 
nèkpnc mii 
vétètpnkèt 
mikent es 
inú boLatonc 

nèkpnc vé 
tèttecnc, Es 
ne vi'g mú 
ketkéfertèt 
bè, de z'_aba 
doch múkêt 
золото! 

 

Lukács XI. 

Mú atanc kí 
vagmenŕièc 
bèn, Scèn 
téltèiî'ec te 
nèuedeijpn 
te orgagod 
Légèn te a 
karatod mi 
kent men 
bèn (i азб 
kent fpldon 
Mú mëiî na 
pí keŕiêron 
ket aggad 
miinèkonc 

ma Es boLaf 
fad milliè 
kpnc búnpn 
kèt inert bi 
zon es mii 
mëd múnè 
ибо vétên 
donc Es nè 
víg mñket 
kefèrtètbe 

stoinbati cod. 

Dimántuli szo'ej 
te'l. 

Mii atify'anc 
ki vag'lr men 
nekbenßen 
toltelTecHte 
neuedeiipn 
te orgagod, 
Legpn te a 
karatod,mi 
kenth men 

 

 

|ben es fol 
dpnMikeŕie 
`ronket inin 
dpnlnapgath 

aggad ne 
kpnc та. Es 
boi.as3míne 
lk9ncmiivet 
keinkketh 

mind boca 
tonc mii el 

lenpnc va 
looth. Ne 
Ivijg minket 
kefertetbe. 
De gabadoh 
minket go 
nogtol. 

 

 
 

Jordánszky codex. 
Невой , borsodi , glimöri. 

Máié VI. 

Mij щади 
kií vagIl 

manifiekben, 
genteltelfeek 
te newed , 
ijwlfíen te 
orgagod Le 
gen te aka 
ratod mti 
kent mené 

Ч, 
mengeg kg 
fierwnket 

aggii'ad ne 
kwnk ma, 
es buczafsad 

mij ne 
kewnk mij 
veetetijn 

keth, es ne 
vijg' туш 
kesertetben, 
de 3ahadoh 
megmii'nket 
gono3thwl. 

 

Lukács XI. 

Atijam gen 
telteffeek 

newed , tje 
ljcn the 9131: 
god, mg kij 
iiiíervîfnket 
naponked 

ijat aggiíad 
nekiïvnk ma, 
es boczalTad 
megli nitine 
kwnk mii 
bijneijnket , 
ha búzoniía 
Wal mij es 
meg boczat 
tgok ne 

kwnk vetet 
teknek, es 
ne vijg mün 
ket kefer 
tetbenl .. 

És molida: 
Íiwneliyk .. . 
Íiwtet. Lásd 
alább. 

 

Krakkai ábécze. 

Hegyaljai'. 

Mi Atank ki 

vag' mennec 
ben , szen 
teltell'ec te 
neued.Jiiiôn 
te orfzagod. 
Legen te aca 
ratod ef fól 
dün is mint 
am menŕi 
ben. Am mi 

mindennapi 
keńeriinket 
aggad ne 
kůnc. Es bo~ 
tsafd meg am 
mi vetkein 
ket mint mi 

is megbotsa 
tonc nekiink 
vetettecnec. 

Es ne Vig 
minket ke 
Í'ertetbe. De 

fzabadíts 
meg minden 
gonogtul. 

 

A0** 
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egyistent 1) , a' tíz parancsolatot 2)“ kůlònbózóen leljük idébbi korból, mert 
a’ pannonhegyi temetóbeszéd példányt csak nem küldòtték meg Pécs , Nyitra, 
Veszprim püspökének ’s a’nagyváradi székesegyháznak és viszont Igy a’ ko 
lostorok ban, keletkezésük szerínt vagy másmás készüle, vagy a’ közelebbi 
nek Vétetett, fennebb említett móddal másolata. 

A' hon’ mellyik vidékén? szlávval ugymint szomszédon, kereshet 
nók tehát már, az eredetinek még sz. lstván idejebeli feltétetését. Nézzük 
I. Baranyát, Szalát, Snmogyot ’s ez utolsót ki ne hagyjuk azért, mi 
vel benne sz. Egyed apátsága sz. Lászlótól csak 1077—1095 közòtti, onnan 
való is lehete pappá Szalaváratt v. Pécsett. E’ három megye magyarai `hamar 
átszedegetheték Xd. lapon említett szellemmel horvát, illyr, morva, vandal 
és így mind szláv rokonoktól, mzlosztot ’s bratymot, minthogy e’ népek 
telepföldeiból kerekedék ott ki Magyarország határa ’s eléhozott 1009 , 1015, 
1019Ье11 alapitványokban magyar helyek mellett illy szláv nevüek is állanak: 
Zemogny, Kollernek: Földvár, Knyeza, Brekud, Horvát Istebor, Slavoníca 
Rakolyán, Hungaríca Rakolyán’stb. Elég itt ehhez ennyi ñgyeltetés, bôvebb 
utasítást vehetni Horvát János néhai püspòk értekezetéból Tud. Gyůjt. 1817. 

А’ tatrosi másolat forditói magok különbözöen ievék ki. ’S l'gy Jnrda'nszky c0 
dexéé. Mìként a’ nagyszomhatiban áll, lígy irá le az érsekujvári eodexbeSewenhnzy 
Soror Marta 1,530b. csakhßgy nem ôzéssel hanem: Зебеп the orgagut, . . .' leggen 
.... mg kengeruket mgnden, es boczas nekwnk l’stb. A’ debreczeni codex 
ben lévörôl alább. Tulajdonképen ha't S féléböl látszik, hogy 4 körül a’ fordító 
maga is eleltért, 4nél pedig a’ lemà'solók elforgntásai tetszenek ki. 

1) Hiszek egyisten’ czikkjei közôttì különböze'sek. Nagyrzombati codex.' „Higpk is’ 
tenben mendenható atijaba .. . vroncba ki fogantathek gentlelpktpl guie 
tllileek 313 mariatol . úl atüa iftennec íog°a fel l testnec feltamadat 
tgat. Krakkaz' ábe’cze. Hiszek istenbe mindenhato ataba oroncba... 
fzent lelektül leïfz Mariatul . . . ùl atya isten mellett iob feldl test 
пес feltamattüt Vranehich Рации: 61 nyelvii szókönyve végén 1595böl van: Hi 
нет lstenben. Tótnsan. 

2) Ebben is eltérések e’ két mulatvány szerint. ’S így volt Latiatue' niäsolntaikor. 
Nagyazomòatí codex. тишь, codex. 1519. 

Istennek tgz paranLolattlfía. 
Idegen istent ne iÍmag’. Isten ne 
uet heaba ne vegijed. Inneppth gen 
tpl’. 'Tígtplyed atiíadath es Ańa 
dat. Ne pl’. Ne paraznalkog'iíal. 
Ne vroz. Hamis tanofagoth ne 

' mong’. Ne kevanńag’ baratodnac 
iogagath gonogul. Ne kevamiad fe 
lel'eget the baratodnak bünre. 

Milly tömött, rôvid, és komdly ez! 

Mózes Isó’ könyve, XXd. fejezet 
Ne legyen deeghen úftentók en 
elettem. Ne vegtjed Ijstenednek ln'fv 
neweet hegíaba. Ynnep napoth зеп— 
telhjed. Tygtellljed te atyadat anya 
dat hogy llogtjw nyomu legy. Ne 
olly. Ne paraznalkogyal. Ne tegy 
orfsagoth. Ne goly hamljs tanoth. 
Ne kljwand te baratodnak hazat. 
Ne kywand híïv felefseegheet. 

\ 
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VII. köt. 32d. lap, és Bitniczéból Tud. аут. 1825. VI. k. 6669d. l. 1827. 
VI. k. 71d. l. De nyelvpéldák elótt, olvasóm engedje kiszednem a’ „megszó 
lita's“ hangbélyegeit szerkezetét, mellyekhez hasonlók’ találása, ezt vagy ama 
tájt, Latiatuc szülófpldéül mutathatná. E helyett van ott i, ö, miként f'elebb 
már láttuk; nak és ban helyett nek és Ьеп; at szenvedórag ottan 0l; 
ó helyett áll й; tól, tól, tul, túl, ról, и”, ruI, rúl távolítórag elegye 
sen jó elé; meg igehatározó elmaradt, igy V betlî a’ szó’ közepén, mint: 
hazoá, halalaal= házává, halálával; unk helyett van они; félmult idóvel 
élés benne gyapor; w, wt, w, g, ’s timnucebelevl áll ott, lí, lît (б, ót) d ’s 
tômlöczéból helyett; megjegyzendô uk rag e’ szóban: turkukat; Iigyeljünk 
ezekre: gumtuchel, héon, uimaggonoc erette. A.) Ezen uk fenn van Pécs kö 
rül's Fejérben ma is. B.) KINIZSYNÉ imádságaiban 1513ból, mellyeket Somogy 
vmegyei paulinus irt, l. 11d. Миг, ezek találtatnak :fábráz tót szó a’ 20d. l.; 
mija = miatt 1,1. 28. angüel 30. más helyeken meg; angijal. gom k = sze 
mek 41. Imaggatok erotte Istcnnek mijnd dyczofeegçs genthü 52. gültelek 
= szültelek 53. heewon, тише; hamos = liamis, ker nk theeg d engcdijed 
nekonk ifíwthassonk 62.',nííerifíeltli nekom gent lel knek malasztiíath 70. meg 
mindenütt elhagyva; bgnos, gglege î blînös, szülóje 70. ватин, Jesus 
tul, vegedelmet l 70. gijçz oroglaan gwdaanaknemzctlfíbel l. Az, a’ elha 
gyatik. Félmnlttal élés majd mindenütt ’s abban sok, hetúkiugratás ’stb CZ.) 
A’ GUAm'CODEx, mellynek magyarságát dunántnli alsóbb megyékbelinek azért 
hiszem, mivel Kinizsyné imádságaiéval, ámbár azoknál régibb, igen meg 
egyez, mivel Guary Miklós kir. udvarnok, Vas vmegyei füldesur ’s táblabiró’ 
leveléból, midón a’ kisebb negyedrétü 67 levélnyi irhacodexet Bitnicz r. tag 
közbenjárásával a' m. akademiának hozzám ajándokul küldötte, azt láthatám, 
hogy dunantuli viszonyokban volt nemzetségére már régóta szállt. L. M. t. 
tárxaság e'vkò'nycei IIId. köt. 1838. Не’п' ù'le'sek 5d. lap, valamellyik dunán 
tuli kolostorból, mert a’ 72d. lapon lévó „3erzedbe menes = szerzetbe me 
nés’ dicséretén kivül is kolostorbirtokul mutatja utolsó négy levele, melly 
szól „bekel'egrpL kít gent Agoston doctor igpn felmagagtalt íruan cala 

oromba lacozoknac.“ Többet majd kiadatásakor irása módjáról 's XIV. vagy 
XVII'. százszakheliségéról, most ezen idetartozhatókat 's dunántuliságát mu 
tató szavait szedém ide: 1.) Miként Kinizsyné im.'!uis.'ága.iból: nemzetijbelpbt 
láttuk, úgy van itt: belpl vagy balol, mai ból, bó'l rag helyett elegyesen; 
's elótte gvel váltatik fel k, mint pedzlgr helyett más iratokban kedifíknél k van 
g helyett, így: mind engbelpl, ez velagnac tpmlpcebelpl, meggabadula az tpm 
lpczbelpl, ki ieg'pgbelpl velhetí, mel’ ieépgbelpl, harom íeles íeébel/ol, to 
vábbá 66d. l.: peldabalol, 109d. orgagbalol, 11411. azogbalol, mint a’ 8241:' 
ken: ebbelpl, a' 133dz'kofz pcdig ebbpl ’s így van fclváltva: velagbol, míbpl, 
a’ 12841. [врат heütogbol = heitokból. Lásd itt ez Isó’ Мим. a’ 14d. lapot, 
Latíatuc им“. 2.) Említett imádságokban jó elé mint itten: hora, ez horaba 
= óra; heuon, es ennet heuon meg në terhet 12111. lap. 3.) Azok helyesirá 
lában all: vekhetetlen , nagyod, monthatatlan = véghetetlen, nagyot, тот! 
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hatatlan, miként e’ Guarycodexben: elec tet'el 84d. lap, imatkozo 127. mont 
hatatlan 135. &quot;s a’ felebbiek, = elégtétel &quot;stb. Részént ez imádsággokkal ré 
szént Latiatuc nyelvével egyezó’ dunántuliságok, nevesen Baranya, Szala, So 
mogy vmegyei hangejtések pedig a' Guarycodexben: ki vc3ti embprbpl iste 
nec malagtat, vronc, kerpnc, velpnc, agtalnokonk, lassoc, oduar = lássuk, 
udvar; 59m, gún, íelpnti, regpgps, bintpket, lelpc, megpsmerpd, lút, nege 
dps, gólótú = szem , szín, búntüket, lelek, lótt, szólótó; vnmagaba, метет, 
vket, v velpc, v барс, v giuoc, vtet, v tule = ün, lí, azaz ó; legioncabb, ve 
rag, Limota, hertelen, fil, bin, kíńńeb, kúni, d_'vs eb, ede ala, edebb, el’e 
ten, el'etenpc, vellamas, men ítes, kealtas, caialtaiTal, napeg, rívíden = 
leginkább, virág, csemete, fül, bün, könnyebb, könnyl'í, diihüs eb, ide alá, 
illyetén, menyütés, kiáltás, röviden ’stb. Me'g is tovább: elettúl, en tulem, 
kinkú, velagtul, Гран91, lelki corl'agbol, ketség nekůlpn, hamm, iredli, íreg 
kpdní, mast, paliar, pallarnac mestpr, toabba, semmic, kúe, buas, ellen 
kedpe, capuat, belepc, reaoc, heu diLofegnec gele túlpc el neln fuga, heufa 
gos gondolatocat,`muhkaual, 'g'onto pap, iduolúl, miind az gentoknec genti, 
nagéral incab accoron = kénktî, három, irígyli, most, pohár, továbbá, sem 
mivé, ktivé, búvás, ellenkedóje, kapuját, beléjôk, reájok, hiú, munkával, 
gyóntató, idvezül, sokkal inkább akkor 'stb. Bettîcsere 's kihagyás, úgy ezek 
ben mint Latiatucnzil: w , wt, gímíls, heuon = héon, ge = de, hová iredli 
mutat, házává, szömtükkel, íldetétúl 'stb. És ha van bár példa tübb szám 
mal hátrább a' bécsi codexból is Latiatuc’ némelly irásmódjához, a’ Опалусо 
dex csakugyan kozelebb áll. E’ kettó’ egymástól eltérését Judit forditása leg 
nyiltabban eléttînteti, a’ Guarycodex 108118 lapjain u. m. hasonlóan eléjó 
Judit 1115d. fejezete, ’s a’ kettóben szellem és nyelv egészen más, mit 
hogy hangejtésre nézve az olvasó elóre is inkább lassen, itt van még néhány 
alsóbb dunántuliság a' Guaryból: moge, vot,_votac, ewel, meghot, imma, 
vońo, 3enteg’haznac cuLLa, f'etpl = megé, volt, ezzel, immár, vonyó» kulr 
csa, fejtól v. fótól. A’ bécsi codexben áll: iag, iagok, itt: inps, iupfpk a' 10911. 
троп. Végre Az, a’ mutatónévmás itt is ligy elhagyva mint Latiatucban, Её&quot; 
multtal élés majd mindenütt. AT, ET rag benne igen sok. D.) A’ Fejér Gyürgy 
feli'edeztte„'rln/«iwiv Conax“ 153032 Мити—61, пот külonben nyujt lmlmit. 
Elóttemez, Rómer benedekes csinos másolatában, küldve jándokul Guzmics 
r. tag által az akademiának. Nyolcz predikátzio benne, sz. Elek, SZ Eugenia 
elete 'stb. Háromnégy féle tájejtés tetszik ki belóle ’s irá tehát annyiféle vi 

dék szül'te barát, apáczák számára. Van benne igy: istenpnc és istenünk, 
uronk és urunk, velág és világ. De mindenik tájejtés dunántúli megint. Szala, 
Veszprim ’s némikép Somogy és Vas leng azokban. Latiatnc’ szavai dólt be 
tl'íkkel szedvék itt, hogy az összevetés ötlóbb legyen 's az ele'bbi példák is 
jonkább ujra ele'álljanak. [анаша = látjátok; e’ codexben: hugu, hugo, ha 
mm» v“108886.b0'53ullti1nia 'stb = hosszú, három. Запишем! = szümötök 
kcl= ith 39m6t9kbpl, gomptpkbol. Adamut = Ádámot; ebben: bizonsagut. 
Haâoa = házává; itt: semmie, tuaba, parta pnek = emmivé, tOVábbá, Pár' 
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taövnek. Paradisumben, halalnee ’stb. e’ codexben megf'orditva: kiraltol, is 
tentul, prpktul, ordpgoktul, felelmektul. Ha tehát ezek volnának épen a’ 
megszólitásban ’s Inalálnec helyett halálnak, maihoz képest amazokban akad 
nánk fenn. De van ott hasonlóan: тенты. Gimilc = gyümòlcs, itt, bin, 11;— 
zije = bün, tüze` Ge = de, itt: keg'ek, ’s megforditva: hodnem = pedig, 
hogynem. Iorgasson = irgasson, az ennek magyarázatára Révai által elélio 
zott: jonkább, e’ codexben igen sok helyen lelhetö: tartozom en Jonkab is 
tenpmet geretnpm, ennel Jonkab 'stb. Angelcut, itt is majd angel, íng: Is 
tennek angeli, angeli termeget, majd: angal. Ildet = üldet, ebben: ‘íueg, 
itík = üveg, ütik. Mlgalma... itt:ene3tetnek, fenlík, tuna, nukgík, hol n 
mindenütt ng. Soerelmes bratym, egyik itteni predikátzió, apáczákhoz: így 
szól: Szerelmes hugaim. Bx'rsaguopíutca, itt: ez latuan. BALOL, BELEUL ra 
got azonban nem Ieltem eddig, benne. Feltetszó e’ codexben, Ifjú’ jételen 
sége: kíipue eg’ ífv, 1854117; [ар/фа, ífv leanzo 192. keressonk eg’ ifv es igpn 
5ер gizet 256. npmos ifv 294. harom íffv attüafiak 302. Többesben áll: так. 
Szòvetnek helyett van: gpuendpk. Figyelmet érdemlóbbek közül valók: el 
ígamhatatlan, geplonelkil, magnalkil, elfegplue fekszik, kelebebe azaz: kebelébe 
’stb. E.) Horvát Ádámnak a’ Marczibányilküldôttség koszorúztta értekezésé 
ben: A’ magyar nyelv dialectusairól 1815re áll Somogyból: süeg, szüem, 
loam, V elhagytával; Szalából 's Göcsej ból: senkinala, velláel, marháel, 
szénáeel, anyjável ’s ez utolsó annyi mint: anyjánek, halálnek. Mindazáltal az 
illy hangzócserét Gôcsejból csak altallengettnek értem, mert göcseji ’s órségi aljas 
tájbeszéden épen úgy nincsírva Latiatuc,valamint palóczon nincs, miról alább. 
Gôcsei beszédejtéstdl ugymint csak öt vagy hat sor is elinti, mellyeket szabad 
Iegyen vennem, Zakál Györgynek 1818b. készült „Órség leirása“ czimü kéz 
ira'tából. РедАй, Ье’гдеш': Estuk! há vótá? внимаем Az erdlîre. F. Mit ke 
resti. E. Tennap elótt a’ luakat hajtottam kü, oszlan mikor a’ berekszébe ke 
resztlî gyòttôm, egy fiiles bagu kü rôpüt az adubu F. Mettzesz a' füles 
bagujjc? ’stb. E. Hát liandinátok lett e gyó szerínt Ferkú? F. De hogy lett, 
késünvetettek (azaz vetettük), az essiì rá gy'ött, meg tòmtü. E. A’ müenk meg 
e pôrkent. F. Mikor szennek szôllüt? E. A’ gyóvü héten akarnának szennyi, 
nem tom lessze belülö valami ’stb. Hanem ezen elmosolyítóktól megint egy 
komoly szentes irathoz. А’ PESTI K. EGYETEM 1508beli CODEXE nyelvkerese 
tünkben érdekes. Fejlend elé nehány ok, itten G alatt állandó társával együtt 
ezt is dunántulinak tarthatni, ’s hogyv elókép Iegyen az ósszehasonlításban, 
azért állítám eleikbe a’ késóbbi tihanyit. EzenFalatti, az egyetemi könyvtár 
ban így áll beírva: „liber hungarícus De S. сад—шлюпе De dolorìbus Ilferm'eta 
VIII. d; Innensö táblája belsejére késöbbi (tán némberi) kéz tevé: Pro Sorore 
Convent Posom’ensis. 1. czikkjének eleje nincs meg. 2.Az meltan со 1110111— 
calonac edpffeg s mezerpl. Ebben van: Altalmasb malagtNEC vetele, 
illy irás között: istembe, allelpc,ammeg, attúzet, kúnu'. 3. Tanusag ’stb. 4. 
Hagnalatoffagos giimplueätb. 5. Binnek solg'a. A'mit ennel, a’ Tud. 
Gyn'jt. 18356. VIId. lrò'tete, 88.1apjáu mond, arról a’ Guarycodex kiadatásakor. 
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Emliti Horvát István ott, hogy ezen EGYETEMI CODEXBÖL Révai sokat leirt. Én 
ujra forgattam~meg ide _tehetó szedegetésekért, mik ez idézett kötetben nem 
állanak. 6.Eg kerdes a kennac orpcke valo voltarol. Eléjóitt: mind 
engbelpl ńilvan megtecgim Ezzel együtt: abbín le3 n, vnmaga, alggent. 7. 
Mas kerdes. Megint: mind ezogbclol megtecgic. S körllîlle: naggal nche 
zebb, honnem, iras mag'arazo meftpr, belepk, lelkí gpmegmel. 8. Passie 
domini. Ezekkel: arLel Lapa, mire veer3 arcel engpmet, megfenpful 9m 
benne. 9. Ez velagnac alhatatlanl'agarol: a nag’ balad ki tegpd k  
net vala, tegetlen, atte ferpd, es a ferbe vitetpl a goros verpmbe = slr. 
Бандит“: 29р93ез = zokogás. Sok val eel mint Kinizsyné imáds. 10. Sig 
marianac firalmarol: iol egongbe veggie. 11. 5í3 Enfrofina eleti. 
Eufrol'ína kedeg onbennette ideft intra fe monda, es ijmadvan 9 erte, hol 
ual, attú io ellettok, 39т9тпес. 12. Vrfolaggonnac eleti. 13. Sent 
Apalín a33onrol. ltt volt: Mel’ ímadl'ag elvegezuen, meńbelpl vella 
mas galla, hanem kitörlé egy késóbbi kéz a’ lolt ’s javítatását hivé ezzel: 
meŕiibül. Ugyan az irá, eneim, felem helyébe: enimek. felelm. Ercbelpl ’s 
eńpuel, pedig egészen kitürlöttel E' czíkleról me'g alább is. 14. Sent Ad ` 
viga elete. Ebben a’ dunántuli: tikmon, gabna. Zokogás itt: zepeges. To 
vábbá: naddelig ijmadkozic vala, holvaltol fogva deliglen, valaki tple mit 
keer vala híuon fenkít nem boLat vala. 15. SentAdorian martíröfaga: 
micoron l'enki a kenbalol maft meg nem gabadíthhat; es e gonog nemzet 
belpl; 9г9теП: halgatta vala 9 begedet mert ebbelpl geríedetps le3en vala; 
hug hean harom gaz egtendpbe. ’S ezek illyenek kôzött állnak: e3terún vi 
tetec a Lagar eleibe; igpn 3ер abrazu'; 39т9т velaga, nikik vket kerefic 
vala kentol valo feltogbe; nikic penznec valo průltpgben paranLola hog vket 
fiers inakkalvernec; taglas, vnkiíeken = taglalás, önkéjeken. 16. 'Sent 
Elek eleti. Vala п9т9в петЬе19|; míl'e megleven a fanctuariomba meil 
belpl gozat ípue; iüettpcbe arcel a флаге le efenec. Sajátsága. Kínel 9 3e 
gendpn meg erne = szegénydeden. Dunántulíságai: micoron kevelïe meg 
vLodot volna; es núní kezde az 9 ven felgen való Набат (ńúí haiíat v nélkül); 
e gonog gellettpl meggabadulnac vala. Noval gyakran kezdi periodusát. Ira' 
за: vnnpmbenne. 17. Sent Sofia a350n elete. Holval, dompter Lagar, 
9rd9ng9s aggon. E’ czikknek végén áll: Irtac ez konvet iftennec `giletel'e vtan 
е39г liz'lencz gaz ŕiolcz egtendpbe, de a’ tévedést valaki a’ szélére csipé ezzel : 
arras. Veressel pedig az eredeti iró maga tevé ki. . 1 .'¿.°8. = 1508. Tôbbet 
erról itt most még nem szükség szólani. G.) A’ NAGYSZOMBATI 151213beli 
CODEX tisztádon ez eléadott egyetemi 1508belinek kezétól van hasonló 6zés 
sel, egyf'orma helyesirással, mellyhez e' czikknél tôbb kiszedet all. E’ nagy 
szombati, az ottani kònyvtárból, eredetiében, Dercsik János prisztinai püs 
pök, esztergomi kanonok, m. kir. helytartói tanácsos, és Pribély Ferencz 
professzor 's káptalani könyvtárór engedelmével van kezemnél 1), a' mit em 

1) Altalengedve van Iemásoltatásra, 's végbe is ment már az akademie költségével, valamint az it 
ten idézendó egyéb másolatok is azéval. G alattit leirta Eckstein Adolf hites ügyvéd 1836. 
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lítve, igen kedves jelenetül mondom azt is, hogy az akademie' réginyelv 
kerestetései kürül mindenütt hazañúi részvétre találtam. A' codex 8czad rét 
ben 398 lapnyi. Szakaszaiban más~más tájejtés, némellyik tehát csak maso 
lat lesz, hanem, valamennyit egy kéz irá. Eezdete: 1.) Sent Anfelmiis 
keńve bplnel'egrpl, 1513. eifélékkel foly: kel'erggo, kenùletps, 311 és gíw 
3111, 171110111ев, tertent, lingen, tivisk, holval = 61е1 is, ugyan úgy, tövís, 
holnap. Kinizsyné imádságaira emlékeztetnek itt ezen szavak: keferúsegos, 
geretetps, gpninek geiierkodefet, haláltalan, olyvetim heg', arczel és arcel 
hagapalaak, hora, embpr = arcziil csapák; elfordítnak azoktól: erdpg, er 
vendctpst, az 9 esveńi, mívelkpdet. A’ bécsi codexbe lendül ezekkel: hon 
naton, keuescenne, keńergeiiiiala, 3aual = szájjal; ottogon, mi abban: ot 
togol. A' Guarycodexbe mendcgelnek: az 17, imnpn, ol’ те1’, Ьбп. Sajátságai: 
fájdalm, viadalm helyett: fájdam, viadam; megmerteklietetlen, addiglan mi 
leglen, 3em3emben = szemküztt; Vegedcze egpdben, kesalkodo vg'ascodo vi 
tez, naualg'es = nyavalyás; hangoflalï'anac, nagr soc 3errel, gerebben, auagl 
iob gerrel, egel'ce = egésszé; kemcnbek, kegetlembec = keményebbek, ezpn 
зане! = ekképen. Irása: lionnem, atte, ammenńey diLeI'eg = hogy nem, 
а` te, a’ meiinyei dicsóség. Mintha tehát a' dunántuli keriîlet`közepéról fel 
sóbb részén’sBuda táján csapna keresztiil. 2.) B i nosokn ec tik pre ben van: 
vertengeni == fetrengeni, 1101 f és v közòtt a’ csere, 7s vész jut eszünkbe 
fesz helyett. Van: innetpn, hitsag, izlek, ßpmei, liensagos eletpth, malag 
toth nekpd, benen, buec, vronc, 3a, semmie 1е39п = üzlek, bóven, buvék. 
Sajátibb szavai: isteni felelm embprt mindon iogagra kegerit, mindpn go 
noII'agtol meg 1191191 mint az esten a’ barmot. Eszton = öszton, Káldynál. 
Félelm helyett igy is: isteni félem. Irása. ur istembe. AT, ET rag benne ke 
vés. 3.) Allelpknecp nag nieltofagarol valo tanofagban 1512, 
találtatik: engbelpl. Im a’ Guary codex megint. ’S azéiból ebben még 
ezek: ondogl'agaual, poritó, irtet, AT, ET rag felesb, minélfogva e’ szakaszt 
régibb iratbóli másolatnak vehetjük, ’s azért marada még: engbelol is benne, 
a’ több illyent korítá lemásolója. Itt van: gpmpnckel latonc. [rasa: iin9m 
maga, atte, ammú, miként a’ Guary codexben: aggent, ehhambor, ifmmagat, 
akkik , temmagadra = e' jámbor ’stb. Dunántuliságok: íaívegik, bizonyaual, 
regel , a' testnec tiïzet kell meg rekkentenpnc, harmicz = jajveszék, ve 
szél. 4.) А lazatoffagnac d íLereti 1512. Eléjii itt: liarum, halottakNEK, 
harmadger, hensag, malagt, semmie lenni, lakodalmaiía tegi, megbizonit, a5 
3onkodni, e’ szerkezetben: ez gent alazatossag íelpsben harmon 3011011 1133011 
kodni. Ollyan mint: uralkodni. De mivel itt némberi erényekröl van szó, 
azok tehát: asszouykodnak. Latiatiuc felé int: kerijetpc es vegytpc, el nél 
kül. A' Gnarycodexhez lebbent: nagg'al incab. A' bécsihez: fouenne. мм. 
effpdre, ail'ar = e’ földre, a’ sár. Itt van megint: halgaÍTattga. Hasonlatos, 
egyebekben aZIeIébbihez. 5.) Aggońonc 313 Maríanac meńbe mene 
tírol, 1512. All ebben: gümplnet, kossed a' vekonsÉGÜ fpring seliipmmel. 
Kinizsynéhez viszen benne: liegyes cliiiLa. 6.) Az iregl'egnec binerpl. 

н. lecszónírh ücve. H 
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Kezdete: О dragalatos aggońoc. Majd igy szólitatnak: о tigt9|end9 io agge 
ńoc; 161161 6’ gyl'íjtemény némberiek számára volt ’s mivel az is intéztetik 
hozzájok: ez9nkeppen teg'et9c th'y'es pugtanac gent lakozoji, azaz, gergetben 
lakozoc, apáczáké. E’ szakaszban: hew földre, vacuo terra, ümadgatoc 9 
ert9c; hiedelm helyett: hiíedem. Dunántulra mutat: 911eiie, ragga, kinec 
hammabol, {Ikelt = ÜYIé, rágja. 7.) Ez eléadattak után következik, Hig9k Is 
tenben, Mú atganc, gdvezleth,~ más imádságok, az gijwnec, az ńelu knee 
bijnei, tijg paranLolat’stb. mellyek nyelve megint elüt, amazokétól. Az itten, 
magyarázatával egyült 4 levélnyi Мяту/(гиды, ebból irta lesz ki Sövényházi 
Márta, hanem minthogy inkább 62 111111186111 Gyór vármegye, hacsakugyan 
ottani Sövényházáról való volt, 6 betlîk helyett éket rakott, mellyek inkább 
a'pozsoni, nyitrai, barsi, nógrádi ’s esztergomi vidékekéi, mivel úgy lát 
szik illyen hangejtésü beszéd kerekedett felül nyulak szigetén a’ domonkos 
apáczáknál, kikhez Márta hug tartozott. Legalább az 6 iratával együtt réz 
kapcsu kütetben álló „Katherina életében, Atyank genth damokosth, . . . bo 
dogi'agos atijank gent damokos genth damokos attiianknak . kifejezés 
forog. Mindenesetre bizonyság arra, 1. hogy e’ codex csak azért nevezendó 
nagyszombatinak, mivel ottan tartotta meg ráügyelet. 1617b. szenkviczi Ko 
lenicz Márton diószegi parochusé volt Pozson megyében, beléirásaként; hajdan 
pedig hihetóen Veszprím apáczái forgatták clópéldányát, mellynek némclly 
czikkje itt másolat lehet talán a’ budai v. megint a’ pozsoni klarisszák számára, 
mert a’ magyar apáczakolostorok lakói hajdan magyar egyházi kònyvekkel 
éltek. Most! 2. másolatokkor, tájejtésen, sajátihoz képest lön változtatás. 

Ki most kolostorok közül szabadba, nézzük IIszor Nyitra táját 
68 (61615611611 Duna mellékét. a) A’XLII. lapon idézett: Holutvag, hasonló: ti 
lutoahoz és halaluthoz. VduarNEK já 616 12681). IVd. Béla iratában, mellyel 
Deáki helységnek Nyitrától Pozson felé ment határát megeró'síté ’s a’ mai: 
Udvarnok igy 611 011: 811Ь qua unt metae, inde ad viam, quae ducit ad 
villam Ud ualne k. Feje'r T. IV. Vol. 111.1». 458. b) Az érsckujvári codexben, 
mellynek eredetije a’ magyar akadémia kérttére az ottani р. ргот'пс1'а11'з ked 
veztéból Czech János r. tag által küldetve 611 616116111, bz'rsagnop intrahoz 
és uk raghoz ezek találtatnak Sóvényházi Márta keze mz'att. ew tefte meg 
nem lelwen, вез/‚1166 теепе 9 welwk, meg Wiílagofijta ew elmeijwket gent 
lelekkel, megh nglattatanak az ew gemwk, el meene 9 gemuk 6191, noha. all 
igy is: 9 gemek. Lukács XXIVd. re'sze. Es aijtok bee teewe wolnaanak, l az 
fédoktwl feeltwkben , meg allapeek 9 keztwk, 9rwleenek az thanijtwanigok 
Wrwk latwan, aiítok betewe megh allapeek kezettwk. Ja'nos ХХд. réssze Sze 
mük 68 так mutat a’ többiben is uk, ük létére. Igy B. Margit’ ézó' életirója. 
Jognak igból fejthetéséhez 68 igy: iochtatniahoz ottan még, az irásról is 
gondoskodott Mártánál: nem thwlaiídon ewee az 1111011, iihokat, meg {jame 
rem az en ijhaimat. János Xd. re'sze. Müncheni codexünkben 611 e' helyen: 
iuhoc, Jordanszkyéban rjohok. Jánosból idézetteket pedig a' müncheni ek 
ként mutatja: a' fid'oknac felèlmekert; allapec a' taneituańocnac k9z9tt9c; 
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prolénèc a' taneítuańoc vr latuä; aitoc bètéuë allapcc 9 kpzpttpc. Jordánsz 
kyé: es az agtok be teewel volnanak, az S'ydoktol valo feeltekben, alla 
mcgh kóztók, meg ewrwendeenek az tanoiíthwanljok lathvan vrokat, aljto 
be teewen megh alla hi'v kóztek. Mártáé szebb. Uk, iik tájdivatos birtokrag 
Holicson 1552ból egy levélben látható, e` „Nyelvemlékek IIdik kötele 97 
dik lapján. 1550beli iratban áll: përësëm, cngëmet, egetëmbe, letůtte, fa 
lWal = falual, faluval; embertwl, deaklwl; 1568beliben: wra'yinkoth, bara 
tïvinkoth, 30m3ïdfsinkoth; 1537beliben, iw, wzen, twbe, foktak, napïk, wol 
n_°v’a, кеаук =jiî, üzen, többé, fogtak, napig, volna. L. IIdik kötet, Vegyes 
r'ratok 30, 70, 72, 94, 202 lap. Ataliában nyelvemlékeink IId. kötete, Nyi 
tra, Pozson, Moson, Nógrád megyékból több idetartozó betlîcsere példát mu 
tat 's csak egy szószerk ezetet sorozok hat elórc azokból ide Rajkáról 1571ból, 
u. m. „ez megfßizetwenï ‘ ' 

Tekíntsük most Latiatucat mint késóbbi másolatot ’s vizsgáljuk: 
mellyik más tájon lehetett azt, vagy egyenesen eredetije szerint hason hang 
ejtésü nép elótt elmondani és igy hol nem kelle rajta legalább sokat változ 
tatni, vagy, ha ujonnan fordítatott is le, топе lelůnk? a’ felhozott példák 
kal cgyezést. Elkell itt hagynom Garan melletti szent Benedeket ’s körét, 
mert az ottani levéltár mit nyujtand? még nem tudom. Inkább szollxatok 
Heves, Borsod, Gömôr, Abaúj , Zemplin várlnegyékról, szemmel tartván He 
vesben Sári’ benedekes monostorát 1042ból, Abaujban Széplakét 1143 óta. 
Kisbontból a’Jánosiban voltat idc venni azért kétséges, mert nem tudni 
Akezdctét. Hanem szerzetesekcn kivül is e’ körbe számlálandó, minden egy 
házhely, 1171ig? a' melly Eger püspöki megyéjében fcküdt vagy ezen fclsóbb 
részek archidiaconusai alá tartozott. Halál mindenütt járt, temetési népmeg 
szólítás mindenf'elé kellett. A.) Hevesból Sárî tájáról itt némi kevés. Eger 
városa 1559beli levelébcn van: warosonk, kfv'bül. Навет meg W = ónek 
hw által irtta, így; az hw torwen's’et, az hw tanoynak, ellenkezóül tünik elé, 
mert az inkább a’ Jordánszky 1519beli codex irója szülófüldéhez int, mivel 
abban is, mikép l'ennebb: lnïif vecreben, hvîÍ Май, hiîv kôztök, áll. Túr mvárosa 
levele'1546b. sem nyujt egyebet onk és öukózésnél. B.)Borsod megyei ira 
tokban talállatik 1552b6l Miskolcz fóbirája levele szerint; wnekik, паука, 
wnhôn, wk = línekik, íiaikat, ünnòn, lik, vagy óvel; 1554ból Mohiban 
költ egyeztctésben: általonk, Wramoth, Wosárliap, de itt megint az említett: 
hw, ekként: пей kezthewk = ó’ köztôk; 1557b6l Aszaló birája levclében: 
sgolgalatonkot ironk, keronk kegielmedet wronkot, texwen = törvény. Lát 
Ilatók ezen idézctek: Re'gz' „уедет/бить IIdik kötete'ben. CZ.)Gômòr vme 
gyéból is több ideszolgáló betlîcserét fog találni a’ kcresó abban, ide рамам: 
csak azon 1598beli vallatásból tcszek, mellyet a'jászói convent jártas jegy 
zó'je Fedák Pál, szívesen küldüttkésóbbi kérésemre. Áll az ott, az „egyvcl 
gesck“ közòtt, 5d. csomó, 22d. шт alatt. Különüsek abban: „туз, bok» 
rok kezzül, más felel is, azon kezben, megvetem a' loam alattam, lattam hog'y' 
loassok if'önek, _Vw kök Поле! ‚ nem tudom ky' :v'lt rayta, az‘alattam valo loat 

H 
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meglewe, a' földröl Г)?! sem kültem, a tebb'y', tülem, nem ezek, lewes, sze 
gy'n, yaygatfa, beketetem, tert'ynt, зев loon, Ferencznetul. Látunk itt, 1.) 6 
helyett et, tövis, kôzzül; felól, lòvés ’stb. 2.) Látjuk v kihagyását.: lovam, 
Iovasok, lovável, lovat. 3.) о, ü felcserélését: kék, keltcm. 4.) Csak helyett 
van csek. 5.) Jajgatfa úgy látszik irva lenni jajgatea helyett miként „fesz“ 
lehete írva „Latiatuc“ban ce'sz helyett. lllyen betúcserét mutat refocamus 
szóban = revocamus, 1326bó| Magister generalis et Praeceptor cruciferorum 
erösitvénye, l. Fejrír codex` dipl. Tom. VIII. Vol III р. 147. 6.) Szegfy'n = 
szegín, szegény úgy áll mint „Scerelmes bratym“nál. D.) A b au j vmegye level 
tárában Sori Pal záloglevelében 1544b6l van: jóség = jóség, mi, ma: jószág, 
ollyan a’ bécsi codexben alább: magassegp, tigtasegp. Látható amaz, e’ nyelv 
emlékek lldik kötete 56d. lapján a' „Vegyesek“ között. Ugyan e’ lldik kotet 
15dikén van, Péternének helyett Péternéuak. Van ez Kassa levéltárában, ’s 
azon város magyar polgárainak panasza mutatja 155253ból: valamyg ke 
dwewknek kelle golgalattfviwkat, hogy senki hazwkra, azaz: uk; vala 
mint kassai polgár Vas Istvánirá 1557b. „bnchu veeue menne eel“,a’ mi: bir 
sagnop intvahoz hasonlatos. Itt külónòsebben Jászót ’s JászóDebródot ho 
zom egy kisség ele, azt nézve, ha praemonstrati rend itt már 1171 elótt a’ 
nagyváraditól fiìggütt volna. Jászaiaktól, kikkel szólottaln, nem vevék észre 
keresett sajátiságot, nyelvük nem is tartatik a’ conventben külünósb hangej 
tésünek. Monda ugyan négyetötöt csak jászai szót Kruppay János kir. con 
victus igazgatója, kinél 1835. Kassán, meghivásából, örömest laktam 11 napig, 

 midóu nem különben kedves volt elóttem ott a' többi praemonstrati professzor 
urak társalkodása, illyen Szidor Antalé; említette Kruppay tréfásan, ki 
Jászón laktakor a' nép’ nyelvére ügyelt, hogy a’ mint Jászó hajdani magyara 
tót szomszédaitól szedhete holmit, a’ késóbbi úgy forgatá el méczenzéli ha 
tárosa' Fledermausát pilimaizzá, hanem illyen elegyiték ’_s néhány tájszó, 
majd mindenütt kerekedék. Irat pedig a' convent levéltárában régirégi já 
szaiak szájából p. o. vallatás, folyamodat, semmi sincs. Említém a’ m. aka 
démia évkönyvei IIld. kötetében, ñe'ti швед 10011. lap, Jászó bodnárczéhe 
kiváltságát 1569b., mellyet Marsó Miklos ügyvéd’ buzgósága hozott a’ mváros 
ládájából mint legóbbat ottan clómbe. Ul mutatóragnál egyebet ebból sem ve 
hettem ki, pedig aljasbeszédü czéh számára lön forditva, melly „ollyan bod 
narmestert, ki CZE!! Mester hazanal veszekedesre okott ad, és akaratossan 
öklével megh üti az Asztalt, huszon ott pénzre bünteti.“ Sót igeragozásai, 
majd: választassék, befogadtassék, majd: „tartozzora és büntettessen meg, a’ 
vért eresztti u. m., Jászó varossa Birajattll `és es_küttitül törvény szerínt“, el 
távolitja Latiatuctól, mellyben: evéc, haraguvéc, szabály’ megtartását úgy 
mutatja, mikéńt Kinizsyné imádságai ’s a’Guary és tihanyi codex. Ha 1182 
ben v. 1183ban még „jász nyelven“ iratik a’ „megszólitás“, 1569ig azaz 386 
év alatt a' jászai nép’ járásakelése nem veszti el egészen annak régi szamat 
ját, nem téríti ki sodrából azt, mit „Latiatuc“ban látunk, plebánosa. Sa 
játibbat hallék Debród v. Debregy birája beszédében, midón ez, B. Fischer 



LXI 

Norbert subprior felszólitására, jegyzójükkel cgyütt eldmbe 11026 egy gót 
betlîs magyar irat’szakadványát ’s a’ falu könyvét. Fedák Pál szedegete majd 
abból jegyzéseket ’s azek közül néliány im itt van: 1676ból: Az ki van az 
köröstnél: az Söpsfv’ utnáll; Szelnodi Györnek erôküt valok gyermökeimmel 
együt, erökesen. 1680ból: jevaibull, és semminemü maradaitt. 1707ból Ber 
tók Annaval es maradainkal, Ne lehessen seminemü maradaimnak jussek. 
1772ból: hogy birhassak maradajokrol maradakira. 1710ból igenyes. Régibb 
telepnek is tartatik Debród népe, a’ körliegy’ katlanába lapult, Jászóénál, 
mellyhez IV. Bela küté. E.) Z em pl ín megye magyarságához valókul Fedák Pál 
késóbbi küldeménye következóket 11026, 1615Ье11 határjárásból 2.osomó, 12. 
számmmelliek az Istenben elnyugoú'et neliaj Borsvaj Borbala agentull valerîak. 
Felvetett liatártul fogvant az elhatarol'zeet Patakj és Banyaczkaj liataroiglan 
akarjak birnj mjndennemew hagnawal giumeczeliel“... De többet nyujt innen 
a’ Hegyalján’s Tisza jettében fennforgett, Krakkai ábécze, illyekkel: had 
nonc, vtonc, vronc, imagg'atoc azokért, haltakot, prephetacot, w, wtet, az 
szembatot szenteld, meg nelkül; acki pedig nem мена carhezic, el nélkúl; 
gonosztul, veszedelemtù'l, elegyesen ezzel: irásból. És e’ vidék, Tisza felé 
111011116: irásBEN, a’ fennebbi IXd. lap szerínt. 'S pillantanánk Beregbe is 
innen, milesztes brat'vmmal még 889beli ott a’ találkozás. Tiszaháti Hala 
bor falu’jelese Bertalan derek pap 1508b. irá, sz.Dávid zsoltárit. Ezek után a' 
codexben még 12féle egyháziszakasz 611, külünbózó ejtésü nyelven ’s így az 
Egész, alkalmasint másmás tájn töredék fordítás összeirása, mindazáltal sza 
matjak tiszántúli és inneni, átaljában. Elekes Jánes nevendékpap csinos má 
solatából , mellyet Buczy Emil 1. tag liiv gondja szült és külde bé, nezhetjük 
ezeket: nolcven = „умещал, bel menne be'meuae; gavaket fclemelék = 
szavuleat; v malagta bennem hevan nem Volt, gratz'a ejus z'u me еасиа neu 
fuit; heg imadnanak, ezt imaga vala = hogy мамашами, ezt ‚щадит, 
v. így {мадам vala; {7 а1&lt;ага1Ёа, v gpmplujt, v neki, nekpnk, vronc, 1.11— 
daidot, nitad, gent lílek és lélek, bin, teab, halagoa, semlnie, harmadger, 
világ és velág, gpmpt es 9 3ете; mendpnható és minden, gibe, ember és еш 
1191, iieket, nep elbouatuan, mia, tikpr, azokpt, hames, hamasság = nyz'tád, 
balaszóra', szs'vbe, semmìre, ’s még is: teend helyett áll: tevend, flïceket,_ha 
misság. Im itt mennyi ízés! llet, 3inz'rül, slkz'be, ineket z'nekelvm, fellled, 
gega'n, it¢’l’e, kialtz'k, megjelenínek , arńík, iarm'k, тек, те5011’3е1111е1‹‚ п’г, 
hegíre, tz'velgzs, diLz'r, íktelen, diuesíg, níze, gígen, tehát hosszú e’ helyett 
mindenütt hosszú z', mellyen azonban ékezetet az eredeti, nem mutat, vala 
mint a’ röviden, pentot nem. E betl'íuck ivel cseréjét Latiatucban ig, igg, 
kegiggen = egy, szavainál leljük , de azek nein ide alkalmazhatók; Scercl 
mes bratymból, scegin, ilezie =élessze velna illyen és lilkiert szóban In'. 

 

 

Talán ezekért _mondta Gáti, a’ mi, XIIId. lapunken 611. Azonban e’ helyett s' ` ' 
Dunántúl is hallható. Inkább egyezik Bertalan pap irata béclsi codexünkkel 
illyen szavai által: poreitem, 5a, gerla, helval, belendez, vagtalan, venerek, 
tué, hljtsag (’s csak hyság, hiság is), 5ellet, ’s pedig Bertalannál az evange 
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liomok fordítása nem a’ müncheni codexben lévó, hanem attól is elkülôn 
zik: ka9t9, Lorgagozo fragrans, ionkab, gevednek = szò'ce'tnek, szavai, 
ezek a’ bécsiben másként vagynak, ’s itten: AT, ET rag igen sok” mint La 
tiatucban, Bertalannál igen kevés. la?, ennck: itjes = ijjes. 

Ha nyájas maradna olvasóm társalkodásába vennie még több szóva 
dászatot is! Talán megnyerem. Biztomban térek hát új üsszehasonlításokra 
most meg akár tótos akár tótlan helyeken ’s folytassuk a’ nyelvnyomozó imád 
kozást I. А'Рвв'п Eei'ETEM 1506beli coDExÉnóL, melly ott így van beírva: li 
ber precator.' et ascetic. радНм latin. partim hung. V. e. Másolata Szalay 
László l. tag és segédjegyzó keze által nálam 1836, azonban a’ küzellévóré 
git is megnéztem, hogy lássam hol változik az irás. Kéz benneháromféle. 1.) 

'Bodog ggz any'anak síralmarol emekezet. Inkább ézókevésôvel, 
így: 5i)wenk ees lelkenk, kileel, feeldre, ember és embewr, erem, ezvcg, 
3erethe, ezenkezben = szivíìnk és lelkünk, kiröl, füldre, öröm, özvcgy, 
szeretó, azonközben. Gyérebb: el9s, nekewm, edesseg9s, thewlem, az cw 
kewnves gemeit. Eléjó benne: menno, igy: monnofeelnek. Irása. ewlek, 
ewle, orgagbool, menybewl, tyw, utalatws=élek, üle, tyii, tü v. ti. Immo 
is eléfordul immár helyett, minél azt ejtem ide, lesznek itt általam dunán 
tuliakul kijegyzett szavak, másntt hasonlóan .élók, azonban a’ több, valóság 
gal inkább csak dunántuliak mellett ollyakat sem hagyhaték el. 2.) Sentir 
fe g9s eletnek moggya, 61dik lercleu. Kiválik egészen a’ kütésból. Ez 
&quot;105 inkább 646, &quot;S az ók l'lgy irvák benne miként Kinizsyné imádságaiban, 
e' szerint: tokelletos emb rnek. És itt megint az: ezokbelol, ezen kif'cje 
zés között: МУКИ! ezek kichindedeknek lattatnak lennijc de maga тат] е29|‹ 
belol ordog ighen nag bonoket tud gereznie. És másntt: azerth mynd ezog 
belol megtecgegyk. Вшиш&quot;: hewfag, Iras агнец? mel'tor, 3erzetofok, hon 
‘nem. Mind amaz ézót mind ezen 6zót egy kéz irá, hanem kitetszóleg más 
más elópéldányból 's megtartotta mindenike’ sajátirását, valamint Szalay 
László. 3.) 1h'us cristusnak ew halala. Beti'íi apróbbak amazokénál, 
azonban mintha még ugyan azon kéz vulna. E' czikkéhez hasonló 6zést lel~ 

ytem egyik budai pasa magyarságában, mellyrôl alább; leltem Borsod várme 
gyei levéltára iratai kôzütt. Miskolcz városa 1558beli levelében Kassához 
pedig azen kivül épen úgy áll: 'kér'y volt, azt mong'a volt. IId. hät. 138 lap. 
valamint itten: mongya volt, megh farrad volt. Még is különösebben, Má 
tra és Tisza kôzé vinné ezen czikk’ magyarságát гуси, tiwel élése = ti. Du 
nántulról legalább illyen e' ’s ózésc veszi el: eerzenije, nem9bel, t9nekl9k, 
ICQIG, Ьрпев‚ f9leeth, fesuenseg, 9réssegh9t = ârzenie, ncmüból , tinektek, 
leüle, bünös, fülét, ürességet. Ó betlînek `majd 9 majd ew által kijßgyzése 
azonban, ollyan másolót is nézet, ki onvidéke kimondásait ’s irása nemét 
hnllogatá elópéldányáé közé. Ezért benne ti helyett t9 is és by”. Sajátsa'ga. 
mynd Velagotmifia = világszerte, egész vílágon által. Ragadá szó áll meg 
Pélkflilì az, a’ nehol elhagyva. Битад. alnok t9seer, giíakorfag, sokl'ag, 9 
100895&quot;? és eW ioghiara, fnrat, genvedet, karomlat, nekyk = némellyek. 
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Ira'sa: gijmelchnekol, 1100291, 1ргиетЬе, 616261113, arczwl 63 arczeel, ayton 
keed, kemenben=keményebben. Birsagnop [игра1102 valók: f yam elhagwan, 
wechernie. meghlewen, a’ begeed meghwegezwen. Be'csi ’s miincheui codexbe 
liek: fiainal 93110, vele pguen, monno, alsag, bemenett, meg hüliatatlan, en 
hom, mi amazokban inliom, pedig Mark evangeliomának XIV. része, mellyból 
e' passie vétetett a’ müncheniben 6116 _fordítástól egészen elüt. El kcll most 
hagynom a’ tôbbi szakaszokat, mert elég ennyi, látásra, hogy 1. e’ codexecskébe 
azok úgy vagynak òsszeszedve; ’s egyik kéz ezen, másik más vidéken készi'ìlt 
ollyan elópéldányokból irt, mellyekbe mindenik 116 6’ maga Vidéke ejtésével 
élt. Lám az utolján lévó predikátzió türedékek egészen más kéztól, 6 leve 
len, megint 6ч2611`3 hogy elcsap a' helyesirás bennük ezekkel: heerek, herech, 
1191911 = örò'k; ercsh , Iieeresh = erós; almachwal, egesswlech = штамм, 
egyesůtieli. Az apáczák', kíhez a' beszéd tartatott, szólitatása: tijgtelende 3112, 
301011111 hugom, gerelmes hugom, ‘о thw gentliseges hiigaiím. Ania Íiázása a’ 
Jordánszky codexhez térítene, mindazáltal az ottani hw, itt: ew. lllyen házó 
a' debreczeni codexnek is egyik szakasza. L. alább. 2. Azon 626 magyarság 
gal is, melly дети, balolt i'ejteget, 1311161 különbélyeg'látszik járni.  Hor 
vát István e' codexról szóltát, Tad. Gyúfit. 1835. VL'k. 119 lap, ezzel végzì; 
„А' Kézirat Magyar Nyelve inka'bb közeli't a’ Magyar Nyelvhez, inintsein a’ Palótz Nyelv 
hez. Azonban itt ’s ott elöfordul benne a' régi azochLizwi. ’stli.“ На mill' magyar a, 
kézirat nyelve, nem közelíthet alilioz. Magyar igen is, csak a’ tájejtésekkü 
lünbôznek. Csiipán palócznyelvü, vévén a’ mait, egy sincs ezen kéziratok kö 
zôtt. Ugy az egész apáczakolostornak melly számára azok közül, sok, iratott, 
mind palóczkisasszonyból kell vala összeállaní. Ugy azon világi urak ’s asz 
szonyok, kiknek 11621 káplánaik papjaik liasonlóan készítének egy némelly 
szent munkát, az akkor csak egyliázi literatura niezején, csupán palocznyel 
vüek voltak. Vidékenként fordulnak е16 csak, miként Iátjuk az olly kiejté 
sek, minó'k a'jámbor palócznép küzött maig fennmaradttak, hajdaii pedig 
messzebbre kiszállongának. Egyébiránt a' belo'l, balol ragot kijcgyzeni kezdé 
a’ Gnarycodexból Szabó József soproni evang. lyceumbeli professzor ’s nagy 
kôszönet neki, világgyujtásaért, hogy a' kezébe jutott codexró'l 10 levélnyi 
másolatot külde НОН/61 Istvánlioz megismertetés végett, ki azt a’ Tudom. 
Gyiîjt. 835beli 11M. kò't, 99104 lapjai'n tevé. „Tndtára, iiiondja itt, a’ ma 
gyar nyelvnek ollyan különös tulajdonai, mellyek e’ codexben eléjónek, a’ 
Boldva melléki Halottas Beszéden kivül semmi más Magyar Régise'gben nem 
találtatnak“. Ime itt melly sokfelé leljük, mennyi tübbfélére akadunk ezen 
ósszehasonlítások utján, mellyek igen vigyázóvá tesznek nein sietnünk a’ kö 
vctkcztetésben, mert liatározottan itélni csak akkor lehet majd, midón va 
lamennyi régiségünk már általnézve leszen. Hamar vala 1161 Latiatucat is 
tôbbféle tájon irt emlékeink 116 megl'orgatása е1611 jász vagy palócz nyelv~ 
nek, egyszer gyani'tani, másszor meg, már állitani. Révai sem hajlik ha 
balol ragot is lát, hivegetni, hogy belecl hajdan igy olvastatott volna: beteät. 
Aunque. p. 294. ‘ 
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II. A’PESTI воштви 15101521 kczötti coDExÉ'r rovidcden, például 
hozom inkább elé: mike'nt szólt abban is mindenik iró, saját vidéke 6.zó 
vagy ézó nyelvén, vagy ezek küzôtti középhangzatun. Fejér Gyòrgy ismerte 
tett meg vele. Régen beirva így van ott: Szenteknek e'lete holmz'predíka 
ломы, in medio operìs occurrz't An. 1519. VIII. c. Kilenczféle kezet lel 
tem benne, ’s igy ez is gyújtemény, még pedig nem évsorban bekötve, inert 

' az esztendóket mutató szakok ekként kovetkeznek: S z e n t Dorothea 
elete. Ve'gén. Ezer. evt gaz. tyzenneegy egtendevben. Ezen egtendevben 
Ievn az keregtes had magyar orgagnak evrevk emlekevzety. Kyben vegenek 
fok nemes vrak az kegyetlen poor hadnagyoknak kegyetlenfegek myat. Вм— 
raz' 's íra'sa. munka, mendenkoron, es nem igamol, feresnek jegy'e = sé 
rés. Зевс Margit elete. Inkább ézó'. Vege'n. Ezer evt gaz tyzen nyolc 
egtendevben. Ezen egtendevben guilekevztek az magery vrak es mynden пе— 
meiî'ek bacche, valamy legen benne. Sent Praxcdis elete. Vege'n. Ve 
geztem Penteken gent peter martyr napyan. Vr gvletety utan. Ezer evt gaz. 
tyzenkylenc egtendevben. Ezen egtendevben hala meg pereny Imreh. magyer 
orgagbely nadrifpan. 3 e n t Ju stina elete. Vége'n. Vrnak egtendeyben. 
Ezer. evt gaz. tyzenheet egtendevben. Sent lucia elete. Velgen: Vr gule 
tety vtan. ezer evt gaz. tyzen evt egtendevben. K9f1wecégeh az gent apos 
toloknak meltofagokrol 1.1.2. 1. Peld ak. Ve'gén: Ezt irtak vrnak egten 
deveben Ezer evt gaz t'y'z egtendevben. 3ent ilona el etében eléjó a’ bé 
csi codeXnek egyik sajátibb szava: vallani = habere. Egyéb hasonlóság is 
emlékeztet itt erre, de illy eltéró helyesirással: ugy nein ehneyte meg, men 
den, vn eeltekben, utolger, begedevknek heetfagabol, `gyvnek heetl'aga, io 
gagos myelkevdetevkben, mukalkodny, aggonyonk, tevg es az vyz; ucha 
klm, dymevlch, lanc'h = uczákon, gyümôlcs, láncz. Az ebbeli ózó szaka 
szok sem dunántuliak. Jonkab, némi versek kôzütt áll. 

III. A'DEBRECZENI соввх. Nyilván van, hogy azzá 1753b. Kereszturi 
Samuel togatus, külünben csengerifi'aiándokából lett. Hogy juta ó’ hozzá, 
Szatmárba, nem tudatik. Magyarsága XV. és XVI. százszakbelivel vegyes. N é 
melly czikknek régibb elópéldányból leiratása észrevehetó’. Katerina legendaja 
1519beli. Tobbet, kiadtakor. Tiszta másolata Péezeli József r. tag felügyelete 
ntán Királyi Károly törvénytanuló által 1835 végéröl kezemnél. Négyféle be 
szédejtést sajditok benne: A.) 5ent9knek elet9k es fidieacioc. E16 
izét illyen szavai ’s irása gerjeszthetik: istentnl, elkwll., g9r im9g, Aorczel, 
masodger, giben es lel9gben, hitsag, az9nnal = erbò'lcs, szó'r ing, arczul, 
azonnal. Továbbá: kik vronk hiteet felvett9k hiu9n k9uess9k, és megint: id 
v_ezitenk = z'drezz'tó'nk. Sajátibhsága: ment9l elf9, 9gt9rü, 9r9met9s0ll, шт 
_helyett ám, kígtet, mint fo'név, noha ET AT raga gyéren. Irása: kih eh f9ld9n, 
ирис/в ez velagra, k9zz1'ilb, теребит], napnak feneliel, igekuelli., majd meg: 
Sßgekuel, igassagokual, reguel; megint: abra, ehre, k9hf'al, nem kelb = :geb 
kel. arra, erre 'stb. Illyen házás ezen szavakban: feloleh, veleh :felo'le, 
rele, 1588ból jů elé a’ szepesi k. kamara tanácsosai levelében. L. 11d. hôtel 
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265d. lap. Latinumkal e’ résznek semmi közc. В.) Példák, sz. irási lie 
lyek 'stb. Ezen szakasz 229 laptól 326tig apáczáké volt a’ benne elóf'orduló 
„3er3ctes a530nok, cella, kristosnac gereto leania“, megszólitásoknál ’s ezen 
egyik befejczésnél fogva: Imag aldot 3iz te es azert aki irta Aue Mariat. Itt 
van: ezbol. Sajátsa'gaz'. hollali nap, kegtelen = детище“; егдртЬесеб, ег 
dpmtessec = агаты/‚ша, e'rdemesc'tessëk; ha megkorulandag, bucz, er 
kvcshpd ben = bölcs, erkölcsödbeu; egieffult auag egievlt = egyült , kabaia: 
ka'báva'. Be'csi codexhez viszcn benne: vroc es tolvaiok, Kinizsyné imádsá 
gaihoz: gompmnek velaga, atte verpdnec eg cshpppenete, aggononk ; a' Geary 
lwz: felkaiass, atte geretetpdert, nagial nagiobban; tihanyíhoz: muka, ket 
segnekil, malagtianekul, hitsag, hit = Íu'ú, Мёда; istentul, istenlwz, ezbol; 
naggszombalìlwz. felem, veszedem, tegedge, hodnem = fe'lelm, veszedelm, 
tegyedsze, hogynem. Irásmódja: bizomb es tekeletesb, gived kemenb az kü 
nel, indulhatatlamb az fpdnel; apostolva=apostollaL Ez gyér. младшим 
gaa'. (пес, votal, bizonnaval, tucz, того, te rulad, meg hot, felsp helrpl, 
zobrag = zsobrák, adzyg = addig. Itt van meg: heösagok, naka fel emel 
ven. Félmulttal élése gyakran. CZ.) Foly e’ szakasz 327tól 490 lapig. 1.) Isten 
3119 Marianak ereme mikoron az harem k'jralïok ушами а z 
p edes gilettet, 343d. lapig. Másolat leszen, mert а) nincsenek a’ kezdó' 
betük kiirva, b) nyelve és irása következetlen, majd o’«z majd e’z. Elsó' 116— 
ját kijegyezheti 434d. lapjáról ezen említés: attyank gent ferencz gent bo 
nanentura: atyanc. Van benne: ugan ezpnrol. Guarycodexre figyeltet: nagal 
fenpsbecet; tz'hanyira: fel melfpden, mivel abban áll 196d. lapján: 01:13 mel 
fpld, miként a.’ bécsiben is: melfpld, hanem az nemkülönben tiszamclléki. 
Heves földén mondatását bizonyítá kérdésemre Bajza József rendes tag. Egye 
bei: velagnac hcntsagat, syram = sz‘ralm, talán: sirám; ghenetb a gane 
nal, myndpmknel gono3b, túz és tyüz = túz. Genyet, él Bugát Pál rendes 
tag szerintHevesben is, hová tyüz int. 2.)Mikoron 3ent ersebet aggont 
me glatogata, 344356. Elébbi okok hitethetnék ezt is másolatnak. Du 
nántulra is visznek benne: golgańi, honnem = szolga'lm', hogynem; muka, 
dereczel’en = tere'cseljen. Mint a' nagyszombati codexben úgy áll itt: nezie 
cze, gondol’acza = ne'zzedsze, gondob'adsza. Emlékeztet a.’ bécsi codexre is. 
”даёте! és othon helyett áll itt: giczeret, llothon. Ez meg mátrai. Mindjárt 
ez ntán foly: 3.) Gonas 356372. Ebben leljük 358, ideie uolna almatoc 
balol felserkennetpc kyc fekpgtpc. ’S ezen balol illyen nyelvbélyegek küzôtt 
áll: ol bynbeli embprhpz, folilmulya, hyut nepec, istembe, bynnec soksaga, 
bymbeli lelpc, megkyn’ebipl, 9 gpmeit, bynnekil, es az tyz nekik nem arta, 

benne naáobban vala istennec malagta, tehát jár a’ tihanyi ’s nagyszombatì 
codex kòrlîl. 4.) Az b‘i nnec vegp d e l merel 372395. Bolaflmnáramutat 
nának itt: honnem, hoi kico toletol alnakbac, ammeg ¿ont bin, ol_ embpr, 3e 
retetps, seerecspn, lplkocben, ne nááatoc. helt, bín embprt ghenette tegen. 
Ez utolsó а' Guarycodexnek épen binrpl szóló czikkjében is így van: es ge 
l'lette legpn. Hanem a’ debrcczeniben itt is tyuz áll: mi, a’ Guaryban, túz. 5.) Az 

н. uscszólá'rÁs йота. 
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penitenciarol 'stb. 396472. Megint annál tart, ebben: naggal incab, 's 
dunántuliságnál, egyebek. Külünösen kijegyzendó: scha onnet llenan el nem 
у93 430d. l., ’s AzokNEC es eggyc 9 vala 469. lop. Küvetkezik: Mi Atyánk 
472490ig, mit idetartozó észrevételekért 's fennebbi hivatkuzás miatt szel 
lentek meg. Igy van a’ másolatban elóttem: Mi туяпи: ky nag' men'ekben 5em 
töltefsec teneued yöiön te: orgagod: Leg'iñn te: akaratod mykeppen tnenben es földön 
My ken’erönket: naponkedied agg'ad nekönc ma: Es bochafsad my nekönc my uetetin 
ket mykeppen my es boczatonc nekönc nettotteknec: Es ne vigy mikent kesertetben: 
De ¿abadoh mikent gonoyol. Ve'tet a’ tatrosi, naponkedied = et, a’ Jordánszky 
codexet legyínti elé. Pedig azok másmás nyelvüek. Vagy mindenike forgott 
lesz a' cseribarát lciró kezén, mert, hogy ismcré ollyan a' bécsi ’s tatrosi vagy 
miincheni codexet a’ bécsihez irt bevezelés XXIIId. lapja tanti, vagy dunán 
tuli elópéldányból tcvé másolatát ’s bona naponkediet is, a’ mi: naponkéntit 
teszen, belécsusztatá. lllyen elegyítés lelhetó majd mindenütt a’ B, CZ, E, F 
alatt itten kisorozottaknál szavak és helyesirás cserélgetései körül, millyen: 
mikent is: minket helyébe. Oktondi volt a’ lemásuló. D.) Sët katerina 
legendaiía 491557. Tele van ézéssel. Gheregorszag, erdek = ördòg, 
mellyktel, kytel  tó’l,' es nag erembe lenek = örò'mbe leee'nek. Ezért van 
itt: magerol, mi a’ 400d. lapon: mager, mint ennél ózóbb iratban. Igy áll az 
ózó’ Szala vmegyéból fennehbi LId. lapon, Magarad ’s nem: Magerad. Irása 
e’ legendának: eekepen, teeb, echzcr, seeth, yghaz, gyey'te egve, anhyanak, 
megi'egyvlt istennek, myndaha, bulchyoth. A’ leiró’ tudatlanságát mutatják. 
Készült clejénte „nemynemew yrasbol, kyth pelbarth acliyank 5edegheteth 
az ew predicacyoyaban“ tehát ferenczes barát által, ki Abauj, Gômür vagy 
Nyitra vmegyei lehetett, mert al lId. kôtetben álló némelly példák odavallják 
'beszéd ejtését. Az érsekujvári codexben „Katherina élete“, hosszabb, jobb 
helyesirásu, ének óvel is gyakrabbi elegyítésivel, dunamelléki nyelven. 
Sem abban sem ebben Latiatuchoz rokonság. Hanem ugyan tár ki, megint 
a’ debreczeninck ezen czikkelye. E.) Sent Apalin eleti 559576. lapig. 
Meg van ez láttuk, a’ posti egyetem 1508beli codexében is. Abból так—е 
ide, vagy mindenike külön elópéldányból másoltatotte le@ ki tudja. Hanem 
a’ kettó' némi különbözetéhez im egy példa. Egyetemi codex: р inncpet mig 
ele megvdle es kik acartac illeni megíelpnte. Debreczeni codex másolata.: 
9 Innepet meg’ illce es kik akartak illeni meg iel nte. Ebból is kiveszem az 
egyébiránt megegyezó idetartozókat. Az 560dik lapon csillan elé: kibelpl a 
hitpth minden megtanulhatta, 565diken: Mel' y'madsag eluegezuen men’belpl 
vellamas galla, 572diken gozat ione men’belpl , 569diken erébelol. Már ez me 
gint 6z6. сетам itt igy: Gprpgpknec elpttek iaro lpn, sereginel руде, те1|у 
utolsó két szó’ szerkezete a’ bécsi codexé, valamint e’ kicsinyítés: g'ermpkLe. 
Birsagnop inten nemü benne: ez 30 hallvan, ez csoda latvan, magzat adván. 
Kinizsnyné imádságait, a’ Guary, tibanyi, nagyszombati codexet lebbentì ele' 
illyen szavaival ’s irásmódjában: vronc megielpnek v neki, bennem atte зет 
iogod, felelmnekil, Lac heusag, az v torueńek hitfagoc, semmie = ee', t0 
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rolnba {чес ргбипе, geńprůseges, ha liyendeg, ammint, vnnpmmaga, pmol( 
velaga, harem horaiglan, neged hora, ambár: óra helyett Jordánszky cedex 
ben is hora jár. Sajátságaì. fog seres, fp seres = se're’s, most: fájás; város 
szerte, eńp = enyc. Noval sekszer kezdi periodusát. Félmulttal gyakran él, 
ikes igéi el nem vétvék, melly каше, átaljában találtatik ezen kiszemczett 
oodexekben. F.)3ent alazato fsagnac d icserete 576595.1ap. Meg van 
ez a’ nagyszembatiban is, 91113. hol épen itt áll a’ szaglászott: halottak 
NEC, azonban a’ másolat, naleoz; ekként: halattaknac eleveni'egpt ada. Toll 
tévedése? vagy az elópéldány sem nekez? ’S a' debreczenibcn meg, áll: ame 
neczpbelol, a’ nszembatiban pedig csak: amen’cgzpbol. Mikent változtatott 
a’ hajdani máseló, hangot, szót, saját vidékéhez képest nézné olvasóm is e' pél 
dákbuil. „Nagyszombatz' coder: mind feldcn mennen фирн, gorgalmazateiïag 
al, ennpmmagokat meltatlannac ítelic; Mcgtekente iften az alazatofoknac 

g'madl'agat, es megnem vtala az 9 konforgefoket: Debreczem' másolat. mind 
rolden menn'pn folden, gergalmatessaggal, vnmagekat meltatlambnac; Tckente 
isten es meg nem vtala 9 kpn’orges9ket ’stb.“ G.) Haborusagoth be 
keuel genuedni 595602. Mindjárt elején bukkan elé: mind ezogbelpl 
meggabadita vket.“ A’ nagyszombati codexben hasonlóan lcirva e’czikk, ha 
nem itt meg az idézet csak így: mind ezpcbpl meggabaditfa vket. Mindeniké 
hajdanibb iratbalol vagy maisan: iratból készült másolat hat, ’s debreczeni 
codexůnk hiven megtartá itt az óság szamatját. Mert 597d. lapján ismét így 
kapjuk: „de a zomac meg 91“. Mind engbelpl ńiluan meg esmerbettec“, 
a' nagyszembatiban pedig megint már idébbien: de a zomac meg el. Mind 
ezocbol niluan megefmerhett'pc. Egyébiránt ez és amaz, egy, helyesirásában, 
sok 6zéssel. II.) Maité ötöd részére tanítás. Erról a’ bécsi codex ügye 
tartalmában Ieszen egy kis jegyzés. 1.) Idveziteuk kennarel. Ozéssel 
vegyes ézés. Eléferdul: arcel vte, mire versz arcel engpmet, ’s a' szép „eser 
geteg“ szó, valamint a’ fennebbiekben. 

Hegy a, o, u, hangzóink utánmég 1541ben Sem volt átaljában ne 
vetséges, e, ö, ü hangzóu ragekat ejteni néha és viszont, van alihoz nyom, 
ôsz Buda' gazok által elesttét felvilágitó krónikájában Vranchich Antalnak, 
Iii pedig lielyesebbcn megtanula magyarúlFaustusnál. L. Eredetz' het magyar 
króm'ka, közre bocsa'ta’ Podhradczky .Ío'zssef 1833. Kezemlioz, olvasható itt a’ 
61d. lapon; Egykrol, 66. Erdelyak 67. Erdel'bolGS. Kiral’nel 73. Több illyen 
hangzócsere is rendeskedik e’ búbamélyitó’ krónikában, azekat Vranchich még 
a’ tihanyi cedex honából hezván Veszprimból, hol Beriszlónál ki ott püspök 
15121521ig velt, nevekedett, ’s még Obudán sem válteztatá látszik magyar 
sága't, mig Statiliusnál 1531ig ottani prépostnál lakott. Vranchich' mint egri 
püspök’ leveleiben 1562. IId. Мг. Vegyes frat. 17411. l. eñ'éle már épen nincs, 
csak ízését tartotta meg ’s ealezását, melly inkább izéssel jár a’Tisza teke 
nîlete kerül, dunántuli emlitett ózó cedexink küzütt fóként Kinizsynéében. 
Egyszersmind. e’ nemzetrem krónikája, nyilást enged hezzá vetnünk; millyen 
beszédejtós divott Jánes király’ udvarában, hol az ifjú Vranchlic'h, királyi ti 
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toknok volt; és millyent ada által a’ hajdanibb királylak átaljában, mire ki 
száguldannnk azért nem lesz eléadási eltérés’ hitsága, mivel Latiatuc’ egy 
két nyelvbélyege ott is lebeg. Adat ugyan ahhoz parányi van még, 's csak 
nem, mint oroszlánnál, csupán kôrmòkbó'l itélhetünk. De a’ Registrum pro 
ventuum regalz'um 149495 tartalmában ‘) és ebben: Fragmentam libri ra 
tianarii super erogatiom'bus aulae Ludovica' IIdi 1526 elészámlált magyar ház 
nép ’), az a' sok apród, tübb udvari ifjú, magyar neviì tiszt’ magyar beszédé 
ból, hogy bizonyos udvaribb divatejtés keletkezett, nem ellenzhctó. Apród, 
‚лишат, kocliy, patkowerew, иуда, thafota, szavakat a' latin feljegyzó (ta 
lán Macedoni László, akkor szerémi püspók) is megtartá 1526b., mcrt úgy 
hallotta. Mondható itt igen, szóla mindenik nevelófölde szerint, honnan ud 
varba jött. Hanem, fejdelmi udvarok, úgy leljük, fóvárosnk népe'nek is ejtik 
beszédhangjait, s' Árpádéké Székesl'ejérváratt nyilván azon táj ejtésén szólott. 
Bornemisza Tamás, budai elébb kalmár azután városi gazdag tanácsnok magyar 
saga, mellyel dicsó Buda lerokkanását irá le ó is 1541b. nem felette ózó, nem 
nagyon ézó hanem középet tart illy szavaiban: emléközet, embeor, szörzés, 
szekör. Gerg, kezeth, eromesth, elthe meg = György, küzòtt, örümest, ölte 
meg. Ow bwda, nála ollyan mint Latiatucban: uolov=való, kwetseg v nélkül 
mint halaláál,fyamoth és „мы mint: Ádániot,’s g'imilstwl. 'S ez Кота nyelv 
lehetett, a' fóvárosban, mert 1541ig, Buda német részét is megmagyarodott 
nak nózhetjük 3). Tanácsbelit Boruemisza majd mind magyar nevüt emlit. És 
hogy ide serítsem még, nem sokkal ôzóbb nyelviiek Mnsztalïa budai pasának 
Maximilian ’s Isó’ Rudolf magyar királyokhoz 17721778 irt hivatalos levelei, 
mellyek közütt 1777 és 1778ben igen figyelmeztetó „megiôn colt ’s münnek 
volt lelése“‘). lI.k Vegyes irat. 249 és 255. l. 's itt a' bécsi codex elótt LIIId. 
l. 26. Ugyan illyen ózó a’„Budaj Birak: Szoch Mihalj fó Byro es GasparDeak 
’s tob efkwttekéNagyszombathoz Feb: З: napi'ä: o`l l'zerint, de évszám nélkül, 
Nagyszombat татами. Azon, volt budai nyelvból mindazáltal ’s az ud 
varhoz különtájakról jött гамаками egy kellemesb közép hangzatu díszült ' 
elé, már 1527tig. Az akkor Májns 7d. Zápolyai részére az ó budai cancella 
riájában kült, országos tizedszedl'ík esküje ugymint, nem különben a’ hódo 
lateskü Isó Ferdinand mellé 1527b. Nov. 5d. 11d. köt. Vegycs irat. 19d. lap; 
mellyekben akként all: „Ifthennek myndgenthij“ és „i enek mynd зешЬУ“ 
leszállva még Hnnyadi Jánosnak 1446beli kormányzói eskéból, miként »Sce 

l) L. Fortsetzung der Allg. Welthistorie 49ter Th. v. Engel, Halle, 1797. р. 17 A’ kiadások „exitos“ 
mellyekre itt czélzás van, állanak a' 40126 e's 150181 lapokon. 

2) L. Monumenta ungrica. Ed. Joh. Christ. Engel, Viennae, MDCCCIX. p. 185—236. 
3) Kassa magyar polgárainak folyamodásában van a1. ottani németek ellen 15521553: Ahoi effele 

keet Nemzetfeg wagyon, Wgy mynt Regenten dean, martes Nagy5ombatban es Koloswarat wa 
gyon. L. Hd. НИ. I/cgyu {гага}, 102 lap. Evka'ingv HH. köt. Nagygyülés 102. 

4) Magyarsága Ild. Ferdinand hitlevele'nek Búcsbôl 16281). Aug. 15dikéról Murad znltánhoz Konstan~ 
tinápolba, mellyel a' szönyì mezón 1027ben Sept. 13d. magyarúl is kötött be'ke 4d. articulan: 
szerint obligatoriáját sietó követe által megküldötte, szon magyar kir. udv. cancellariáuńl volt 
individnumé, kire annak feltétele't a’ császár és király parancsolatából, a' szönyi egyik békeal 
kndó veszprìmi püspök ‘s m. k. udv. cancellar Sennyei lstván bízta, vagy ezé magáé. L. a' Hd. НИ. 
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relmes bratym’ végén: „mend w f3entíí“ legtisztább nyelvet éreztet, hanemlia, 
elsóbból „el nem tykozlom“ emebból pedig „евкезет, kedceg, ’s ereymvel“ 
találtatnék, a’ mai irónyelvbâl már kirivónak. Sót a’ megérintett Hunyadi 
eskü még ez eliítt 80 évvel már csint mntat az udvarik cancellaria nyelvében, 
lia csakngyan 1564 utáni másolója régi épségét bántatlanul bagyá, Tudomóny 
ta'r 1834. II. kò't. 229231. l. Hanem, hitetheti az, hogy abban úgy kihagy 
vák még: fel, be', meg igelialározók, az, a’ mntatónévmások miképen Latia 
tucban. ’S ok látva már, miért illik ide az egykori magyar udvari nyelv 
nek is megéríntése, a’ részvevúból, magából fejled most önként e’ kérdés: 
vane illy hasonszellem az Isó Lajos idejebeli hiîségi ’s birói esküben 1342 
1351 , mellyet természet szerínt ismét az akkori udvar cancellaríája adott ki. 
Ugy lévóben, miként azt Mosóczi Zakariás 1584ben nyomatá le, Latiatuc 
nyelvével im ezek rukunok: Istenncc miudfzenti te erted vgy imadgyanac, 
buôs: bi'ívösben kihagyva v; táinadjon szó mcllo'l elmaradottfel; az, a’ nin 
csen fónév elótt, calozás, eelezés nélkül áll: segetfeggel, tanachal, ezekcel, 
mint Latiatncban: gòmtökkel. És ha törlesztve nein volna némi színe az 
13421351 közóttinek, ha épen eredeti leirásában Vagy legalább híifebb ha 
sonmásban birnók, még inkább lenne fokunk itt is nézni: 1.) hogy e’„beszéd 
és könyòrgés“ nem csak 1171b. iratott legelószer, hanem ugy ti.da 1171re leg 
alább sz. lstván' korából, ámbár változattal leszállani, valainint 1171tól fogva, 
1446tig a’ Hunyadiesküben lellietó, szellemi nyoma. Mihez enged u. m. vet 
ni@ vogmuc, ifemucut, nimaggomucnál a’ dó'lt betiii'í ragok’ és iorgnßbn, ke 
giggen szavaknak már a’ Guarycodexben nem találása? bolott abban még, 
több helyen van: balol beló'l. Ahhoz, hogy 1171nél két százszakkal is elébbi 
még azen muc ragozat, ’s az 117'1beli másoló i'igy vevé az említetteket által 
miként a’ Guarycodex, bo'l ból mellett még amazokat is, miként az 1500 cleiek 
néhol tevék, inert 1171beli leirónk is mar késöbbi fejlés’ becsliztatási'it mutatja. 
uromc szavával, minek hajdan, következetesen uromucnak kelle lenni. ’S hogy 
uimaggomuc szónál hasonlóan az 6 idejeben már: m'maggnc divását akará követ 
ni, ebból látszik: irá elószür: uimagguc, azután pedig megtekíntette lesz eliîtte 
volt eredetijét Vagy másolati szabványát ’s tevé ahlioz képest: uimaggomucl). 
L. a’liasonmást. 2.) Latiatuc nyelve fóbb osztályé ’s vidékról pedig ollyanról 
valo mellytól és mellyról udvarba is bévétetett ejtése. Ugyan is akár a' liosszab 
hat, gazdagok, a’ rôvidebbet szegények felett mondottnak vegyük, akár azt 
mondjuk, hogy e’megkülönböztetést arról felvenni épen nem lehet; azon kebe 
lesebb egybázi, ki iij ösvényt akara tuda verni magyarúl akker irttával, érté 
liasonlóan, miként kell átaljánositani nyclvét, hogy minden karbeli halott fe 
lett megszólítás és kônyürgés elmondathassék. lllyen, kiemelkcdvén nem csak 
alnépiségból, hanem latinul annyit a’ meiinyit értett paptársai sorából is, több 

l) Épen ebböl tetszìk ki, hogy vogmuc, nem vogiuncnl olvasandú, miként pedig mńr Sandor lstván 
is hitte. Solfile, IIId. dar. 81d. lap, 's irá, hogy: Метиси! helyébe Praynak, kellett volna má 
soln'i: iuunciit = ösönket. 
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föhelyen megfordult cgyházi tisztében , választá teha't elâbbkcló' rendnek di 
vatosabb nyelvét, melly korhoz képest is, lélektani oknál ,fogvásß valamivel 
mindíg diszesebb volt, és az. „De, olvastta zengzetlenl l. Eszrere'telek 910 
lap. Már az elsó iró nem ahhoz képest rakogatta le betiiit szavaihoz, mint a’ 
hogy azokat némi tisztábh ejtésscl kimondotta. Uolov, botdug, отит, ioc 
ben szavainál v oda csuztatása altal ó bctli’ ékezetét, ’s még azon, alig lehelt 
hangot, melly, Dunántul, nt akarna ott éreztetni kevesenné, gondolta ki 
fejezvni. Hasonló, törekcdése rolnail, hogy ebben megint a' dunántuli oll = 
olly, hang hozatnék ele'. És utánnazá e’ vakogó leìrást még az 1171bclijó 
pap is, ki nagyon buzgii keresztyén lehetett már, de következetes lehetüzés 
hez meg ó sem értett. Meddig volt, csak az irnitudás maga, bálnulatos rit 
kaság! Pedig bizonyosan ennek sem volt kimondásában a’ maitól nagyon el 
térés. Példa világítson. Milly tisztán beszél Hegyalján némelly falusbiró, milly 
kellemmel az erdélyi alsóbb karbeli leány is! De tegye fel némellyike, pa 
pirosra beszédét. Összehányva leljük irásboli járatlansága miatt a’ szót, az éld 
ajkon értelmesen hangzottat. Eléggé fogjnk ezt látni e' nyelvemlékek lId.kò 
tetében. mikép так le fóbbek is még 1500 és 1560 között kôzéletben jól ki 
mondott szavaikat. Ezekét ópen úgy ki kelltisztitanllnk tapogatásaikból, mi 
ként Latiatucat, ’s akkor ezt mondjnk: hisz’ e’ nyelv mostani divatosabb han 
goztatása korántsem hajlott el annyira hajdanijától, miként más európaiak. 

Mellyik tájon már, Latiatuc' credete? Betlîcserét, országszerte шпа 
lánk, miból nyilvános, hogy nal'l és nek, ban és ben, ot és at 's átaljában 
hangzóink felcserélve mondatának, lniként keletinyelv tulajdona, hanem, 
ugy látszik, 1400 elejéíg ez, elelmaradozott. Bécsi codexiinkben már gyéren. 
Négyöt helyen kelle csak írva lenni ezerek eskiijének, egykét millió által 
liallott egyházi mnnkának, nyereségre vagy veszteségre kifejleit maibb hang 
sorral a’ XIIId. százszak derekáig ’s a’ hamarszokó fiilet mar úgy nem bántá, 
miként halálnec nem a’ dedösükét ’s ükôkéit. Ezért lep meg bennünket már 
a’ Mátyás iskoláji után inkább irogatott 1500nak clején csak elvétve 's fókép~ 
dunántuli kéziratokban. Ot és at szenvedó'rag csere nzonban közôsebb i'enn 
maradásn. Dunai s tiszai részeinken egyformán találtuk továhbá v nyngttát, 
úgy ezen szavakat és hang ’s kii'ejezési alakot: mz'loszt, eendöl, gifm'lcs, he 
von, íma'djanak érette, nronk, bomus, íog, ú’ = o', ’s ш! tól ш! tavolitó rag 
nak llgyan azon egy iratban vegyítését; yoncab Sárosban is eléjó 1545 На. 
kò't. 59. l. Észrevók miként Vala mindeni'elé a'féligmulttal gyakran élés, tübb 
helyen uk, 12k birtokrag; betükiugratás e’szó szerint: angelcut, a’ bécsi codex 
ben elég, LII/d. lap 33d. ,° lelénk egymástól távul vidékekben példákat bir 
ságnap jaleahoz, at ethez. Latiatucnak tehát más külünösb nyelvbélyegei 
mécselnek homályban elóttünk. Ezek: 1.) hangoztatása inkább ózó mint 
ézó,. hanem elegyedését mulatja: ketnie = kötnie szava. ’S az dunántuliság 
is. Csakhogy ottani kéziratokban minden, nem: menden áll. E’ mendenezés 
bécsi codexbeli, mellynek i'elsó dunántuliasan óz illyen irása: v9tt9, el9tt , 
VIP, “стр, de nincs benne az alsóbb részi: embür, fényüs, bennök; egyé  
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iránt az ahhoz tartozó tatrosî másolat v. münclicni codex Mark’ evangelioma 
XVII. re'szében hasonlóan mutat: balolt, így: a’falnbalol III. Ícò't. 1|9d. lap. 
Vagy úgy lehete hajdan átaljános: menden, miként решу 11е1ус11 kedeg volt, 
vagy akként irtak minden helye'be mendeut, lniként felebb sernek láttnk: 
sirt; és lehet menden, mál' csak késöbbi lemásnlólól. 2'.) )ffm ifa; 3.) Ví 
lágbele, nyugallnabeli; 4.) timnucebelerl. Balol belo'lre példát cleget lloztam 
elé ’s honnan? inkább 6z6 mintsem ézó, vagy legalább nagyon elegyült kéz 
iratnkból. Világbele ragozást nem találtam még seholról azokban, hanemha 
Bertalan paptól bel тепле sngározhatna ide, 1111116 Jordánszky codexben is 
fordnl ele. De, beszélgetés kôzött hallék ollyant. Midön ugymint készséggel 
teljesité Fejér Gyürgy kir. tanácsos, egyetemi könyvtárnagy ezen vizsgála 
timhoz tartozó mnnkák iránti kerestcmet, melly nyájasságát, mivel 1831 
óta ottan dolgozásaim alatt mindig folytatá, llálával illik említenem, közlém 
véleményemet: miért hajlom dnnántulinak sajdítani Latiatuc nyclvét. Fejér 
Gyórgy azt felelé, hogy Szalában az ó' szülóf'óldén, Sümeg és Keszthely kö 
zütt fekvó Zsid és Vita helységekben most is így mondják, szoba'ba ment, 
pincsze'be ment helyett: szobábabele pinczebele ment. ’S divik ott: „szóhabele 
szól.“ Az állíthatna ingatlan pontra tehát bennünket, ha ysa nem külünben 
csak dunántulrúl fejlenék elé. Millelyt azonban ollyan codex is mntatná eze 
ket még a’ késóbhen megnézendók küzött, mellyet kétségtelenül más résznek 
irt fia, elhatározásnnk lebegóbbé leszen. Addig arra lehet fordítva szemünk. 
Ki tndja? nem azon magyar néprész pnsztnlt helye're kellette Baranya Tolna 
Fejér' vidékein külf'óldi gyarmatot szállitani, melly között isa e'lt, mido'n La 
Нате, Sz. István idejélien még, Pécs, Pécsvárad, Szalavár, Veszprim, egyház 
lakában készülhetett. Hol a’ „laz“ ma? Tupolcsán körülról Nyitrában. Feje'r 
coder. Tom. II. р. 82. Но1 a’ Bánság’ magyarai? a’ temesvári magyar beszéd 
ejtés? Мёд inkább felgerjedhetünk a’ pécsi, szalaapátii szombathclyi kápta 
Ianok és alsó dunántuli régi nemzetségck levéltárainak szorgos megvizsgálá 
sára, hogy a’ hézag, talán, pótolva legyen. Hanem, az clsó irat nyelvbélye 
geinek 1171beli elfogndhatása hol már'? Fogjuk fel most végtére összesen az 
egészet. Ózó llelyre im e’ szavai visznek: szòmtökkel, vagymük, tcrömté, 
isemòkôt, eendöl, ördôg. lôn, vermôt, bönét, elótt, mönnyi, timnöcz, tö 
metjük, önüttei, közikön, felól, bennetòk. Éze'sek benne csak ezek: ember, 
nem embòr; érette, nem érütte; helhezzc, nem helhüzze, ’s az elc'hnzott ket 
nie, nem kötnie. Ízés csupán: gimils, ildet, 11е33е, тег1 ezekben: kcgiggen, 
igg, kegilmet, lelicert, lilkiert, ínkább ё’! 11е1уе11 áll az i. Szegín pedìg kö 
zös. n lia még tovább keresném, Budára ’s vidékére is fordítanék ŕìgyelmet. 
Lassan és lassan pótolhatók a' hiányok. 

A’ minóket Révai fejtegetéseiben a' nyelv' titkaiba mindig mélyebb 
hata's lele, megérintgette tobbre szabadítás intésével Csató Pál I. tag, a’ ma 
gyar akademiának nyelvtndományi legclsó kérdésére jöttkoszornsfeleletében. 
Ugyan ollyanában ajánl Nagy János l. tag, eltérest, szemelyragnk birtokosi 
ta'sára nézve szebb hangzat kedveért, mit Révai ellen fclette sok élt példa is 
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fog diszeltetni gylijteményünkben. Nyel'rtudom. pályamunkák. Kiadja a’ т. t. 
társaság. I. k. 1834. A’Révai ’s védótanitványai'azon két elmaradásából ere 
dett nyilatkozások sikerét, felfogá a’nyclv’ meddig ’s miként szabados bóvit 
hetéseit ótalmazva Czuczor r. tag. Tudományta'r 1834. II. k. 330.l.,° azt ре 
dig, hogy az irás ne csak szorosan nyelvtanos legyen, hanem abban szép gor 
dület is kellemkedjék, Guzmics r. tag, a’ Tudományta'r 1835. III. k. 417 l. 

Az irásmódban párosnlást ohajtó ezen két fóség csiráì, valóan e’ leg 
dsibb nyelvmaradványunkból integetódznck. Nem cstcm volna neki annyira, 
ha felóle csak ezt lehetne mondani: „illyen is volt egykor a’ magyar nyelv“, 
miként a’legrégibb franczia, angol, német beszédcmlékról kell, hasznuk azok 
nak édes kicsiny. E’ mienk nagyon okszerü. Nem tudja valaki régi meglétét 
egy szónak, pótlásán aggódik tehát, ’s ha gyôkbtil érti az eredeztetést, épen 
azon megvoltat fogja eléalkotni. Phoenix. Hanem a’ mi szabálytartó töredé 
künk érdekes azért is, inert nála kezdetik az elinduló pont. Pillantást attól 
a' bécsi codexig 14371441. A’ nyelv, tulajdon körében itt már dńsul, ter 
mészetisége mosolyit, mennyivel tisztultabb leirásal kellemesebb kiejtése, «is 
tümöttségébcn milly eró, és gazdagulhatásához mennyi elerejedzés! Gyümol 
csözetre terjedendó’ ollyan élófa, mellynek, a' müncheni codexként „imar 9 
agai meggèrmecdédplnec es Ieuèlí lèndnèc . mert rokon vagon a' ńar, . 
mert nem mulic èl è nemzèt.“ Alakula lépcsô általa, mérhetni haladást. Nyo 
mokon, a’ hosszanta közbejött sülyesztókòn átlebbenve fogja fel hiszem az 
onnani elóintést a’ mai csinos prosairó, szellcmesedik az ujabb költó úgy ál 
taljátszani mindennemü régiségeinkbúl a’ hasznavehetút, miként a'hajdannak 
darabosan foglalt drágakovét szemigézóbben keríti korül az ékszer müvésze. 

Ennyi az én megkísc'rtésem. Terjedelmesb levék mintsem hivém, de 
másként lelék holmit, fejtenem kellett. Akarám ez ügyet továbbra is vin 
nem. Addig magyarázgassuk, mig minden rejtettnek erére jutunk. Egyikiink 
ezt, másiknnk amazt, világíthatja fel talán elfogadhatóbban. Végre tisztában 
leszünk. A’ következó lapon kezdódó’ „Toldalék“ már olly kifejtést kòzöl az 
egész codexró'l, mellyet Pray, Koller, gr. Battliyáni, Révai még ellnagyának. 
Pedig fóképen a’ misekönyvnek szakonkénti megismcrtetése azért vala nagyon 
kivánatos, mert annak apróbb részleteiból fesledez eltinkbe, vallyon kizáró 
lag volte valamelly szerzeté? vagy azzal más egyház, valamint egycsület is 
élhetett, és igy Latiatuc nyelvének hol keresésemillyen körre terjedhet; végre, 
tartalmai minó' régisógének mutatnák nyomait. Érdekkel fogja nezni ezekért 
minden rendü olvasó, itten, tudós irójától, ki azt, akkor kezdé késziteni, mi 
d6n tavaszi együtt sétálásunkkor, az F ivnek már lenyomása utan, ujonnan 
ohajtám , hogy e’ misekönyv belsejét, ahhoz tökéletesen órtó'nek kell még va 
laha, érintett vizsgálat kedveért eléterjeszteni. 

, Botlásomnak egész e’ kötetben, mi, ennyi összeállitás között, mun 
kaba melegedés alatt ne talán tórtént ’s hült szem elótt liamarább kitünik, 
megigazítása, ha tudományszeretettel szívesen adatik , úgy fogadom. 

ВШИ/г, Junius 20d. 1838. DÖBRENTEI GÁBOR. 



ToLnALÉm 

A’ PEs'rI MUzÉUMI Conax nńszLE'rEs TAGLALATJA, KòzBEN vn're'r'r 
ÉsznnvÉTELEKKEL. 

’ 

А becses régise'geket, kivált ha a’ nemzeti miveltségnek, vagy pedig a’ honi nyelv 
nek maradványai, nagy szorgalommal gyůjtögeti, méltó iigyelemre veszi, ’s különös 
tiszteletben tartja az, a’ kinek megtudják hatni kebelét a’ nemzet érdekei. Annál fonte 
sabbak pedig elötte az illyen drága kincsek, minél ritkábbak 's kevesebb számmal jutot 
tak az utókorra. ’ 

E.’ re'szben ugyan, sok háborgó visszontaggal küzdött nemzetünk kipótolhatat» 
lan veszteséget szenvedett, de ama veszedelmek tengere között is fenn maradt egy nagy 
becsů egy/lám' nemzeti regirefgiink , mellyben különféle jeles tárgyakkal együtt, magyar 
nyelt'ü/llme/i Iegrégibb maradványát tallíljuk. — Értjük azen codexet, melly sacramenta 
riusl Вощение, és Mínale Posom'eme czim alatt ismeretes, minthogy ez elött a’ pezsoni 
дешев ka'ptalan könyvtárában a’ liturgìaz’ ke'zíratok között LXII. szám alatt ôriztetett: 
most pedig szeretve tisztelt Felséges Nádorunk nemzeti régiségeinkhez viseltetö határta 
Ian buzgóságából orxzágas Àöuyvtáruuknal: egyik legjelesebb disze. 

Nem kerülte el ugyan ezen becses magyar régiség uma nagy érdeml'i tudós ha 
zañak Íìgyelmét, _kik azt több oldalról, de leginkább a’ honi nyelv tekintetében igen is 
fontesnak itélték; mint több rendl'i velôs munkálataikból kitetszik. Legujantabban pedig a’ 
„Régi magyar nyelvemlékek“ lelkes és fáradhatatlan szerkesztöje Döbrentei Gabor veve' 
vìzsga'lat ala, ki midön cedexünknek több eddig nem ismért minöségeit elöti'íntetve'n új 
ne'zeteit elöttünk fejtegetné, ’s némelly benne eléforduló bonyolodott nehézségekröl velünk 
értekezne'k, arra Ы&quot;: bennünket, hogy halmozott foglalatosságink között is szabadabb pil 
lantatainkban cedexünk részletes taglalatjával örömest foglalatoskodnánk. Mert valamint 
egyéb tárgyak csak az egyes fénysúgárok összepontositása által világositatnak fel: iigy az 
бы régiségeket fedezö sürli homtílyt is, csak részletes taglalat szélesztheti el 1). 

111у szempontból indulván ki codexünk minden részeinek, mint annyi vonszó 
tárgyainak megviszgálására terjeszkedünk, hogy ez után ne csak nyelvtudományi tekintet 
böl ismertessék: hanem történeti, ’s magyar egyházi fentes régiségei szinte különôs ñgyel 
met gerjesszenek. Ne derülne bár teljes fény még annak mìvoltára fejtegetéseink által, né 
melly homa'ly azonban valamennyire tala'n eloszlathatik, vagy legaldbb más, me'g nyeme 
sabb vizsgälathoz vezérfonalat kaphgt nddig is, mig tevábbi vizsgálatinkat felytathatjuk. 

Агат/юг Enreveïelek. 

Codexünk elôleges megismértetésére ezek vezethotik a’ figyelmes vizsgálót: 

 

a) Mär elsô tekintetre is észre vehetni, hogy nem egy idöben, sem nem foly 
ten folyva iratott; тег: valamint az irásban la'tható kézvonásoknak szembe tůnó a' külön 

t) Valúban , ha valamelly régi épiilet omladékain'magyar felirásra akadnánk , nem elegednénk meg 
csak nyelv tekinteti fejtegetésével: hanem mint a' Palmyra, Herculanum, Pompeji ’stb. remjai 
között vánderló régise'gbúvára minden legkisebb tárgyat is figyelemre méltat 's éles szemekkel 
megvizsgál; mi is az illyen meglepó régi magyar кепиазам, akaratunk ellen 1s eife'le 's hasonló 
kérdésekre fakadnánk: vallyon mire szolgálhatott egykor ezen mohos důledékekben fennmaradt 
régi ерши! mi kerbe'liek дамам ’s kik jeleltek meg e’ régi maradvanyt a’ nemzet szavaival’. 

я. laeszóLŕrÁs баш. K 
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sége: úgy az iróhártya is benne sokféle. Ezeknél fogva az egyes czikkelyekböl az egész 
gyújtemény iratása évét ’s mivoltát elhatározni nem lehet. 

Ь) Codexünknek száz hetven két levélre terjedö iróhártyája némelly részben 
hajdani antiphonálék, lectiona'riumok, gradualék ’s eantionalék tiszta részeinek kisebb 
negyed rétre szeldelt maradványai; mellyek szélein a’ régibb kötésnek jelei most is látha 
tók: söt némelly levelek szélein még azon kötólékek is csüggenek, mellyekkel a’ régibb 
antiphonrilék, lectionáriumok ’stb. kötve valának. Ezekre ñgyelmeztetik a’ vizsgálót az 
ìmitt amott átlyuggatott ’s rendetlen vágású levelek is; nem különben a’ régibb ira'sú lle 
lyek, a’ minöket Rescriptut Codexben találunk, mellyeket könyvñnknek irói vagy tisz 
tára törülgettek, ’s ujra használtak, vagy egészen meghagytak. Illyen régibb lectionáriu 
mok, cantionálék ’stb. maradványaira, taglalás közben ñgyelmeztetjük olvasónkat. 

cz) Mivel codexünk némelly egyes szakaszai rendetlenül kötettek be, ’s több he 
lyen szét szórva ’s ide oda vetve állanak, ezen fogyatkozása miatt a' vizsgálatot nem szo 
rithatjuk a’ benne lévö rendsorhoz. 

d) Meg kell kíilönböztetnünk codexünk eredeti tartalmát is a’ tiszta széleire 's 
oldalva'st irt késôbbi egyes jegyzetektöl: inert ezek nem tartoznak az eredeti foglalathoz, 
's ha el nem választatnak , alaptalan következtetésekre adhatnak okot L). 

е) Mind a’ mellett is, hogy codexünkben különféle az irat; az eredeti’ foglalatja 
azonban nagyobb részt csínos, könnyen olvasható betükkel, jó fekete tintával és пазу 
szorgalommal vagyon írva: melly tiszta irás az akkoriban nálunk divatozott esinosoda'sra 
emle'kezteti a’ vizsga'lót. 

De térjünk már codexünk egyes szakaszaira, hogy azokból az olvasó hivebben 
megismerhesse az egészet, mellynek e’ renden következnek vìzsgálat alá vett részei: 

Elsó' :za/t. A' cánonok vagy is egg/Mza' rendszabályok. Ezek külön voltak vala 
hol, ’s régibb szakaszát teszik e’ gylijteménynekl Mindjárt rajtok kezdetik az össze vissza 
hányäs; mert közikbe olly tárg'yak vetvék, mellyeknek a’ca'nonoli után kellett volna köt 
tetniek. Nem ismeretlenek ugyan, mert egy része már törvénykönyvünkben Ka'lslán IIJ. 
decretnmában eléfordul, ’s némellyikét Sámboki János is Boli/ín .Antal história'jának az 

.1568dl évi basileai kiadásában közre bocsátotta. Bövebben Pe'terfy Ka'roly adta ki in Con 
ciliir Hangar. Inchoßer jegyzékeivel, de némellyekben nála valtozäs all, miként Pray 
Diatribéjébôl а) kiviláglik. E’ cánonokat kiirta Koller is. Kivonntot ada belülök Szvore'nya' 
Synopsis Synodor. Huug. Legujabban közre `bocsiíttattak Battńyáni gyüjteményében Le 

L) Néhai nagy érdemů Koller Jo'zsef a' kalendárìom elótt a' 14k. levélen olvasható, de sokkal ké 
sô'bbi kézzel irott régi jövendöle'sból akará codexünk iratása évét meghatároznì: Hist. Episcopat. 
V. Beel. Tom. I. p. 415. ezek a’ soraì: Elevationem S. Ladislai in adnotationibus alia qnidem 
manu, nihilominus saeculo XIII. hand recentiori, Codici nostro insertis geminis locìs ae an. 
1192. referrì deprehendo.  Statue igitur Kalendarium, et per hoe Missalem Codicem Posoni 
ensem non nnte an. 1192. exaratum fuìsse. Sed neque serius credo fuisse exaratum, quam anno 
1210. nam ante Kalendarium leguntur: Et fuerint anni cumplen' mille «lucenti et decies em'm 
post partum oirgim's alme. — ’S ezekból azt hozá ki, hogy codexünk 1210k. évnél késöbben 
nem iratott. Hasonló késóbbi jegyzet mindjárt a’ következö lap oldalára irott: Нес est vita re 
gum ungarorum chronikon is, mellyból Koller szinte támaszokokot hozott ki; de ezeket ’s ha 
sonló ke'söbbi beiratokat nem vehetjük zsinór mértékíil annak eldöntése're: hogy melly éven in 
nen, vagy mellyen túl iratott légyen misekönyvünk! 

‘) Diatribe in Dissert. hist. criticam de S. Ladislao Rege fundatore Episcopatus Varadìnensis ab 
Antonio Gánóczy conscriptam Posen. et Csssov. 1177. in 4. 
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gum Ecclesiazt. Tom. II. 1827. Két ki'ilönbözô zsinatéi gyanáiit hozatnak itt elé, Seraphi 
ши érsek idejébôl: Pe'terfy és Szvore'nyi' pedig Synopsis criticohistorica Decretor. Sy 
nodal. 1807, czimü könyvében azokatLörincz érsek iíltal tartott zsinatoke'inak tulajdonitjá. 
Grof Battbyáni összeliasonli'totta öket Kaprinai ma'solatával is, mellyet ez a’ cs. kìr. udv. 
könyvtárban lévö leìratból ke'szi'tett. Ugyan Battbyáui tudós jegyzetekkel világosi'totta fel 
cánonainkat , inìndazáltal niég ujabb vizsgálatot kìvánnak mind értelmük bövebb kifejezé 
sére, mind pedig azért: vallyon Seraphim” vagy Lârincz alatti zsinatok rendszabályaie'! 
vallyon egyen, Vagy különbôzôn hozattake”.l Battbya'ni legfi'ibb oka két zsinathoz, a' 
mint látszik, csak az volt, minthogy az elsó rendü салона/в közé más tiírgyú töredékek 
vagynak kötve, mint felebb említök. Hanem igazabban kétféleségük, szabályaìnak ösz 
szeliasonli'tiísából fejlik е16. 

E’ cánonok egylke ezt rendeli: Ut oŕdo divinorum ofñciorum vel ieiuniorum secundum 
Iibellum, quem collaudavimus, ab omnibus teneatur L). Codexünk illy czimi'i szakaszában: Incipit 
Libellus in ordine romano szinte találtatnak az isteni szolgálat szertartásiíról, és a’ böjtökról 
rendelkezö szabályok, ’s ezek adtak alkalmat Batthyáninak, hogy a’ codexünkben az „ln 
cipit Libellus in ordine romano“ czi'm alatt feltünö rendszaba'lyokat, idézett mnnka'ja IId. kö 
tete I30196d. lapjain a’ cánonokbo'l össze szerkesztetett két zsinat között ege'szen kiadná, 
de codexünk rendétôl eltávozott, vélve'n, hogy szerkeztetésében hiba esett а): Mire 
nézve ezeket a’ „Libellus in ordine romano“ felirást viselô rendszabályokat a' Pamelins мы 
in bibli'otbeca patrulla lugdnnemi nyilváni'tott microloguslloz l) alkalinaztatta , felvilágosti't 
ván azokat Trungai Radulpbul és Durandin Rationáriumából vett jegyzetekkel, 's más 
illy tárgyń könyvekbôl nieri'tett észrevételekkel. De a’ mi f6 a’ dologban, vallyon a’ cá 
попа/фал ériiitett „Ordo otticìorinn et ieìuniorum“ ugyan az e@ mellyet codexünk alább „Li 
belliis in ordine romano“ czi'm alatt enili't, bizonyi'tlanul hagyá, holott ez lett volna az el 
döntendô kérdés. Az is említést érdemel, hogy ez a' Libellus a’ mi codexünkben szerte 
lzét hányatott részekböl all; inert a’ codex 3d. levelén kezdett eleje csak a’ 12d. levelig 
tart, az itt félbe szakadt része pedig folytatólag nz Agenda martuormn uttín jö elé, a' hol 
ti'z leve'lre terjed; de ott is az utolsó level rendetlenül kötetett a’ Libelhn elébe. 

A’ hátrább kötött cánonok levele tulsó felét azon áldások foglalja'k el, mellyek 
kariícson ’s vi'zkereszt innepekre rendelt Szent leczkék olvasiisakor mondatnak. Itt egy vers, 
's az ntáu áll feljegyezve: mellyik bétre esendôk a' kantor böjtjei? mike'p lehet az év öt f6 
határnapjait: Сардинии terninorum anni feltalálnil ’s követi ezt a’napkör jegyeinek bib 

 

') Slvorényi érintett könyvében e’ cánonokra illyen észreve'telt tett: lntellige hic ìndiculum, qui 
hodie Directorio' nomine venit, in quo missarum et ceteroruni in quarìs dioecesi rituuni sacrorum 
methodus est adnotata. De a’ kérde'sbe vett orda divinorum o_äîciorum et jefunioruin nagyon kii 
Iönbözik az úgy nevezett Directoriumtól. 

‘) Mert l59d. lapján a.’ 22d. czikkelyhez ezt vetéz. „codicem nonrum _tanta cum as_citantia libra 
riui compegit, ut hoc caput illico купили, alsud de agno pase/iat», nos Рите!&quot; ordinem п 
пенни.“ 

l) Mi'cralogu: (vagy migralogiu) la ecclesianicü вёлсяпапашу: czím мер több liturgiai ,rend 
szabályok gyi'ijteniénye értetik: de ezen gyujtemenyiiek elso szerkesztoje 'felol k_ulont`elek az 
ggybázi tudósok véleményei. Fennmaradt pedig e’ micrologun czi'mů liturgiai gyůjtemeny nein 
csak kéziratokban, hanem nyomtatásban is többek által kiadatott, de legjelesebbeii Pamela“ 
[ад—ад, és Hittorp Menyhért által. L. Fabricii Bibl. Latin. Tom. V. Lib. XII. p. 78. es Machu'. 
lia Внёс“ Синее: MS. Theol. Bibl. Palat. Vindob. latin. 1795. Vol. l. P. III. £01. 2,849. 

K 
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liai történetekböl magyarázata I); mellyhez még azon a’ levélen más késöbbi kéz ezeket 
toldozgatta: Dies in quibus non exeas, non causas quaeras, non plantes, non машин domites, non 
metes, non vindemiel, non sanguinem minuas; quin nocent. Infans si natus fuerit, mala morte morie 
tur.  Miknek elöre bocsátásn után több eiféle szerencsétlen nap van emlékeztetésül kije~ 
lelve. Ezek után ismét egy ma's kéz apró betúkkel irogatta be az arany иди: kitalála'sa 
rendszerét; oldnlvzíst pedig megint késôbbi kéz némelly imádságokat jegyezgetett fel. 

A’ 17d. levél innensöjén legrégibb ének jegyekkel azon Praefatz'o' áll, melly a' 
nagyszombat napi szertartáskor mondatik; ez talán oda volt már irva, ’s azért kezdetett 
a’ tulsó tisztán maradt lapon a’ kalendáriom, mellyet Koller is idézett könyvében kiadott, 
de nem minden hia'ny ne'lkül. 

Мидии! szak. A'ltalenda'rt'om. Codexünk kalendáriuma'ban sok olly fontos tárgyakra 
akadunk, mellyek felvila'gositást érdemelnek. Köziilök csak ezeket jeleltíik ki: 

a) Különös benne, hogy a’ hónapok napjai (ide nem e'rtvén a’ vasa'rnapi és heti 
beti'íket) végig mind betůzöttek, mint a’ sz. Hieronymus kalendárioma; ’s azon IX. szá 
zadbeli kalendáriomhoz hasonló, mellyet d’.4cbery: Vetemm scriptorum spicíleginm nevü 
munkája Xd. kôtete'nek 230. l. ’s következó lapjain megismertetett: ezen az egyen kiviil, 
ámbar több régi kalendáriomba teki'ntettůnk, de illy módon végìg betíízött hónapokat egy» 
ben sem találtunk; melly ritkasúg kalendáriomunk régisége're mutat. 

b) Az is hajdun korának jele: hogy valamint a’ legrégibb kalenddrìomokban, 
mellyek a’ Marlyrologz'umolaból, vagy is azoknak lajstromńból készültek, kik a’ keresztyén 
hìtért szenvedtenek: úgy a' miénkben is nem csak a’ Szentek dicsöite'sc napjait, hanem 
szenvedésük helyeit is feltaláljuk; jelesen XVIIII. kal. Febr. azaz: Januar. 14dìkére: Fe 
lz'cz'r Confessorù in Pinti: '). II. Idus Febr. azaz: Februarius 14dikére: Rome Zolícz'.  
X. Kal. April. azaz Martìus 23dikiíra: In Britannia S. Albini. 

cz) Egyéb ritkaságain kiviil óságának ez is föbélyege: némelly innepek re'gibb 
nevezettel keriilnek elé, mint: IIII. Non. Febr. Ypapantz' dm' ') Puri/îcatío S. M. ‘). 

d) Mivel a’ hagyományok szerìnt, Krisztus urunk Martins 25dikén szenvedett, 
VI. kal. Aprilis: ’s halottaiból Martìus 27dikén, VIII. kal. Aprilis támadt fel, a’ mint tx. 
Адама” De Trinitate irja: Sicut a maioribus traditum suscìpiens, Ecclesìae custodit auctoritas, 
VIH. Kal. April. conceptus traditur, quo et раввин; és Веда: De ratione temporum, Capit. 45. 
Quod octavo Kal. Aprilia crueifixus, VI. Kal. earundem die resurrexerit, multorum latinorum Docto 
rum ecclesiasticalum constat sententia vulgazum. Ennekokziért a’ régi kalenda'rìomokban a' Ве— 
surrectío Uomini változatlanul mindig Martins 27dikére esik, akär mellyik esztendóröl 

‘) Mellyból csak_ezeke_t emlitjiik_meg: signi1 вага qi'e. Quia Jobs bapt. in iordane dbnl baptizauit. 
Signu piscis. qre. Qia Jonas ppha fuit in нем. ceti Ib' dieb' et Ib’ noctib’.Y 

z) A' gyiijteményiinkben Icvó Budai Chroniconnak mássa Illdik Endre királyunk halálát épen erre 
a' napra teszi: Interim Anno dni míílcn'mo tricenten'mo primo, in ferte Jauch' Felicia {я рдя 
cf's ídem Rex Andrea: in castro buden. requíeul't s’ dio. et верили: est in eccleu'a ranch' Johan 
m'l enangelùle ирис! fratrer minores. 

’) Obvz'atio Simon's'l Marine , _avagy az Egybetalfílkozáanak дилере ; mert a' mint Durandor Ratio 
nale Divmor. thor. fejtegen: Ypapanti, i. e. Obviatio , quoniam in illa solennitate Anna prophe 
Инна et Simeon obviaverunt B. Мапае Virgini venienti lilium suum in templum offerre. 

‘) Ggertya :unteló' Boldogauzony napja, melly a' magyar akademiánál lévó müncheni codexben 
taialható 146le magyar kalendáriolnban: Эй: maría “дышлапак neveztetik. 
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szóljanak; n’ mit mdr Pilgraln is Calend. aevi media' pag. 248. emll't: ковш160110 Domini 21. 
Mart. Commemoratio, lígy mond, non vero festum illud solennissimum, quod sub Paschatis nomine 
semper erat mobile. — Е' re'gi hagyományt is szóba kellett hoznunk; mert azt vélhetnénk, 
hogy kaleuda'riomunk olly esztendôben iratott, mellyben a’ bnwń Martins 27kére esett 1)‚ 
‹1е ezen véleme'ny a’ felebb érl'utett okoknál fogva alaptnlan. 

e) Abból is szembetünö kalendáriomunk régìsége, hogy több szentek neveik, 
kik XlIIdik sza'zad közepe felé irattak a’ megdicsöiiltek lajstrolnába, ’s már akker köz 
tìszteletben tartattak: késôbbì kézzel vannak bejegyezve; jelesen Máj. 23kára: Translacío 
S. Dominici Cofd'euorir. Aug. 4re: S. Dominici Соц/ел. de ordine Prediealornm. Oct. 
4re: Bealiuimì Francisca' Соц/е&quot;. Nov. 19re; S. Elysabet. De nem esak régi, hanem 

f) Honi is a’ mi kalendfíriomunk, kitetszik ez védszenteink innepeinek 111116 
1168 ñgyelemmel történt Ье1е 116861161, kik e’ renden következnek: April 24re: Adalberti 
e. el naar. Május 30. Translacío делаете S. Step/:ani Regie. Junius 27. Eleuacio S. La 
dislai Regis. Augustus 15. Transita: S. AStep/uuu'. Augustus 20. Translacio S. Step/lana'. 
September 2. Deposicio S. Henricz’ confess. Sept. 24. Pauio et Depon'cz'o S. Gerardi. Oct. 
И. Inveucl'o Corporz': S. Step/Iam' Regis. Nov. 5. Eleuacz'o Henrica' dncz': et confessorít. 

g) Szorgalmatosan feljegyeztettek kalendzíriomunkban az emboh'mmsok, lunalío'la, 
incenn'one: lnnae, clave: qnadragesimae, loci concurrentes, solstz'lía et aeqninoctia grae 
сопли et lah'nornm, a’ napkör jegyei, az e'vszakok kezdetei Hypocrates után, mint: ver 
orilnr, ‚жует: orilur ’sat De az Indíclío'kat, mellyek más kalendáriomokban megvannak, 
benne nem tala'ljnk, a’ mi annál feltünöbb, minél bizonyosabb, hogy ezek királyaink ok 
Ieveleiben is ele'jönek. S. Stephani et Begum nubsequentium заес X1. et XII. diplomata complnra 
indictionem Навет pro nota temporis; mondja Зайтитог, Diplomaticájában a’ második kiadás 
31611. lapja'n: de ez а’ szokás XII. század végével már egészen elavult, ’s a’ mint Schwart 
пег irja, ciak: ln publicorum Notariorum instrumentis haec tempus notandi ratio longissime obti 
шт. Az Indiclz'ona/s IIId. Bela király okleveleiben már semmi nyoma; l'gy talán kalen 
dáriomunk is olly idôta'jban készült, midön az lndz'clio nem volt már szokásbnn. 

b) Ollyan jegyzetekkel is foglalatoskodott, kalendáriomunk iróju, mellyek más 
kalenda'riomokban nem egy könnyen fordulnak elé, mint p. о. Id. Febr. Hic (hac die) in 
fernu: factor.  II. Id. April. три &quot;mt fontes abyui, azaz: hogy e’ napon vette kez 
detét а' vizözön. IV. Kal. Ang. Umbra absnmz'tnr in moerore. — Non. Decenbr. Delfini 
елипи. Ezeken kivül 

i) Egy késöbbi kéz minden hónnpra ’) ege'szségi szabályokat is gondosnn felje» 
падете. 111011111111813011 ezekre tam'tottn olvnsóitî Mense Januario nullo modo sanguinem mi 

 

‘) Nein látszik, hogy ezt észrevette volna Koller, midûn ide'zett könyvében a` 415dik 'levelre со. 
dexù'nk iratása évéról ezeket jegyzette: Die: Рак/те in nostro и! Р]. Kal. April. m улет 
¿icm incírlit Рант: anni: 1076. 1155. 1160. 1239. 1250. 1323 1334. 1345. nel baer: nota ри 
multa: anno: гадали, et non est сенат ,_ an in Биплан16116 eunt_d|em_, gno ultra annum 
ген,“ Codici: Pascha incidít , (цивили ; пат in Kalendarlu allerxun_Mzn_alu. membranacei 
Pomniemù ínter Liturg. N. LII. an. 1377. scripts, c_t :nlprennfupa Slrfgomenuum 5111. 1434. 
el 1501. QuinqueEcclen'enu'a Ан. 1499. die: Ништеснота Ватин persnde ad I/I. Aal. April. 
aßgilur, lice! in пиит diem &quot;Ерш inciderit. . 

’) Elek elótt, а‘ napok ’s hold feljegyze'sei ntán különféle ”гаек ‚ és idôvetesek állanak, mint 
p. o. Augustunra: Anguila: тетет leo frigidur igne perurít 's\b. 
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nues, et electuarium accipias, mane de rino globos tres bibe, potionem aocipe, gingiper bibe et reum 
ponticum ad solutionem. JulìuSra РЫБЕ illyeket javaSOlt: Mense Julio cotidie de aqua frigida са 
iicem bibe ieiunus, cervìsiam nec vinum bibas, lac coctum et calidum bibe, lactucas et saiivam bibe, 
quia cerebrum humores producit 'sah 

la) Említést érdemel az is, hogy már codexiink elsö irója is többféle haláloza 
tokat feljegyezgetett, mint: II. Kal. Maiz' 0 Joseph clericm.  VIII. Illas Decembrís 
0 Pater Nezda ellis; — mellyeket azután a’ késöbbì kéz nem csak a’ Nezdaíab kimulása 
beirásával, hanem mások halála feljegyzése'vel is megszaporított, mint ezekbôl kitetszik: 
III. Non. Jan. 0 Ypolz'tul. XVI. Kalen. Febr. 0 Nezda Magister l). XII. Kal. Febr. 
Simon 9. XI. Kal. Febr. Egidz'us сит maire. Non. Febr. Elisabet 0. II. Illas Febr. bic 
obiit Domina paus XII. Kal. Mart. obiit Symeon Abbas.  IIII. Idus Mart. об“! Po 
netur Preposítus VI. [dus 0 mater Nezda. VIII. Kal. Nov. @folcjìlíns Ipolih' VII. Kal. 
Dec. bic obz'it Eustachio: praedz'cator. XVII. Kal. Jan. 0 Domina mater Decana' Andree. 
A’ régiek, tudnìllik a’ szorosabb összeköttetésben lévó ismerôseìk és jóltévöik halálät a' 
kalendfirìomokba iktatták, ’s ez a' szokás olly annyira divatozott, hogy a’ régi kalendti 
rioniok egész Necrologiumokká váltak. Ennek bizonyságáúl csak azokat az ó kalenda'rio 
mokat említjíik, mellyeket Gerbert és Bínterím közlöttek ’). 111уеп halálozások béjegy 
zései noha több kézzel , ’s'nem egy idöben , de azonegy helyen is megtörte'nhettek. 

1.) Végtére, valamint más régibb kalendáriomokban közösleg holmi történeteket 
is olvasunk, ezenként a’ mienk sem szükölködik minden hisztóriai adat nélkül: XVIII. 
Klas Decembr. Consecrata est Il eccla d Taxen. — F eltünö, hogy azon szentegyháznak 
is erre az ìdöre esik felszenteltetése napja, mellyet a' husvótmutató táblán egy késöbbi 
ke'z eme sorokban emleget. Anno ab incarnacione dni M. CC. XXVIII. XVIII. Kal. Deeembris con 
secreta est h. eccla in honore beate Marie virginìs a venerabili Jacobo Nitrien. epo. 

De kalendáriomunkról lészen még alabb szó értekezésünknek azon szakasza'ban, 
mellyben a’ misekönyvet bövebb vizsgálat alá vesszük; minek okáért azokra megyiink ril 
tal, mellyek a’ kalendáriom uttín következnek, ligymint: 

A' quadragesima, husvét, pünköst, ’s a’ heted számai; mellyek Krîsztus szüle 
tése napjától bójt ello&quot; vasa'rnapíg, Krisztus születésétöl buwe'tíg, ’s pünkò'stâl ker. szent 
János napjáig terjednek. Jô ezek után a’ cyclus dionysianus, arany szám, claves termìnorum 
septuagesimae, claves regulares, item, qui iunguntur cum concurrentibus , item lunarum, qui iunguu 
tur cum epactiâ': végtére, regulares ad`lunam inveniendam. — Azért jegyeztettek pedig ezek a’ 
régibb kalendáriomokba, mivel a’ kalendáriom nem egy esztendöre, hanem határtalan 
idôre szólott, 's a' rubriká/a a’ husvét és ettôl függö innepek kiszáml'tásához szükségesek 
voltak; ennek okáért az illyen idôvetö rnbriká/i kalendáriommal együtt minden régibb 
misekönyvek elôtt találhatók; de nem olly nagy kiterjede'ssel, mint e’ mi codexünkben. 

Наташа :za/a. Codexünk 24k. levelen veszi kezdetét ama két egész leve'lre sem 
terjedô rövid Àro'niba, mellynek közben n'rott holmi más tárgyak uttín a’ 31k. leve'len sza 
kad vége. Egész kiterjedésében olvashatni. Koller Józsefnel: Historia Episcopali” Quin 

‘) Koller ezt a’ nevet Nazvának olvasta. 
') Ámbár az ujabb idökben az illyen halálozásoknak kalendáriomba íratása többé nem dívatozott, 

поп 1501k e'vi kalendárìomban mindaza'ltal, meliyet Pray Syntagmájában de sigilli: Begum 
et Reginar. Hung. a' 158k. lapon kiadott, Nagy Lujo: királyunk нашла is megemlítetik: IIII. 
Id. Sept. Obittu Lodovics' regis an. M CCC. LXXII 
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queEcclesiemz'l czn'mů munkája I. kötetében, a’ 402405. 406. és 4114131;. lapokon. 
Нет csak ôsz régisége mìatt, minthogy ennél régibb chronikonunk mind eddìg sem talál 
(мои: de nyomos foglalatira ne'zve is nagy érdekú' és becses magyar történeti maradvány 
ez; шаг: sok olly Готов adatok vannak benne feljegyezve, mellyeket másutt nem 121111 
1unk. Kezdete 997k. évtôl, mint Sz. Albert püspò'k halála esztendöje'töl 1115kìg — foly 
latása pedig 1203kig terjed, ’s ezen a&quot;szavakon „Monasteríum S. Johannil comburitur 
{или bolduam nimm“ végzödìk х). Többek közül érdekes és oktató benne ez az 10971:. 
én’ jegyzet: „Colomamu re@~ coronatur ‚ et frater ein: Almas diadema (így) z'ndm'tur.“ 
тех1 csak ebbôl tudjuk, hogy vezéreink (duces), kik hazänk harmad részén uralkodának, 
I. Сейм király koronájával szinte megkoronáztattak. Megemll'tendó benne 1100k. évre 
„Сирина: episcopal inlerßcz'tur a Стай“ történet is; mert Спринт neve a’ püspòkök s0 
xában, tudtunkra, eddìg nem áll. kîván még felvilágosl'tást Cumperd'imu név, melly» 
röl másutt nyom nìncs mostanáìg, ’s itt is csak ennyi 1186na'l: „Camperdiam Comes ín 
terfícilur.“  I. веди kîrályt Мадампай, Salamout pedig Защитила/1 nevezì; az elsö 
а' diplomäkban is MagmaIrak neveztetìk. Kár, hogy az 1184hez jegyezve volt adattól 
megfoszta bennünket egy késóbbi kéz, melly amarra „De natura {яд/шиши ;“ ez után 
pedig azt irá: hány darab csontja, hány ere van az embernek'! ’S az еще, mutató végsö la 
pon homályosabbanis tünnek elé a’ betůk, az egész írás halavány. 

Ezt n’ nemzetünk törte'neteì legrégìbb maradványät annyira becsůlé Pray György, 
hogy a' történetek idejét jobbadán utána határozá meg; adatait is nem kis mértékben hasz 
milla, a' mint észrevehetnì a’ munkáìban felhozott eiïéle idézéseiböl: „Mínale зева“ 
XIII. — Cárom'cou MS. — Chronicon breve  melly nevezetek nlatt mindenkor a' code 
xünkben lévö krónîka't értì. De mind a’ mellett is , hogy eddig ez a’ legrégibb идемте; 
aze'rt me'g sem mondhatjuk eredetìnek, hanem csak másolatnak, úgymìnt a’ melly vala» 
mi régibb kézìratból, ’s nem egy idöben vetetett fel codexiinkbe; mert csak a’ 907kén 
kezdett, e's 1145kig folytatott jegyzetek az elsö ke'zé; innen fogva 1203ìg 2) mär egy más 
ke'söbbì ke'z vona'saì észrevehetök, mint ezt nem csak az l'rás módjánnk különsége, ha 
nem поп kôrnyülállás is ìgazolja, hogy a’ ke'söbbi író az 11451: e'vnél mindjárt a’ kö 
vetkezô lapon, egyszerre az v1156111 ugrik, ’s így 11. esztendöt számban sem vett; melly 
hézag adatok hìányából nem történhetett; mert a’ folyton folyó esztendôknél sem talál 
tatnak mindenütt jegyzetek, jelesen 1001töl. 10181g. — 1019161. 1023ig. 1060tól, l068ig. 
1084t61. 109613'. 1118tól. 1126ìg. 1128tól. 1142ìg. —— ’S ezen oknál fogva Àro'uiliánk k0 
ra bizonytalan, azt sem határozhatni meg, hogy hol ’s melly tájon венам mikor 's ki 
által mńsoltatott le? тет: noha igen rövid, mindazáltal az l'ró\több kolostornak említì 
hol egyházì napját ‘) (Dedicatio) hol pedig viszontagságait ‘), a’ nélkül azonban, hogy 

 

‘) Utána 1204. 1205. 1200. 1208. 1208. 1209. et 1300. minden jegyzetek nélkü! z'xllilnz11\'.l 
l) L. а' felebbi jegyzéket.  ') Mint 1019re „динеапп ecclesia S. Adrians_Martsrn“ щепу alatt 

a’ szalava'ri apátság templomát értì. és 1038ra „Ведиагат en тоипиепит S. BembaM_“ 11151 
nillìk a' pécsváradì ll43ra „Верите gloriouinimo Regt Сеула деддсацип est munaflenum &quot;1 
cíploc (Széplak Abaujvármegyében) {и honore S. Marie a nnerabili cpxscopo 1lfarlyr|a.“_ A 
monauerimn itten is csak szentegyházat jelent, mint пенипак Du Cunge Glossarlunm (ниша, ha 
nem azon zsìnatnak írományaìból is, melly Sz. Lászlú dìcsó'ìtése (cunonisatìo) nlkalmával N. Vá 
radon 1192 tartatntt, ’s mellyeket Batthyánì LL. EE. Tom. 11. p. 284—2851 kìadotr, kìvi'láglik, 
a' mit már maga Batthyánì is észre vett.  ‘) Különösen 1203ra.: „Mommenum S. Johannis com 
ватаг irma bolduam nimm.“ Minekutánnn krónikánk nemcsak ezen boldvni kolostornak, Налет 
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egy kolostor, vagy egyes hely történeteinek feljegyzésével foglalatoskodnék, valamint a' 
régi krónikák irói cselekedni szoktak. 

A’ későbbi kéz ott folytathatta krónikánkat, a’ hol kalendáriomunk használ 
tatott; mert itt ott némelly kisebb fontosságú történetek felhozásában megegyez a' kalen 
dáriommal, mint a’ 1199d. és 1200d. évi: Buda заветам Obiit, és Daniel presbyter ordi 
natur jegyzetekben, mellyeket a’ kalendáriumba is beszúrt egy későbbi, de talán azon 
egy kéz, folytatta a' krónikát: mivel Buda és Daniel nevek kiírásában nagy hasonlatosság 
mutatkozik, a' vonások igen azok lehetnek, mellyeket a’ krónika folytatásában látunk, 
csakhogy ezek a’ kalendáriomban halaványabb tintával írattak be. 

Negyed szak. A’ ke't Ímsve'lmulató tábla. Az elébb álló 1151től egész 1300ig 
terjed. Feltünő benne, hogy 1151nél kezdve 1182ig csak a’ триадгита éz huwe't ínuep 
belül jegyeztettek fel: de már innen tál, azaz 1182diktől egész 12S1ìg nem csak a' зер 
tuagen'ma és Лиме? дилер betűí, hanem ezeknek veres festékkel beirott napjai is folyton 
folyva következnek; 1282től kezdve mindazáltal egészen 1297ig ismét csak a’ “septuage 
cima fordul elé; az 1298. 1299. és 1300k. évekhez efféle jegyzékek nem tétettek. 

A’ hátrább kötött áuwe'tmutato' tábla ugyan csak az 1171k. éven kezdődik; 
de megemlítendő, hogy azon szentek nevei is eleitől fogva egész 1238ig bele soroztattak, 
kik innepére a’ aeptuagesíma és àuwe't esett; ezekre nézve tehát az utóbbi лимитам 
teljesebb az elsőnél l). De a’ septuagen'ma ’s kurvát napja bele írásából még azok nézete 
is helyesnek látszik, kik e’ második huwe'lmutalo't hamarább használtatottnak vélik. Mel 
lesleg éríntjük: hogy a’ régi misekönyvek elébe nem csak Àalendáríom, hanem битв? 
mutato' is köttetett; de mivel egy misekönyv előtt csak egy huwümutalo' tábla állhatott; 
ez több nyomos kérdésre ád okot, mellyekről majd alább. Továbbá, a’ két husvétmutató 
tábla oldalaira a’ későbbi kéz által tett jegyzetek csak erre a’ gondolatra hozhatják a' 
vizsgálót, hogy azok, mivel a’ husvétmutató táblákon az esztendők folyton folyva követ 
keznek, a’ nevezetesebb esetek beíratására is használtattak; ennél fogva történt, hogy 
két különös későbbi kéz az 1192dik évnél mind a' két husvétmutató táblába, emlékezet 
okáért, Sz. László királyunk dicsőítése (canonisatio) évét is feljegyezte. Tudván tehát 
ezen jegyzet okát is, nem következik, misekönyvünknek dicső La'uld királyunk szentek 
közé vétele előtt iratása; ’s a’ misekönyv hasonlóan ezután is készülhetett. 

Az is megemlítendő, hogy a' szökőév (annas bissextilis) mind a’ két lluwe'lmu 
tató táblán B. betüvel gondosan feljegyeztetett; ott áll ez az 1192k. évnél is, mint szö 
kőévnél. — Azon B. betli tehát a’ huwe'tmutato'n, mellynek elébe a’ későbbi kéz Eleva 
cio S. Ladislaít tette, nem Bealu: , hanem Biuexlíli: jenlentésű: következőleg a' két 
együtt álló B. és S. betííket arra nem magyarázhatjuk, mintha az iró az utóbbi (S.) Sancti 
szóval az előbbi (В.) Beatus hibás nevezetet akarta Volna megigazítani; mert a’ B. betű 
nem is a’ későbbi kéz” vonása: ’s így a’ jegyzékiró maga magát megsem igazíthatta. 

többeknek is, úgy mint a' pécsváradi, széplaki, szalavári apátságok történeteit is említi; azért 
a' boldvai kolostor elégésének jegyzetéből nem következik , hogy krőnikánk eredetét Boldva vi 
zénél keressük: vagy hogy az egész codexet Batthyám'val, boldvai Sacramentariamnal nevezzük; 
mert ha kronikánknak efféle jegyzetei után indulnánk, akkor codexünket hasonlólag széplaki 
nak, pécsváradinak, és szalavárinak is mondhatnók. 

l) Koller, gyakran említett könyvében csak az elsőt adta ki, a' másodikból pedig csak némelly ki vonatokat közlött 
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Ugyan ezen az elébb kötött husvétmutató tábla ve'ge'n Krisztus szi'iletését illetö 
’s a’ többitôl különbözö betú'kkel és késöbbi kézzel irott iniádságok, és a’ szenti'rásból 
vett leczkék töredékei iiíllanak.Y Következö lapon van: Ratio :pbaerae pytbagore philo 
sopbi, quasi Apulejus philosophes descripsit. ’S ez után késôbbi kéztöl azen iinádsiígo 
kat leljük, mellyekkel a’ zariíndokok megáldattak, ta'skájok e's botjok megszenteltetett. 
Majd szóról szóra jönek ezek ele' más egyliázi régi könyvekben is. 

A’ tulsó levélen pedig ezek olvasbatók: Versus angelica' de embelz'tmil concur 
rentibul ad qinirtam decimam таит pascbatis determinandam, e' jegyzettel: Hor termi 
по: dedit angeln: Domini Sancte Bacbemi'o ad decimal» ума/мат lnnam {поете/идиш. 
Befejezi ezt az einbolismusok mivoltiít targyazó rövid értekezés. Az ezután kötött Лидсе? 
miete' tábla utolsó lapja'nak tnlsóján a' sz. mise rövid magyarázala végezetével követ 
kezô tárgyii, halavdnyabb tintával ’s ke'söbbi kézzel i'rott kérdések és feleletek fordulnak 
е16: Quid annua? Auriga типам Quis ducìt eam! Nox et dies, calor et frigus, auriga eins sol et 
luna. Quot habet palatìal Duodecim. Qnod praetores? aries, taurus etc. Qn'is te ducet in altum! Cu 
riositas 'stb. Efi'élék után jö a’ felebb einli'tett krónika folytatiísa. 

бит azok. Praeparatio ad missam. Codexi'ink e' szakasza е16“: ezeket olvassuk: 
Incipit erde, quemado presbyler se ad шёлат debeat praeparare, quisquis preclare cupies 
miriam celebrare, n'c prim orabz's, post Ítaec mz'uam celebrabis. ltten, elsô helyet e’ kez 
detii iniádság foglal: Nonde merz'terum meornm qualitate censeius etc. A’ következô lapon 
öt zsoltár van, mellyek a’ sz. mise elôtt most is inondatnak. .I6 egy rövid litania, mellyben 
az egyes szentek nevei nincsenek besorozva. Kiadta ezt már PrayDiatribe czi'mü munká 
jában ezen imádsiíggal: Rego te domine együtt innen. A’ litania rövid ugyan, de más mise 
elöke'sziileti könyörgések: Prueparatio ad minam között nem találtuk. Az említett Rego te 
Domine etc. imádság is ritkábban jö olé más praeparatiól: szakaszai között. Ezen könyör 
gés ama nevezetes mirra latina példányában, mellyet Illyricm Flaccius bocsiíta bözre, a' 
praeparatio'nak egészen a’ végén all, midön a’ fôpap miír az innepélyes egyházi ruhába öl 
tözött, ezen felirással: „Peatqnam infnlatur fuerit, dicat banc oratienem: Rego te altis 
sime.“ De e’helyen is némelly változással. Az einli'tett Rego te Domine könyörgésen kivi'il, 
praeparatìónlaban még több imádsa'g is találtatik, mellyekre illy neinü több régi praepara 
tiókban nem akadunk. Az einli'tett imádsa'gokra illy czíinzettel: Сон/гида ante altare kö 
vetkcz'ik egy hosszii Con/item' (közgyóna's) különfe'le vétkek elészäinláliísiíval. E’ Conjìteor 
azonban nem tartozik a’ praeparatio'bozs, miként a’ гения; maga ma'r mutatja; hanem a' 
Ieîró hibából tevé; mert Соц/“ваг a’ szent mise kezdetekor az oltárnill mondatìk. ’S iígy 
поп imádságnak seni itt volna, szorosabb teki'ntetben véve, helye, melly Cen/ítem' utiín 
illy czi'mmel jô: Oratie bena, kezdete pedig: Succnrre мы domine. Kôvetik ezt az in 
nepélyes inisemondó öltözetek felvételére rendelt könyörgések, mellyek elótt ezen feliriís 
áll: Cum ежи“ vestes, dicutur baec oratie. Ezen imádság pedig ugyan az, melly mosta 
ndban is az innepélyes misebeli szent öltözetek felvételekor: Сит ezaitnr cappa ponti 
ji'canl inondatik. De a' nii praeparatìónkban nem a' cappáre'l, hanem más inindennapi kö 
zönséges öltözetekrôl van emli'tés, valainint ez csak a’ Flaccins Illyricus missa latina pél 
da'nyában kerül elé. Az után jö: Ad pectinem. Aufer Domine а corde meo  et corpora mec 
omnia superflua atque nociva, et reple me septiformi gratia Spiritus Sancti. Ezen könyörgés sajtíta 
misekônyvünknek, melly az eddig ismert és nyilvzínitott praeparatio'kban sem találtatik; 

u. uscszóLí'rÃs ÜGYE. L 
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de fésů' haszmilata az isteni szolgälat elött másutt is divatozott; viliigosan bizonyitja ezt Du 
галди: Rationale divinorum ofiiciorum, Strassburg 1501 1). Ez utfin all: Dum laval Manus, 
Вит lergil тати. Da Domine virtutem manibus meis ad tergendam omnem maculam ’). Most jö! 
Dum induitur tunica : indue me domine etc. Dum bumerale imponít, dicat: Obumbra domine 
Caput meum umbraculo sanctae fidei, et pelle a me nubila ignorantiae ‘). Dum ínvolvít humoral?, 
ad alban két ìmádsäg. A' második: Omnipotens sempìterne deus, te suppliciter exoro, ut 
fraude omnium fuscatorum exutus, albaque veste indutus te sequì merear ad regna, ubi vera sunt 
Запада ‘). Erre jô: Ad cingulum: Praecinge etc. Dum appendit balteum cingulo: ezt mondja: 
Aceinge gladium tuum domine super femur potentissima, ut virilìter pessìm contra inimicos meos di 
micare 5). Ezután jönek: könyörgés: ad manipulant, ad stolam kettó', és pedig ezen felirás 
alatt: Dum innech't stolam cingulo, ezen könyörgés: Disrumpe domine vincula omninm peo. 
ralorum теошт. Megvan e’ könyörgés Flaccíus Illyrícur praeparatía'jában is. Most más 
könyörgések sora jô illy feliräsokkal: ad crucero, ud cbírotbecunl, ad almulum: dum induit 
se dall/lation, ad стадам kettö, ad cydram в), mellynél az imádság eleje igy van: Pone, 
domine galeam salutis in capite meo ad superandas et expugnandas omnes diabolicas catervas. EZ “tán 
ad bacillum. Ennek kezdete: Da domine baeulum iustitiae virgam directionis, virgam regni tui, ut 
1e feriente, ques debeo, feriam , et te раксете, quibus convenit, parcam. Ezen imádságban, fe 
nyitéket irgalommal egyesitö föpapot látunk , piispöki pälcza'val, mint egyházì kor 
mány jelével. ’S hogy eléadott praeparalt'ónk fôpap ziltal mondott innepélyes misé» 
bez tartozott , az elészámlált piispökì öltözetek és diszjelek bizonyitják; azért 56 
nek elé az emlitett könyörgésekben e’ szavak is: Deus universimi. воланы, commendo 
tibi, quos ad regendum mihì commisisti. ’S még pedig annál is inkább, mivel régibb idökben 
apátoknak püspöki jeleket viselniek nem vala megengedve, miként ezt codexiinkben elé 
jövô canon lis bizonyitjn, ’s csak ne'melly királyi kolostorok , mint р. о. а' pannonhalmi, 
pécsváradi, Garan szentbenedoki nyertek arra különösen engedelmet. Ki tehát e’ praepa 
ratz'o't ’s vele a’ misekönyvet valamelly kolostornak tulajdonitaná, megmutatni azt kel» 
lene neki, hogy azon kolostornak az illyen püspöki diszjelek viselésére engedelme volt. 

 

‘) Ezen szertartás тат ajándékoztattak fésük is a’ sz. egyhńzak számára. L. Du Congo Glossarium; 
és a’ Camall'aci chroniconban Stephanotlnál Tom. III. Tabular. eburnae ad ornamentum altaris, 
pectìnes item eburnoì quatuor, — ‘) Ezen imádság поп Ргаерагаи'о ‚ mellyet Bona, смыт kar 
dinal kéziratából adott ki, csak e' különbséggel: ad mappam.  J) Ez is látható a’ Bona által 
közrebocsátott Praeparau'o'ban. — ‘) E1. csak az említett Flaccina шути. missa latinájában 
keriilelé. — s) Balteum szót ne'mellyek еду értelemben veszik cingulum és zona szavakkal. Igy 
Macri. De a’ mi praeparationk ezen értelmet el nem fogadja; mert itten balteum a' тушим: 
világosan megkülönböztetik. Beltrum értelme azonban Du Congenál többfe'le: Ornamentum, mond 
ja, dependens a cingulo , vel cingulus militaria legionis summam l. V1. DC. ex quo numero ipsi 
sint , unde non tantum quo cingitur, sed etiam quo arma dependent ballena dicitur. Du Clinge 
ezen magyarázatńn kiviil , balteum jelenthetett püspöki ollyan шамот is, melly a' Cínguluról 
innepélyes mise alkalmával régibb idôkben függött. Ballen: eléjó in тина pontificalì Camcraeensi, 
orde, quando pontifex induitur ad missam, hanem a' mi Praeparationkban lévô'értelemtól kü 
lönbözóen. Az itten álló: Ассдяде glndíum tuum imádság helyett van ott: Rogo te altissime Sa 
baoht pater шпаге, ut lumbar mens ballen птоп'в dignerìs ambire etc. melly: Rego te sziival kez 
dödi'» ìmádság, ha megvan is hasonlóan a' mi Praeparatiónkban, esakugyan más helyen van, mi 
ke'nt felebb említók. A' baltheluról omlékezik Anonymat is in vita Pandalis Il. Ponf. rom. „Deinde 
ín рынкисдай ascendentespalatìum , ad dnas сит!“ denem't. Hic baltheo mccíngs'tur cum 
иврит erinde pendenlíbru clavíbua etc. — в) ngra vagy Сутий, piispöki siiveg legrégihb ne~ 
vezete, mìként Fabrica'ul, deák „магами bizonyítja. Guilelnuu il, Rationale oñìciorum mun 
kájaban ezt jegyzi meg: Mitra, pro Судан. Egy értelemben ve'tethetìk hát itt is ('ydra, Mi 
'm é“ I&quot;fula Szavukkal. E’ felírást ad Fydram más Praeparatìokban nem шпации. 
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Átalja'bun pedig mind e’ praeparalio’ mind a’ misekönyv érdekes részeinek nevezetessége 
és fentessága tekl'ntetéböl bátran állíthatjnk , hegy meg a’ leghiresebb liturgia irók is, lnìnt 
Bona kardinzíl, Mabillon, Menardns, Pamelinr, Marlene, Gerbert apát ’s a’ mestani 
Binterill, ha eodexünket ismerik, külò'nös ñgyelemre méltatták velna. 
_ Hated :za/z. 0rdo minne et canon minne. A’ praeparatio utxín orda miuae 1) 

(miserend) következik. Ezen osztály több érdekes részt foglal magában, lnellyek a' régibb 
misekönyvekkel ’s az ujabb szertartásokkal összehasonlítást, és nyemosabb megvizsgálást 
kivánnak. Ide sereztatott összefñggés nélkül, Krisztus urunk kinszevedését, halálát és fel 
támadását jelentö nem mester kézzel irott öt rajz, mellyek más misekò'nyvekben nem ezen 
szakaszban, hanem a’ cánon elôtt állanak. A’ rajzokra pedig más lectiona'riumohból, és 
antiphonáhbdl kiszegdelt iróhártyák fordi'tattak, mellyeken különfe'le , nem a’ rajzekat ma» 
gyarázó czélirányos ira'sok láthatók. Jelesen az elsö rajzen felül a’ kettészelt hártyán, 
melly a’ könyvnek 40dik levele, két serba ezek olvastatuak: A principio per quatuor hebdo 
:nadas usque septembrìm etc. Tulsó eldalára pedig, mellyen Krisztus urunk széken ülve kar 
jaìt kiterjesztì és sebeire lnutogat, a’ mellette álló angyal pedig keresztét kinszenvede'seì 
nek többi jeleivel együtt tartja, szerencsés születésért mondandó könyörgés iratott. Utäna 
meg amaz ismeretes nagyszombat napi ének: Ezullat iam angelica turba coelornm etc. 
az akkori hangjegyekkel következik. Ezek, mint, sem a’ rajzokhez, sem pedig lnisekò'ny 
vñnk emli'tett osztályáhez nem tartozók, észrevételinket támogatják, алая: codexünkben 
régi cautionálék és lectionáriumek czikkeì maradtak. 

A’ miserendet (orde missae) egy közönséges praefatio követi, тег: nz egyes 
innepeken mondandó рте/инд]: nem ide iktattak, mint más misekò'nyvekben találjuk; 
hanem vegyest állanak az egyes innepekkönyörgései között. A’ praefntio után sz. Jakab 
Ievele'böl, és sz. Maté evangeliumából vett ket szent leczke helyeztetett. Ez sein tárgya 
misekönyvünk jelen osztályának: hanem régi lectio'na'riumbo'l tartatett meg; de a' tulsó 
részére irott Canon Miuae már ke'söbbi kéz’ maradványa. 

 

А’ Canon Miuae elött veres betú'kkel ezek vannak irva: Clemens мехмата“; 
quondam magister composuit piìmus canonem istum. Erre hivatkezik Schier Хули: ’) azen töre 
déke'ben , mellyet kéziratìból Roma/c Márton szerzetes társa: Dissertatie de Regine Budensis 

') Cedexünknek Ordo és Canon Minne osztályából némelly kivenatekat már Pray kìadott Diner 
tatio de Sacra Dextera Divi Stephans' czímů könyvének a’ 44—47. lapjain. 

i) Schier Хули: sz. Ageston rendének igen nevezetes tagja, és több munka fáradhatatlan szerzôje 
Bruckban Lajta víze mellett 1727. Julius 19. született. Oskoláit Pozsenban végezte; minekoká 
ем, hogy ferró köszönetének állandó jele maradna, az itt virágzott hajdanì academiá _történeteit 

Memoria Academiae Iltropvlitanae seu Pownieneie. Vien. 1774. in 4.“ czímû muukágában örök 
’émlékezetben hagyta. Becsben 1745. April 25. lépett a' szerzetbe. Szerzetes tzirsai a' bécsi 
könyvtár gondviselöjéve tették, melly hìvatalában számos könyvet_kés_zltett_. Meg említendok: 
De диода: eermom'bul Augustins' primum Zagrabiemie dein Lueerim гриму. I_ien. 1765._ :11.4. 
Dissertatie de Regine Видение Bibliothecae Mathiae Corvini ortu , Iapm , interztu_et reliquias. 
Fien. 1766. in 4. Georgina Lodomerii A. Episcopi Strigon. mecenor. Tien. 1768. m 4. _De Ma 
ria Porpkyrogenita :poma , Anna et Maria eoniugibul Reginix_Belae III. .Illing..l{egu. Узел. 
1770. in 4. .Buda sacra tub priscia Hung. Regibue l'ien, 1774._m 4._Memor1_a {дышим Proban 
¢iae Hung. Auguatinianae. Fien. 1776. in 4. Reginae Hungarme.prnnae'ehrpu hen. 1776. ln 
4. E' két utelsó, helta után látott napfényt, inert már 1772. Martins ,15. eletenekl esztende 
jében megholt. Beke e' fńradhatatlan külföldi szerzetesnek, k1 hazunk в egyhazi tortenetexnk 
felvilágosításában illy buzgón fáradozott. 

L »l 
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Bibliothecae Mathias Coivini ortu, lapsu, interitu et reliquiis edit. alter. cum Mantisss Vien. 1799. in 
8. czl'm alatt kiadott. Hogy Scbier mind misekönyvünket, mint pedig codexünket jól is 
merte és megvizsgálta, érintett könyvének töredékében a’ 89dik lapon az 5dik száln alatt 
maga emll'ti. Igy hangzanak sorai: Венец: Rhenanus Rer. Germ. Lib. III. p. 108. (ed. Basil. 1581. 
fol.) ait: Sie Ungaricus sermo nostra aetate primum scribi eoepit. Id fortassis de raritate intelligi po 
test; vidi enim in codice membranaceo Capitali Poson. sub an. M. CC. scripte sermonom Hungaricum 
scriptum in funeribus dicendum. Nagy igazságot védelmezett itt Sellier, mert a’ felhozott ma 
gyar beszéd alatt a’ Latiatnc {двум temetési beszédet értì. Ezeket sem halgathattuk el; 
mert Pray György Díatrz'be nevii munkájából azt lehetne sajdl'tani, mintha tudós Зайдемед) 
misekönyvünknek csak némelly kivonatai közöltettek volna, pedig ke'rdés: 6 ismertee 
hamarább misekönyviinket, vagy Schier? A’ sz. mise végével halaadások, zsoltárok 
és könyörge'sek találtatnak; közben vetve pedig sz. áldozat elôtti e's utáni imádsdgok con 
`fteorral, ’s boldog halzílért mondandó könyörgéssel. Mind ezek szorosabb értelemben me 
gint nem ide tartoznak: de meg kevesebb összefüggésben all az ezeket comecratio свете. 
terii felirzis alatt követö czinterem megszentele'se're rendelt töredék imádsa'g, melly еду 
cgész levélre terjed, de betüi az elôbbenieknél sokkel nagyobbak ’s halaványabb szinú'ek_ 
Ezen töredék is csak annak tanuja, hogy eodexünknek némelly lapjai nem jutottak a’ ша 
gok helyére. Lehetetlen volt tudniilik az illyen rendetlenségnek meg nem törte'nnì, mi 
nekutána codexünk több darabból, és késöbbi jegyzetekböl toldatott össze. _ 

Hatod жид. Proprium misrarum de tempore. Egyha'zz' illäbeh' mire'la a’ követ 
kezö lapon kezdödnek ’s régiség bélyegét viselik magokon; mert kezdetl'ik nem ad 
vent elsö vasárnapjzíra, hanem karacson böjtére avagy vigya'zata'ra esik. Ezen idóve 
tés csalhatatlan jele annak, mike'nt a’ legrégibb hajdankor az egyházi esztendôt nem 
adventen, hanem nagykarácsonyon kezdette a). Ezt hitelesiti Mabillonius de Liturgia 
Gallicana, Paris 1729. a’ 337d. lapon, és Gerbert schwarzwaldi sz. Balas kolostorának 
apa'tja: Vetus Liturgia Alemanníca 1776. II. Àó't. a’ 835d l. De misekönyvñnk oszttilyrí 
nak jelen foglalatja azon tekìntetböl is nevezetes, теге sokkel rövidebb és kevesebb 
Ispra terjed, mint sem a’ mostanì misekönyvekben taltíljuk; mert az epistola'l: és eoange' 
Нита/1 nincsenek meg benne; ezekre a’ hajdani szokás kiilönös lectionúríumoltat és evan 
gelinmáriomobat fordított, minekokaért a’ régi egyha'zikönyvek lajstromában az eiïéle lec 
tíonáríumok és eeangeliomáriomok is felhozatnak 3_). ’S e’ saja'tsa'ga ösz régiségére mutat. 

A’ benne foglalt szent misebeli könyörgések pedig csaknem azok, mellyeket 
ujabb idôkbenis mond az anyaszentegyház; némelly innepi szertartások azonban külò'nböz 
nek a’ mostaniaktól. Mi csak e’ következöket ide'zziik: 

a) Hamvazo' szerdára megemlítendö az orllo in capite ieiunii *) , melly ezeket 
rendeli: Feria quarta s) in capite ieiunii ante missam discalceent se fraties ad proeessionenl , et in. 

 

l) Pray Diatribe p. 218. a’ felebb említett litániakat közölrén: „Idem ln'c prorsus codex est, úgy 
mond, er quo piae memorias .V3/:to Schier rariores aliquot Missae communicates sunt._“ 

i) Затащи[лег Márton szerínt lntroductio in Rem Diplom. praecipne Hungar. edit. Secund. Bud. 
1802. §. 200. p. 311313. eldó'deink szinte паду karácsonyon kezdették az újesztendò't. 

’) L. Зим(пуд Antoenit. Hist. Eccl. Hung. Nr. l. Fase. II. de veteri Ecclesiar. Hungar. ornam. p. 
5859. Söt némelly Altaristák csak arra köteleztettek, hogy a’ s1.. mise alatt a' leczkéket e's 
evangéliomokat olvassák fel. L. Batthyáni LI.. EE. Toni. lll. Statuta Capitali Varadinensis 1370. 
Ruhr. XXXIX.  4) A' ‚латыш пер(Млад ezen felírását is: Caput ieiunii csak a' legregibb mi 
eekönyvekben és liturgiákban találjuk.  &quot;) Schwarz Gottfried: lnitia Religionis Christianne 
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trames ad ecclesiam, ibique fama oratione, incipiant antiphonam.  A’ discalceent se [тайе: ad 
praceua'onem ìgékböl következtethetné valaki, hogy misekönyvünk sz. Benedek rende't 
tartó szerzeteseké volt; ha ezen szavakat mngokra veszì, ’s azokat misekönyvünk egyéb 
helyeîvel össze nem vetì. De ezekrôl alább többet. 

b) Кустов а' bó'jt málodvasárnapi könyörgésnek eme régi felírása is: Do» 
miníca vocal, mellynek homálylít a' felebb említett Rationale (lívínorum qßìcz'orum 
könyvböl szélesztlletni el, hol a’ VIk. könyvnek egyik czikkelyében n’ Dominica secu/ula 
quadragetìmae ekként fejtetìkmeg: Наес secunda dominica. intitulatur dominica часа: propterea, 
quod саге: proprio oñicio. Ez ismét misekönyvünk ösz régìségének egyìk fontosabb jele. 

cz) A’ М]! 41117: vatárnapra következö szerda pedig illyen jelente'ssel fordul eléî 
Leguntur duae lectiones ad missam, et dicitur: Flectamus genua propter scrutinium_ Hagonló wr”. 
и'т'ит tala'ltatik a’ nagy/Mh' szerdára rendelt szertartásban is, melly асупищит а’ keresz 
telendôket illette, ’s megvizsgálzísukra szabott rendtartás volt; meit nagybó'jtò'n által több 
l'zben ugyan, de nevezetesen böjt 14k. vasárnapra következett :zerda rendeltetett a’ ca 
tůecñame'nmok oktatására,` a’ mikor szoros vìzsgálat alá vette öket az anyaszentegyhríz. 
Ногу ez valóban így volt, kitetszik Durandusbo'l. Melly a’ régibbidökben gyakoroltatntt 
hajdanì szertarta's a’ ñgyelmes vizsgälót misekönyviinknek régi 110111111 emlékeztetì. 

d) A’ vírág vasúrnapí isteni szolgálat: Ordo in rumis palmarmn czl'm alatt jö 
elé, mellyet csak a’ régibb misekönyvekben e's sacramenta'riumokban találunk; az ujab. 
hakban Dominica palmarum felirás olvastatik. A’ szertartás pedig e’ renden ment véghez: 
a&quot;keresztjárás 1)(1’rocc.~ssìo)elött a’nép szentelt vízzel áldalott meg: prins агрегат! aqua 
benedícta, ut mos est in omnibus (Беби: domínícis, mellyre könyörgés következett; nta'nna 
olvassuk: Et ila exeuntes de choro, pergant ordíuatz'm ad locmn deslinatum.  Az: ex 
mmlea «le choro szavakat kizárólag nem vehetjůk egyedül csak szerzetesekre, névszerínt 
pedig sz. Benedekesekre; тег: mìsekönyvünkben található bark¿ík (Palmarum) megszentel 
tetése igen különbözik azon szertartásnak rendétöl, melly a’ sz.Benedekesekné1, és más 
szerzetes gyiilekezetekben divatozott; ezeknek régi szoka'sát föntartotta Marlene Edmund“). 
De antiquù monaclwrnm miba: Libri I/.czímů munkája'ban a’ 357k. ’s következö lapokon, 
a'hol Abba: és Prior említetnek, kikrôl azonban misekönyv. ezen osztälya mélyen halgat. 

A' МИМ/1 megszentelésére kijelelt helyre énekszóval e's könyörgések között 
ment a’ keresztjárás, ’s oda jutvńn: circundante clero et popula szenteltettek meg a’ bar 
ka'k. Mär ha misekönyvünk szerzetesek száma'ra készíìlt volna, nzok itt frahes'nem 
pedig clem: név alatt jelennének meg; mint Marlene munkájäban találjuk. A’ bar/:lik 
megszentele'se több könyò'rgés, és Mo'eel IIk. könyvéböl vett szent leczkék olvasaísa kö 

 

inter Hungaros Ecclesi'ae orientali адепта czi'mñ «frickezënébon a.' 70dik1apon irja: Jejunium 
quadragesimale Hungari moribus Graecorum statìm post dominicam Quinquagesinme die 1unae au 
spicubantur, die martis, sequentibusque diebus ad feŕias usque paschatls continuandum. Lati 
ni семга, feria demum quarta post dominicnm Quìnquagesimae, i. 0. (Не mercurii inchoabant,` 
qnem ideo caput Quadragesimne vorarunt. De ezen állítását mintha elemk a; görög szeitartás 
szerínt a’ 40 nnpi bójtöt mái lictfôn kezdették volna, megczáfolja misekünyvunk; тег: idézett 
helyen a’ nagybôjt elcje világosan nem hétfóre lmnem szerdára tüzctik ki. 

') Sz. Margit életírója, és Tclegdy Miklús a’ proceuiu't keresztjárásra magyarázza. 
l) A’ benedekesek lz. Машинб! nevezett társnlatának tagja , sziilvtett 1045. '1'_ 1751911. Jun. 20d. 

hö mdománya, és az egyházi régìségek feiviińgosításában szerzett trdeniei _qxcsoitek emlékét: 
Tous ce: ouvrages sont du trésors d’ érudition. l... Dictionaire Historique a Liege 1797. Tom. VI. 
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zött ment véghez; ezek uta'n misekönyvünkben illyen utasítást olvasunk: Нас ,/z'm'la , 
íucípíat vermm рапид/еж. На ezen utasítás csukugyan szerzetes rendnek szólana, e’ 
helyen apätot, nem pcdig fôpapot nevezne meg. A’ velsek éneklése után továbbá rende 
li misekönyvünk: Tum legatur evangelium .° Cum appropinguasset etc. Az evangéliom felol. 
vasa'sára pedig: Illo perlecto, ,fiat гетто ad populum de evangelio (vajha, ezen al 
kalommal tartatni szokott beszédpéldányt is leírta volna misekönyvünknek szorgalma 
tos irója) _finito sermone, сшшгиг antip/lonu: Ante вех dies paschae Ezekre könyörgések 
jönek, utiínok pedig egy flgyelemre méltó Praefatio következik, molly a’ bar/¿áls jelen 
kori megáldásánál mondatni szokott Praefáll'o'lól igen különbözö, ’s ugyan az, mellyet 
sz. Ambrus milanói püspök liturgiájából közlött Gerbert Márlon.' Monumenta veterí: lí 
turgíae alemauuicae P. I. р. 6465.Megszenteltetvén a’ Larkála, a’ keresztjárók: cle 
rus et popula: vissza indultak; ez a’ hely pedig va'ros volt; mert lnìsckönyvünkben nyil 
ván: шпате: cívilàlem igék'et olvassuk. 

е) A’ nagy csó'lörtöki isteni szolgálat elött, ezeket említi misekönyvíink: In coma 
domini hora tertia Sonet campana ad miuam, el ad celeras horas, et dimitteulur ш 
gue ad míssam magna' Sabbatz' ,' qua: tune “шабаш ad eumlem санбат, acilicet: Gloria 
in excelsis Deo. Ezek után az azonnapi szerlartást adja clé.; de az olaj megrzenlelúe't csak 
egy szóval sem érínti. Mivel pedig olly régibb misekönyvek,mellyek azon idôkben ki 
zárólag a’ székesegyhaïmkbanJ használtattak, az olaj megszenlellele'xe rendét is magok 
ban foglaljzík, mint Marlene.’ de autíqm's ecclesiale rilíbul nevl'i munkájában Tom. II. 
felhozott misekönyvek kivonatai bizonyl'tják; erre nézve misekönyvünk, ha valóban va 
lamelly székesegyházhoz kizárólag tartozott, bövebb lnegfejtést kiván, miért hagyatott ki 
épen ez a’ szertartás rende misekönyvünkböl? 

f) A’ nagypehleki szertartás szinte megemlítendö, mert annak igazolása'ra szol 
gál, hogy misekönyvünk kizárólag nem szerzetesi lnaradvány. Е’ renden kezdetett pedig: 
Ordo in Parasceve.’ Hora sexta co/zveniaut omnes eccleríurtící (’s npm fralres) in eccle~ 
siam, гати/ем”: ealulare crucem, et praeparenl se pretbytert' et velen' , quantum opus 
sit ad mz'm'struudum ad miuam, cum cantorz'bus et reliquie miuiltrìs , vestíbus quadra 
gesz'malíbus таим, :cílz'cet: pianeti: [тещ шт nmlís рейды, поп em'm Нее! presbyte 
rum, aut dz'acolmm, vel acolytum ad alture mínistrare nudi: pedíl/us. De épen jelen ren 
delése misekönyvünknek: hogy az emll'tett egyházi személyek mezz'l'láb ne jelenjenek meg 
uz oltárnál , nyìlványítja azt, mike'nt misekönyvünk , nem kizzírolag szerzetes rend haszná 
latára készítetett; mert a’ szerzetesek épen 1zagype9¢lekell .' a prima usque ad velpera: tar 
tották mezi'tláb az isteni szolgálatot, e's csak akkor jelenliettek meg valami könnyi'i la'bbe 
liben, ha nagype'ntekeu valamelly dermesztô hideg volt, mcllyet ki nem állhattak. De 
még illy eset sem menté meg öket egészen kötelességüktôl, тег: az illyen ok alatt 
nyert kegyelmet más üdvösséges cselekedetek gyakorlásával шпона]; kipótolni , Marte 
пе Edlmmdnak tanutétele szen'nt, kinek idézett munkája'ban Tom. I. p. 410. ezek a’ sorai : 
Ad primam nudis omnes pedibus conveniebant ex communi et universali monasterìorum nostrorum con 
svetudine; quod absolute praescribunt Dunstanus in Concordia, Udalrioui Lib. l. Cap. XIII. Consvetu 
dines Germaniae Floriacenses , Divionenses, Dionysianae, Compendìenses , et Lyricenses. Vetus ordi 
narium Corbejense, et S. Petri supra Divan, Liber Usuum Cisterciensium cap. XXI. et Beccensium; 
sub conditione тего Lafrancus, consvetudo S. Germani а Pratis, atque S. Vincentii Laudunensis; et 
recens Corbejensis monasterii Rituale , scilioet: nisì pro nimia frigoris asperitate misericordia conce 
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datnr; sive , ut loqnuntur Landunenses Consvetudines: nìsi sit frìgus horridnm; neque enim pro quo 
vis frigore calceos retinebant, quo casu oñicio tantum, inquit Lafrancus, intererunt nudis pedibus; 
et pro hac gratia, ait Rituale Corbejense: quilibet tenetiir dicere septem psalmos, siv'e in pium ali 
queni usuin permutabitur ex consv. Landun. et sic remanebant nudi usque ad vesperas; time enim fa 
ctis orationibus trinis, lotos aqua calida pedes calceabant, ac vesperas cantabant. 

Mellesleg einli'tjük: hogy ez паров olvastatott fel, a’ mai bevett szokás szerìnt 
Krìsztus ki'nszenvedése is (passie) sz. Ja'nes evangélìuma'ból, melly azonban misekönyvünk 
ben csak törede'k, mivel az evange'linniekra, a’ mint mar éríntettük, különös lectienáriumoli 
és ecangeYininarinmeli használtattak. Az evangélium felolvasása után rendeli misekönyvünk: 
Evangelio finito, vadat presbyter, et dicat erationes, sicut in libro continentur. E’ könyv pedig a’ 
mi misekönyvünk. A’ presbyter nevet csak azért hoztuk е16, hogy ebböl is codexünk bir 
tokosaira Iigyelmeztessük olvasóinkat; mert Marlene szerint надутые/ген a’ szerzetes gyii 
lekezetekben mindenkor; az apát tartotta az isteni szolgálatot, mellyre, ugyan ôtet liiva 
tala kôtelezte. Az érintett nagype'ntekz' könyörgések épen azok, mellyeket jelennen is mond 
az anyaszentegybáz: Oremus dilecti'ssimi etc. Utänok illyen rendszabás all: Due presby 
teri stante: incipient.' Popule meus etc. Diaceni vere шин Reliqniarum: ара; о Geog. 
Chorus respondent.' Sanctus Deus, Item presbgterz'.’ Eduxi te etc. Тине presbyter accipz'at 
сандала de cruce, di'cat alta vece: Ecce lignum crucis. Def” ргозгетапг se in terrain all 
orare (tìsztelni) crucem, cantantes Íias oratioaes: Domine JESU etc. Melly imádságok 
Gerbert Márten ältal AIommienta veterz's liturgìae alemannz'cae P. II. p. 86. kiadott kö 
nyörge'sekkel ege'szen inegegyeznek. Ezek után illyen rendelés következik: замши au 
tein Cruce, tam a sacerdote, quam ab anti'stite et a ceteris, „вида! васегдо: fertivís ín 
dntus ornamentis, ante sanctnm altare et втроем! ibi , quonsqne Corpus Domini ab Ar 
chidi'acono deferatnr. Arcbídi'aconus ищет, et сит eo due clerici, vel tres vadant ad 
locam ‘), abi pridie Corpus Domini rereabatur. Et escalate altari, Corpus Domini et 
Садит eine .rancio vino et aqua mixta, de mann Arc/iz'diaceni accipiat. Minthogy a’ 
„дурман szertarta's rende anti'stest és arc/iidiacemut is említ; misekönyvíinknek ezen 
ezìkkelye valamelly székesegyba'znak nyomiíra vezethetne, ha belöle még több illyen fény» 
suga'r vila'glana ki. — Ezen nagype'nteki szertartás pedig (orde in Parasceve) ugyan az, 
mellyet Gerbert többször idézett munkiíjában P. II. р. 202—203 а' bécsi csa'sziiri könyvtiír 
keziratából azon különbse'ggel bocsatott közre, hogy abban autistes helyett világosan De 
stina: Episcepmt olvasunk. Lássnk a’ nagyrzambat napi szertartást: 

g) Melly: Orale in Sancte Sabbate czi'mben foglaltatik, ’s e’ renden kerül elé: 
Sabbatì die ornetur ecclesia omnibus ornamentis et utensilibus suis, hora septìma convenìat oninis cle. 
rus in ecclesia, et pouet se vestimentis solennìbus, diaconi dalmatìcis, subdiaconi sericeis albis , pa 
ratisque omnibus , expectent iussnm Pontificia ('s nem abbatis) in ordins suo in choro. 

Az isteni szolgálat pedig az :ij tììznelá (novi ignis) megszentelésén kezdetett, 
mint most; nem is sokban különbözik a’ többi misekönyvekben talólható szertartásoktól. 
Itt csak ez megemli'tendô: az 12j tůz’ megszentelése utiin az egész várasban eloltatott a’ 
tiiz ’s helyette a’ megszentelt ti'izet osztottiík el a’ lakosok között. 

 

l ) Az illyen szentségtartó helyek, mellyekben a' szentség rejtetett, {ртпупс, vagy szobor alka 
tuak , és mesterse'gesen faragottak; a minoket a kassai szekes egyhazban, és az eperjesi, bart 
fai és kisszebeni plébánìa templomokban шпата. 
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Ez utxín misekönyvünk a’ haven’ gyertya’ (cereus paschalis) megszenteltetése 
rendét terjeszti elé, mellyet az ismeretes: Exultet iam angelica turba соединил ének, 
Praefatio e's könyò'rge'sek között a' Diaconm vitt véghez, ó ragasztá a’ gyertyába is az 
öt tömjén darabot. Szembetünô, hogy az itt megnevezett: Exullet iam angelica turba 
coelorunl ének, ’s a’ Praefatz'o minden hangjegyek ne'lkül állannk, noha eléneklésük 
rendeltetìk; ’s a’ hol senki sem keresné, a’ hangjegyet: Exultat íam angelica turba 
coelorum a’ rajzok lnásodik lapjára {тают а’ Praefatz'o pedig ama levél innensö részére 
jutott, mellynek tulsó oldalán a’ kalendäriom kezdödik; azért is ezen Рта/вид vc'ge, 
hely nem léte miatt félbe szakasztva maradt, ’s innen az író ama ta'rgyra megyen által, 
mellyet már elöre bocsa'tott; mert a’ gyertya megszenteltetésére rendelt szertartás utän 
megìnt ezeket ismétlì: Hoc explelo, per universal dama: extinguatur ignz'x, et incen 
dutur de novo et benedicto igne ; delude sacerdus índnalur cappa. 

A’ Íznsve'lígyerlya’ megzílda'sávnl, a’ kereszlvńs megszentele'se szertarta'sát hozza 
föl misekönyvünk. Elnem mellözhetjuk itt ezt a’ rendszaba'lyt: Inlerz'm antena, dum lec 
Нине: leguntnr, presbyterz' cut/:echítant infantes. . Az infantes alatt nem kisdedeket, 
hanem keresztelendöket értett az ösz hajdankor, mint e'kôvetkezò'kböl kìtetszik: Post mís 
шт, ante, quam accipíant infante: corpus et sanguínenm Domini, dz'catur super eo: aralz'o, 

A’ nagyszombat napi szertarta'sban sem említetik abbas, hanem родную; .' Iu 
lerc'm рапид/ел: inlret in cansecratz'onem fonti: (keresztkút) et ‚Ли! benellz'ch'o. 

la) Különös Íìgyelmünket voná magára e’ szakaszbnn a’ Fellámadu': is, melly 
misekönyvünk utasíta'sa szerint ezen e'pülô szertartásban :íllott: Ad malati/las, dicalur.’ 
Domine [айда mea aperz'es elc. Deus in adíulorz'um meum intende, postea Invz'laluríum , 
шт , Exultemus etc. Ego snm — Вити Avz'r  десанта!“ сит crucz'bns et сетей el 
шпата: et тумбами/5.1 omnes n'mnl pervenz'ant ad дерматит. Diacones auten» duo, 
angelica МИМ ibídem „дети, islum z'nlonant versz'culnm: Quem quaeritis in sepulchro 
Christìcolae? Illa' auteur cum [инд/7110 cum lÃynzz'ama.' JESUM Nazarenum. Et iternm.' Vent' 
{в et „зиме locum ; lollenles posz'la lz'nleamz’na, revertantur ad clmrum, cantando .' Sur 
rezíl Dominus de дерн/сто. Tnnc теша: presbyter.' Te Deum laudamus. Sequilur 
versus : Surrexit Dominus, cere de :epule/lro , — рои Лаес: Deus in udìulorz'um ; et 
мутит” malutínales Landes  juill: Laudz'bu: et Psalmz's neque варим/им, neque 
дудит: dicalur, sed tantum денегай!“ dz'calur.' Haec dies. Conflemz'nz' Domino. Ad 
Pase/1a noslrum , :equílur versus: Surrexz't Chrìslu: el #fulfil popula ma. Тине evan 
gelium .' Et vulde mane una :abbatorum etc. Psa/mu: .' Benedictus, рог! Ãaec oralio . 
Deus qui hodìerna die ehr ранга canular: Benedíeamm Domino , dein fat .fermo а sacer 
dote ad po р nl и т ; postea detur pax populil. _ Ezek következésében сем: а’ felláma 
dús szertartn'sához tartuzott hajdan: a’ néphez szent beszéd inte'ztete'se: melly 
szokás llläl' többé пет divatozik, valamint n’ két Diaconu: akkorî tiszte sem. 

i) A’ Íuuve’lnapz` szertartás , mellyröl e’ renden e'rtekezik misekönyvünk: H0 
ra tertía omnes clerics’ (’s nem fratres) tolemm'öm шимми: :int parati; et z'nlprz'~ 
mi: fiat exercísmu: (benedictìo) nquae  post haec presbyter accípz'em de ipsa aqua, 
et ‘Pargat &quot;We&quot; alla” ¿la (“св/“10: Vidi ачиат .fm'la oralíone ‚ íucípíal Cantor.’ Cum 
ЦехБИРЖ — et sic venían! canenlet usque ad Sanctum ,Margaret/3am, et ita dz'calur 
a”hP/‘0”a°' О quam Preciosa est  pas! Мес oratía . Deus, qui paschale nobis remedium contu. 
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lieti, intercedente Beata Margaretha pepulum tuum coelesti dono presequere, ut inde in perpetuum 
дамам, unde nunc temporaliter exultat. — In redenndo cantentur versus.' Salve festa. dies; _fi 
nitis versibns , canatnr antiphona.' Sedit angelus  et sie veníant ad eeelesiam orante; 
ante altare шлете Crucis, et canatur versus.' Crucifixum Dominuum laudemus,  `finito 
versn, intrantes chorum, dicant.' Nolite metuere, et alii duo ante altare prosequantur 
islam versnm.' Recerdaniini, quemodo praedìxit — Alleluja  tune dicatur Лава oratie . Su. 
scipe preces nostras, et per resurrectionem filìi tui Domini nostri JESU Christi a. cunctis malis libe 
remur , intereedente Beata Maria semper Virgine, ac Beato Jeanne baptiste muro custodìae tune hoo 
sanctum ovile circumda, ut omni adversitate depulsa., hoc semper domicilium sit incelumitatis et pa 
cis  lilissa vero agatnr in ordine suo. Ezek arra tani'tanak: lniként a’ sz. mise elött, a' 
népueklszentelt vi'z lnegáldäsával keresztjiíräs tartatett 1) az egyházon kìvíil sz. Margit/ions, 
nlelly vissza jövet быт/детищ! eltáránál állapodott meg, ’s innen a’ fôoltárhez érvén Bol 
dogasszony és her. шел! János eltalmaíért esedezett; mert misekönyvünk olly szentegy 
házé volt , melly Boldogasszony és her. sz. Júnos pártfogzísn ulatt szenteltetett fel, mi 
161 alább. Említendö nie'g misekònyvünkbôl, mìként hnsve'lnapján nem esak a’ hnsvét 
ba'ra'ny, kenyér, tejások: hanem szalonna, sajt és madár hlis is megáldatott. Figyelmet 
gerjeszt e' részben az is, begy Лиме? hetében a’ keresztkútbez (ad fontein baptismatis) 
naponként egybzízi járdalat tartatett, és misekönyvünkben nem esak a’ Лихие? utáni elsö 
hanem a’ következö öt easúrnap is: Dominica in albis neveztetik. 

la) Az мам csötörtò'h vl'gyäzntára (vigilia) rendelt Рта/211561176] illyen ószrevételt 
erasunk: Praefatio quotidiana; Pascha enimfnilmn est: Ascensio nondnm est, melly jegy 
zék liturgiai tekinletben nzért érdekes: mert az éri'ntett sz. luisére nem a’ bnsve'ti, hanem 
a’ miudennapi közönséges Praefatio'l leljiik kijelelve. 

l) Abban is külò'nbözik n’ mostani rendtarta'stól misekönyvünk, mert benne Piìn 
hö'sl ńgyúzahíra négy sz. leczkét annyi különös imádsäggal találunk, de ezen leczkék és 
könyörge'sek szzímárn nézve Jilartene Edmund álli'tása szerint De antigua Ecclesiae Disci 
plina in Dim'nis celebrundis offl'ciis. Lngdnni 1706. az 540541k. lapekon, kiilönbse'g di 
vatozett. Ez után rendeli misekönyvünk: Fiat processie ad fontein, ubique explelo bapti 
sterio ') ‚ redeanl ad chow/m сит processione cantando lilaniam; sed hoc secu/adam Canoni 
cos; secnndnm vero ordi/lem monachornm, _fnilis leclionibns, et oratie/:illus dicatnr lita/lia. 
Mivel az itt emll'tett мент111501; közül azokról szól ele'bb misekönyvünk , lnellyek a’ keip 
talanbeli egyházakban divatoztak: a' szerzetes egybázak ezen napì szertartását pedìg esak 
mellesleg és utäna téve éri'nti; azért misekönyvünk ezen szakasza nem volt kizárólag 
szerzeteseké, hanem ka'ptalanbelì egyesületekéinek is tulnjdoni'tbatjuk. 

 

l) Midón a' szentelt viz megáldásával keresztjárás tartatott, szokásban volt, a’ hiveknek vagy ol 
tároknál, vagy kápolnáknál megállapedása; ezért az illyen sz. helyek atatio'lrnah neveztettek. 
lgy a' za'gra'bi székesegyházban efféle пана]: helyeì veltak: и. Miha'ly, sz. Lászlú, sz. Erde' 
bet és sz. Кении oltáraik , L. Cantuale precessionum ex veteri Zagrabiensis Basilicae 11111810 
phani Regis censvetudine institutom Vieri. 1751. in 4. — Ósszehasenlítván ezen régi szokással 
u’ mi misekünyvünkben eléforduló husvét innepnapi szertartás rendét, ki világlik, hegy ez olly 
szentegyházban használtntott, mellyben sz. Margit kápolnája, és sz. keren! oltára léteztek, s' 
ezek надо]: állomások gyanánt szelgáltak. 

’) А' baptisterium nem esak a' keresztkútat jelenti, hanem mngát a' sz. keresztseget is. Joannes 
de Janna : Варилидат dicitnr lam pro baptismal&quot;, quam pro loco. Vita S. Eusebii l'ercellen 
sil, Dum мстит in meme Marlin celebrarctur pascha, in cuius vigilia papa memoratus sacra 
perageret , es sacraiiuimum celebrare: baptisterinm. 

н. MßcszólÄ'rÁs Ceva. M 
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т) Valamint burve'tnapján, azonképen рты/1631110! is a’ vi'z megszentelése után 
keresztjára's tartatott, melly alkalomra misekönyvünkben ezen könyörge's találtatik: Dem, 
qui sacramento festivitatis` bodiernae universum ecclesiarn` in omni gente etuatione sancti 

jìcas; intercedente Beato N. in totam mandi latitudinem Spiritus Sancti dona difunde.  
Nein keriilheté el figyelmünket ezen környiila'lla's, hogy ámbar, piìnkò'st napján is, va 
lamint llueve? innepén a’ népnek szentelt n'zzel inegáldása közben egyházi járat tartato'tt; 
itt azonban sem a’ static/a ki nem jelentetnek, sein azon szentek, kiknek oltárailioz , vagy 
kápolnäjokba a’ processie vezettetett, sem végre ama védszent, kinek közbenja'rásáért a’ 
hivek különösen esedeztek meg nem neveztetik. Y ' 

y u) Méltó, nagyobb felviliígosi'tiis okáért azt is megemli'tenünk, hogy noha Kál 
ma'n kirälynak I. törvénykönyve a’ LXXIIk. fejezetben nyilván parancsolja: Üjfcium de 
Sancta Trinitate post астме Peutecostes celebrelur: iiiisekönyvünkbe inindazáltal pfin 
Àò'st nyolczadja után sz. Háromsríg innepe're rendelt sz. mise nem foglaltatott: a’ mi an 
nak jele , liogyinisekönyviink ama шт szertarln's rendeliez alkalinaztatott 1) mellyröl 
u’ felebb éri'ntett libellus in ordine romano einle'kezik. A’ sz. báromsa'g miséjét azon mise 
könyvben sem tala'ljuk, mellyet HunyadiMa/'yás király XVk. sza'zadban hzírtyára igen csi 
nosan, aranyozásokkal ’s kíilönféle festék ékesgetésekkel i'ratott, ’s melly a’ budaikönyv 
tárnak többi maradványival együtt a’ bécsi cs. kir.udvar könyvtiiräba jutott. L. [Идете 
lis Denisii Codiees 1118. tbeologici Bi'bliol/zecae Palalinae Vindob. latin. col. 2976. 2977. 

Nyolczadszala. Proprium JlIissarum'de Sanctis. Szentela tisztelete're rendelt sz. mise'l: 
os'zta'lya.l Ezen osztzíly csak abban ta'vozik el a’ mostanì sz. misék rendétöl, inennyiben 
az egyes szentek tiszteletére besorozott sz. misebeli könyörge'sek nein sz. Andra's apostel 
innepén, haneln sz. Sylvester papa napján kezdetnek, és sz. Талий apostelen végzó'dnek. 

a) Boldogasszonynak csak négy innepe einlitetik, mellyekre a’ kirendelt niisebelì 
könyörgések is inegvagynak, úgy mint: Gyertyaszenteló' és Gyiimò'leso'lló; Nagy Boldog 
asszony e's IÓÁs'asszo/zy napjára. December Sdikn'ra esô szi'iz szent fogantalása innepén mon 
dandó könyörgéseket késôbbi kéz irta a’ misekönyv széleire. Sarlo's Boldoglwszouy napj'fira 
pedìg (Visitatio'B. M. V.) bemutatu'sa innepére (Praesentatio) eljegyzefre (Desponsatio) be't 
fajdalma (Septem dolorum) ’s más napjaira rendelt könyörgések nein találtatnak. 

Gyertyaszentelo&quot; Boldogasszony napi szertartásokból megeinli'tendö: a’ ne'pnek 
szentelt vi'zzel megáldäsa után eme rendszabályt olvassuk: Schola cantorum ezeuute de 
clioro dicat: Postquam impleti :um dies, etc. _ illo empleto , sequuntur cetera usque ad 
cerlum [ости — Е2 исйп ismét könyörgés: Famulorum tuorum, quaesumus, Domine delictis 
ìgnosce etc.  qua finita, benedìeatur novus ignis; mort néinelly szentegyhäzakban e’ napon a' 
tdz megszentelése is divatozott L. Martene de antique ecclesiae disciplina p. 126. 

rA.’ tů'znek megszentelése'vel, ‘több könyörgés, antiphona, és praefatio elmonda' 
sa között a’ gyertya'li szenteltetének meg ’s illyen szertartsissal osztattak el: Interim, dum 
irta тиф/гола eantatur.' Curia: ecclesiae distribuat candela: fratribus. maior eero magister 
pueris.  Itt ugyan megint fratres emli'tetnek; de azért nem akadozhatni ezen a’ kifejezé 
sen semmit is; mert elmellözvén most azt, hogy Martene Edmundnak sokszor idézett 

‘) I.. Rútz Andréa becses munkájá't: Liturgika, v. a' római keresztény anyaszentegyház szertartá 
sainak magyarázata Esztergam 1823. ‘ 
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munka'jában a’ püspöki és érseki egyhzizak számára l'rott misekönyvekben a' káptalanbe 
liek szinte fratreseknek neveztetnek: hazánkban is a’ kanonokok azonkép kerülnek eié 
fratres nevezet alatt; jelesen Martyrius esztergami érsek, káptaluna'nak tagjait 1156. év 
röl szóló adománylevelében 1) nyilva'n `fratres néven illeti: Ego lVIartyrins — in pruefu 
Ia  Sln'goniewi ecclesia in Ízonorem beatae  virginis Mariae altare construxi, constru 
clnmqne consecravi , ad ca'l'as servitinm constituz' cnoram fratrum дно/{1110 convenire debere. 
Kiket e'rtctt légyen itt _fraties alatt, következö sznvaiban fejti meg: Comillerans snppra 
dichte ecclesiae cano/ticos usque ad mea ген/дрога coena carwisse  in beneßcium coenae  
septuaginta villarnm decilnas — contati. Ezek nyilvänyl'tja'k, hogy fratres nevezetböl mi 
sekönyvünknek szerzetes el'edete't nem következtethetjük. 

A’ megszentelt дует/ша: eloszta'sa utzín keresztja'rás tartatott; de ma'r itt mise 
könyvünk azon helyet, hová a’ processie vezettetett, meg nem nevezi, hanem csak 
ezen jegyze'kre utasl't: All processionem canatur.' gf. gaude Maria. if. Gabrielem archangelmn, 
time (ltcollant «lno presbyteri, et tol/ant варит сит Reliqniils, incipiente sacerdote.' cf. 
senex puerum portabat, et гипс redeant inde, segna/nr y! quod clerus vatum — quibas _ßnitis 
ad introiti/m ecclcsíae dica! sacerdos. Ez utän еду könyörge's: Da, quaesnmus Domine etc. 
 melly után: Intrantes all Crucell: тиши; Cum inducerent etc. — Benedicite etc, _ ее 
ita alta voce cantando cf. accedat in choro. etc. Intra/¿tes ad Crucem, talán itt is a’ sz. 
Бегел! olta'ra't érti, mellyró'l ma'r a’ husvétì szertartäs eléterjeszte'se'ben szólottunk. — 
Keresztjärás' utzín kezdetctt a’ sz, mise; melly alntt egész штамму (ОН'епог1ит) kéz 
ben tartattak n' megszentelt gyertyák: Pulsatis n'gnis omnibus, missa celebre/ar, tene/1li 
Ims omnibus candelas, a sacerdote et levita usque адептдат; et func post hostia/n oferant: 
ea candela antea sacerdotis роднит supra camlelabrum, et ibi per totana missam aadeat ,~ 
упал/11711 cmtos ecclesiae earn extùlguat. —— [Щи[еле gyakran idézett könyvében: Ex 0r 
аминь Ьетвт'сетг', et Petro Amelio, cerei acce/m' adasqne Диет missae Ina/:ibas gestan 
di mnt. At vero ea’ ordinario S. Martialis ad штат”. sacerdoti celebranti sant ofe 
rendi. — Ezen utolsó szertartzíssal misekönyvünk is megegyez. 

Ь) Az apostolo/a dicsôitetése napjain mondott sz. misék is a’ maiak. 
cz) Vaiamint codexíink kalendiirìolnában, úgy szinte misekönyvünkben ker. sz. 

Ja'nosnak három inncpét találjllk, úgymint sziiletefse innepét nyolczadával, fejeve'tele, es 
душит napja't ’). De, hogy misekönyvünkben ker. sz. Jánosnala ha'rom innepére ren 
delt sz. misebelì könyörgések vannak, és sziileteÍse napja nyolczadával innepeltetett , nem 
követkozìk misekönyvünknek vnlamelly szerzetes rendhez, nevezetesen pedig szent Be 
nedekéhez tartozottsága; inert a'mbár Alaitene tanubizonysäga szerínt, leer. sz. Ja'nos a’ 
szerzetcsck, és különösen a’ benedekesek különös tiszteletének [tárgya volt, szíilete'se 
napját innepélyesen megtartották: mind ezek azonban még scm valósl'tja'k azt, hogy mi 
sekönyvünk sz. Benedek rendszabálya't követöké volt; mert Àer. sz. Ja'nost legrégibb idôk 
óta az egész keresztyénység megkiilönböztetett tìsztelettel ìllette, miként Binterim eme 
munka'jäban: Die vorziìglicásten Den/:wiirdzgheiten der christkatholzlscńen Kirche V. B. I. 

 

’) LL. Eccl. Tom. Il. р. 244245. 
’) Pray, felehh említett helye'n ker. sz. Jánon fogantatúsa napjára rendelt misét a' ritkábhak küzó 

szánn'tja; ez игуан а‘ montani misekönyvekben nem шинам, de a' reglbbekben megvagyon. 
171 l 



XClI 

Th. Mainz, 1829. S. 373. Dr. Augusta' Jáuo: bonni professor pedig: Denkwù'rdzgkeílen am 
der christlichen Archaeologie III. B. S. 152 eléadja. 

d) 'Magyar védszenteink tiszteletére rendelt szent misebeli könyörgések. E' rész 
nagy mértékben érdekes, e's valamint a’ kalendáriom saját tartalmából tiinteti ki magyar 
eredetét, ligy szinte misekò'nyviìnknek magyar szentegyház részére iratását e’ benne foglalt 
honi védszentek tiszteletére irott misebeli imádságokból következtethetjük. Ezekrôl ugyan 
több sz. misét találunk itt, de csak a’ következendöket emll'tjiik meg: 

1.) A’ keresztyén hitet nálunk terjesztett sz. Albert (S. Adalbertus) püspököt és 
vértanut. Az innepe're rendelt sz. misebeli könyörgések néml'ileg külônböznek a’mostaniak~ 
tól. Nevezetes, hogy az esztergumi f6 székesegyházban nem csak April 23kán, de No 
vember ôkán is tiszteltelett sz. Albert vértanu és püspök emléke, ezen az utóbbi napon tud 
nillik; Translnlio S. Allalberti, mint ezt a’ Pray által nyìlviínitott kalendáriomok bizo 
nyl'tják; azonban szent tetemei általtételére rendelt innepének sem kalendáriomunkban sem 
misekönyvünkben nem akadunk nyomára. 

2.) Dicsö sz. [злит királyunknak és nemzetiink apostolának, több innepnapot 
szentelt az eldôdi magyar anyaszentegyház, jelesen a’ kalendáriom és a' misekönyv uta 
sl'ta'sa szerint Augustus 15dike't bolflog kimulása (Transitus S. Stephani) ’s azon hó 20dikát 
sz. telemeinek felemelefre (Translatio S. Steplmni) elulékére. Ezen utolsó ülöinnepét vigi 
lia (vigyázat) elôzémeg, molly most ninos már szokásban. Harmadik innepe sz. letemeinek 
feltala'lása emlékére szenteltetett, de a’ melly nem Ma'jus 30dikiín, mint most, hanem 
October 11dikén tartatott: inert valamint a' kalenda'riom: Ilmencio Corpon's S. Step/mm' 
Regis napját October 11kére teszi, iigy szinte a' misekönyvben ezen парта: Ilmencio Cor 
poris S. Step/ioni Regis felira's alatt misekönyörgéseket találunk. Azonbnn, noha a’ ka 
lendáriom ezen! tetemeifelmlúlúsa napja'bnn egészen megegyez a’ misekönyvel: n’ kalen 
dáriom mindazáltal Május 30kára Feliz: papa és Шиит utiín , de rubrica ne'lkül, még: 
Translacio dexterae S. Step/¿ani Regi: innepét is említi; mellynek misekönyvünkben 
nyoma nincsen x)z mert eleinte sz. joga többi erelelye'ivel együtt 22s. telemeinek камыша 
napján tiszteltetett. Ezen eldödi szokás a’ közelebbi századokban va'ltozást szenvedett. 

3.) Sz. Imre herczeget mind a’ kalendärìom, mind pedig a’ misekönyv Henricus 
на]: nevezi ’). A’ kalendáriom, két innepéröl emlékezik: Sept. шиш, melly boldog hnlála 
napja volt, ’s azért: Deposicio felirás alatt jö elé: ’s Nov. 5dikén nagy veres betiikkel: 
Нет{сё Ducis et Сон/енот. De misekönyvünkben Sept. 2kára nincsenek misebeli könyör 
gések, hanem csak Nov. 5kére; melly napra különféle ’s több imádságok találtatnak: 
egyike a’ level széle're iratott. Közíilök е‘ kezdetüt: Deus, quijlorentem ’stb. kìadta Pray 
idézett könyve 7273dik lapjain. 

4.) Dicsó sz. Lászlo' király napja is különös innep volt a’ régiekne'l; mert innepe 
napja'n két sz. mise mondatott з). Abból, hogy a’ misebeli könyörgésekben (sanctus) :zent 

 

') Pray. Dínertats'o de sacra Полет divi Stephani czimů munkájában, és Kohnic: Joelhim: in 
supplemento ad Dinertationem de sacra Валет divi Stephans' felirású könyvében a’ 74d. Iapon 
nz. Пинт király jogámik Магн 30kán tiszteletét ezért támogathatták csak XIV és XVd. század 
beli missálékból és brevìáriumokból. 

’) L. Pray Dissertationes de Sanctis Salamone Веге, et Emerico Duce Hung. Poson. 1774 in 4. p. 4l. 
‘) Régi idókben a’ f6 innepekre két sz. mise mondása rendeltetett, ’s ez által különböztettek meg a' 

közönséges innepektól. 
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helyett boldognala (beatus) neveztetik, semmi oknál fogva sem következtetbetni, hogy a’ 
tiszteletére irott misekönyörgések, már dicsöìtetése(canonisatio) е1611 ke'szültek volna; тег: 
a’ beams és :ancla: nevezetek hasonértelmet jelentettek, minekoka'ért sz. Islváu királyun 
kat múi napig is a’ misekönyörgésekben csak boldog пеш pedig :zent névvel tiszteljük; 
azért ezen kìfejezés szerînt, meg nem állhat ama vélemény, mintha misekönyvünk, mi 
vel sz. Laszlo' király benne csak 12011105 és nem szon! nevezettel illettetik, még a’ szentek 
közé vétele е16“: szerkeztetett volna; тег: а’ dìcsöìtetése е16“ folyt perbôl, mellyet Kato» 
яйла/в idézett könyvében és Batthyzíninál. L. Eccl. Tom. Il. olvashatni, bizonyos, hogy élete 
szentségéröl némellyek kételkedtek; következöleg illy állapotban elöre, tìszteletére mon 
dandó ima'dságokat semmì esetre sem készl'thettek. Azért sokkal bizonyosabbnak tartjuk, 
a’ misekönyvben elé forduló könyörgéseknek csak dìcsöl'tete'se uta'n, iratását. Közülök az 
elsöt említjük meg: Deus, qui B. Ваше/шил Regeln Nostrum el Coufessorem tuum, miro mí 
seratz'om's modo, delinquenten» ad vem'am, et {плит traustulzlftí ad glorz'am; praesta, quan 
шиш: „г, quem Неслием Íuzbuz'mus in tem's, eum modo protectorem habeamus {и coel'l's. 
Meri Pray Dz'ssert. (le S. Ladislao р. 16. és Kato/aa Hístor. Crit. Веди!” Huug. Тот. IV. 
р. 394 et sqq. ezen imádságból következtette, mintha rz. La'szlo' király Sulamou éltében vét 
kesen va'llalta volna fel a’ fejedelemséget; de alaptalan vélekedésüket megczáfolja ez a' 
másodìk mìsében található könyörge's: Deus, qui B. Ladizlao Regi et Confessorz' tuo, post 
terreuae lllgm'lalz's faslz'gz'um, aelerm'tatz's lauream coutulíslz'; concede propz'tz'm: ut, qui 
ein: merita venera/:tur {и tezris, ipsa' quoque iu gloria co/uocz'eulur iu соей}, — mivel a’: 
post terre/me (ИЗ/сдай: fasligz'um, aeteruz'talí: lauream coululíslz' szavak épen ellenkezöt 
jelentenek. A' delinquenten: afl venía/u „шит/5:15 igéken tehát azon emberi gyarlóságokat 
kell értenünk, mellyektôl ez életben me'g az isten szentei sem egészen menttek. ' 

5.) Ve'clszeulez'nk között tìszteltettek hajdan sz. Audra's és Benedek vértanuk és 
zara'ndokok is. Feltünö itt, neveiknek egy késöbbi kéz ältal a' kalenda'riomba ìrata'sa, ’s' 
azért misekönyvünkben Julius 17ke're, a’ mikorra emlékezetük esik, nem találunk tìszte 
letükre rendelt luiseliiönyörgéseket: melly annál nagyobb figyelmet gerjesztö, minél bi 
zonyosabb, hogy oz. Elek ìnnepét is késöbbi kéz jegyze' azon napra a’ kalendáriomba; 
mindazáltal a’ misekönyvben még is megvannak az innepére készített miseimádsa'gok. 

6.) Sz. Gelle'rt püspök innepe pedig: Paulo, Vagy a’ mint egy kesôbbi kéz felébe 
irá: Deposícz'o S. Gerarda' czl'm alntt Sept. 24dik napjára esik kalendáriomunkban; holott 
az 6 emlékezetét September 25kén tartja az anyaszentegyház. A’ misekönyörgések ugyan 
azok, mellyek mostani misekönyvekben találtatnak. 

1.) Hom' пейте/Меди]: soräban sz. Mirlon is. Mind n' kalendáriom, mind a’ mise 
könyvben két innepét leljiik, Julius 4kén: Tralulacio S. Martini, és Nov. 11kén veres fes 
tékkel: ¿Marti/n' Epiwopì. November lidikére rendelt sz. mise könyörgések, egy“ Шуе. 
vén, különböznek a’ mostani római misekönyvben levöktól. Ezen innepnek, miseköny 
vñnk :zeiint, nyolczadja't is tartottäk a' régiek. 

e) A’ kalendáriom 's a’ misekönyv utasl'tása szerint; elödeink sz. Benedek, sz. 
Zn'gmoml, sz. ‚(г53107, rz. Ló'rz'ncz 1) és sz. Едут! apát napját is megìnnepelték. De külö 

 

l) Hogy régi elödeìnk u. Lóra'nc'zet már хна. ‚датам3 nem&quot; csak vígiliávalhhanem 1116 1пперре| 
i, дяденек, misekönyviinkbol, gz értekezés mba, kl a' Sumegen talált emlekeztetö kereszt ré 
gigégét п 1822dìk évi Egyhán' Ertekezélel ¢': Tudon'táwk IIId. küntc'ben az 136dik lapon щ. 
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nös említest e'rdemel sz. Benedek két ìnnepnapja: Conversio és Translalio S. Benedicti cam 
Octava; az Martins 21kén, ez pedig Julius like'n. Е' két innepéböl niindazáltal azon kö 
vetkeze'st, mintha misekönyvünk kìza'rólag benedekesek szzímára iratott vnlna, ki nem 
hozhatjuk; ты: а’ Translacio, vagy Revelacio S. Benellicli innepet még némelly székes 
egyházakban is megtartották; ezek közül a’ Pray által kìadott kalenda'rinm szerint, az 
esztergnmi ёва’ bm'wiai, valamìnt ezen utolsó székcsegyhaíznak kalendáriomából kitet 
Bzik, melly еду régi misekönyv másolatából jutott gyú'jteme'nyünkbe. Azonban, ha mise~ 
könyvünk csak .ugyan benedekesek haszna'latn'ra készült volna, ezen esetre sz. Beneden, 
patriarcba, vagy pedig legislator полег mellékneve fordulna ele' benne, mellyel szerze 
tes fini mint alapl'tójukat tisztelni szokták. Tova'bbá aznn szentekröl is emlékeznék mi 
sekönyvünk, kiket a’ benedekesek különösen tiszteltek, vagy a’ kik ezen szcrzetbôl irat 
tak a’ szentek lajstromába, mint sz. Illa/[ras ’stb. Ezeket tehát tekl'ntetbe véve'n, mise 
könyvünk nem lehetett kizárólag sz. Ван/деде}: rendén lévöké. 

_ fj .leien czikkelyben azon szentek tiszteletére is lelünk 'misebeli könyörgése 
ket, jclesen: 0svaldus, Magnus, Lambertus, Rudberlns, Leodegarns, Gereo, Gallus, Bri 
ctíus, ll'aldburga, Ottmaras, lVillibalzlm, Prefectus, kiket lnostanì misekönyvekben nem 
találtunk; de a’ régibb ne'met országi, franczia és belgai szenlegyházakéban megvagynak. 

g) Ellenben olly szentek miséji is elékerülnek, kikröl a’ régibb misekönyvek 
sem emle'keznek , mint: De salictolsepnlcliro, Heliae prop/neme, Abrahamí, Isaaci, Jacobi, 
Lazari, Lnitruvis és Willecliarlli.' 

_ la] Talfílunk benne ke'söbbi kézzel .bel'rott sz. miséket is, nevezetesen: Albani, 
Wol/ganga', Christi/¿ae 1) Josep/1i Aegyptiaci. A’ kalendzíriomban pedig nem меры Aegyp 
tiaci hanem Josephi in Bethlehem feljegyzés мышам. Ez tehát fennebbi észrevételünk 
ujabb bizonysága, t. i. a’ kalendärionl elejétöl fogva nem volt a’ misekönyvel egyiitt. ’S 
annál inkább nem 

i j Mivel ámhár sz. Domonkos, sz. Ferencz, sz. Erzse'bet nevét késöhbi kéz fel 
jegyzette a’ kalenda'riomba, de sz.. Ferenczét kìvévén, sem ezen szentek, sem pedig sz. 
Norbert, sz. Bernard innepeìre misekönyò'rgések még késôbbi ke'zzel sem soroztattak bé. 

Kilenczed szak. Commune Sanctornm et [насте voticae. A’ лете/Ъ kö'zò'nse'ges mi 
se'i e's a’ ходам „мм. Affogadási misé/a szzíma _sokkal nagyobb, mint sem mnstani mi 
sekönyvekb'en. Megemll'tendô itt: a) Missa de sacramenlis dominicis. Ezeket meg a’ ré 
gìbh misekönyvekben is gyéren tala'ljuk; minekoklíérthray ligyelmét sem kerüle'k el. b) 
A’ Де? laöznajy'aira (de F erialibus) czím alaltì sz. misék, mellyeket Alcuinus vagy Albimu 
szerzett 2). cz) Az виден ’s a’ должен (mina communis, mina geaeralis, mzlssa pro vivis 
et deja/:clix ,~ missa pro salute три/пил, et requie dejunctorum) nem еду, hanem hét jö 
elö misekönyvünkben. Egyike sz.AgostonnaÀlulajdnnítatik; más ketteje pedig azért figyel 
met gerjesztr'i, mert n’ bennek elé forduló könyörgésekhen ker. sz. Jrínosna/e megfejtést 
kiva'nó társulatja (congregatioft familia S. Johannis baptistae) emll'tetik ‘) ’s e’ könyör 

 
 

tegeté, bebizonyithatta volna; de. nem ismervén misckíinyvünket, rsnk a’ XVld. századi eszter 
gznni missáléra hlvatkozik. — ’) mbár sz. misëje eredetileg is be írva.  ’) L. codexíinkben a' 
Labs/lus in ordine romano 61k. czikknek пата“. — l) Ámbár ezekbôl a1. idetartozó kifejezések 
fennebb la’ XVd. és XLVd. lapon шаг olvashatúk, itt azonban, mind a' két misekönyörgés egé 
szen terjesztelilf ele', mivel a' fókérdés körülöttök forog. A' lzerkeszta'. Els б ez: Pietate tua, 
quaesumus Domme, nostrorum solve vincula omnium peccatorum, et intercedente B. V. María cum 
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gések különféle véleme'nyre ’s kérdésre adtak oket. Mabillon is a’ fennebb idézett Illyrici 
Flacii missa latinajat a’ Hornbachi sz. Pe'terró'l nevezett menesterénak lenni vélte, mivel 
azen misében: mlscipe S. Tn'uitas hanc oblationem, quam &gt;pro seniors nostro , et lcuneta 
congregatione S. Petri ofero igéket olvnsta. Kit azenban Налогам: S. llIaria igazított 
utba: Ánimadcersioues in Regulas el Usum Critices czl'mů munkájának IIIk. részében a’ 
98k. lapen megjegyezvén: hegy Familia a’ cengregatie nevezct alatt nem mindig szer 
zetes társulat, hanem az isteni szolgálaton megjelenö hivek gyülekezete is értetik: In 
omnibus litnrgiis, mond , in quibns emergit nomen congregationzs, nihil aliud signifient , 
m'si coetnm virornm, qui offciis “штата:ритма: adstant.  Idézett helye'n a’ legré 
gibb liturgiäkból még ezen könyörgéseket is közölvén: Recordare Domine Congregationis 
nostrae  Orale pro hac ecclesia et nostra Congregatioue, quae in ea est. — Benedic 
Domine congregationi идите, — Vos qnoqne o Congregatio redempta, popnle sancte, qui 
adfnislis horlie. Mi is Налогам: a S. .Maria itéletét annál vnlnposabbnak tartjuk, minél 
több régi misekönyvet összehasonll'tván nzt találtuk, bogy а’ régiek Familia és Congre 
galio alatt valóbnn az isteni szolgálaton megjelenö hivek gyülekezete't e'rtették, ’s ezen 
nézetet igazelja maga a’ Canon Missae 15, mellyben im’ e’ könyörgés mendatik: IIa/1c 
agitar ablatiouem servitutis nostrae, sea' et салате familiue tune, quaesnmus Domine, nt 
placatns aecipias etc. A7. illyen gyülekezet pedig (congregatìo et familia) azen oe'llszent 
râl neveztete'k, kinek tiszteletére azen sz. egybáz szenteltetett, mellyben a' hivek egybe 
gyülekeztek; mint ez kitetszik a’ szalczburgi misekönyvben található imrídsn'gból, hol n' 
206d. lapon: Pro Familia` ma'nslibet Patrona' ecclesiae felinisna'l ez olvastatik: Defende, 
упавшими, Domine, B. llIaria Virgiue intercedente ¿stam ab omni adversitate Congregatio 
nem; et Familiam tibi toto corde ртамагат, ab Ízostium, propilins fuere clementer insidiis. 

Midön tebát a’ 1két misekönyörgésokben nyilvän her. sz. Jáuos társulatáról 
(familia et congregatio) törlénik elnlékezet, ebböl már n’ fennebb tett észrevételekne'l 
fegva magyarázbatjuk, hogy azen sz. egyháznak mellyben misekönyviink használtatott, 
ker. sz. Jáuos volt ve'dszentje, de ezt az alább einli'tendö äldások között eléjövö ezen kö 
nyörgés is bizonyl'tja: In introitn ecclesiae via sanctorum omuium, Domine JESU Christe, 

 

omnibus Sanctis, domnum apostolicum, episcepos, et abbates, et onmem gradum ecclesiasticum,_re 
ges, principes , famules et famulns tuas , atque loca nostra, una cum congregations et'faynilga 
S. Johannis Варили in omni sanctitate custodi , omnesque nthnltate, fr_aternitate, fannliaritate 
et confessione nobis unites, et omnes christianes а vitiis purga et vlrtutlbus illustra, pacem et 
salutem nobis tribue, bestes visibiles et invisibiles remove, ai'rls temperiem indulge, fruges ter 
ne concede, carnalia desideria repelle, infirmis nostris sanitatenl restitue, iter agentìbus prospe 
ritatem concede , inimìcis nostris et diseordantibus veram fraternitatem largire, incredules con 
verte, errantes corrige ', symenìacam haeresim et_on\nes hacreses et sclsnlatn 1n ecclesia catholi 
са, destrue, omnibus _Iidelibus vivis utque defunctis in terra viventi'um vltam aotcrnam panter et 
requiem concede. A’ másik p edig illyen: Suscipe clementlsslme Pater, emmpotens acterne Deus supplicationes, quas ego tibi peccatos praesumo ofl'erreym honorem domini nostri JESV Chri 
‚и, B. Mariae semper virginia, matris domini nostri JESIy Christl, et ommum supernorum 0171 
um, patriarcharum, prophetarum , apestelorum,_niartyrur_n, confessorum ас virginum tuurum pro се et sanitate pepulorum tuorum , et pro aëris tempe'rlo et fructibus terme, et stabllltate ec 
clesiae, et ordinesanctorum, et sandale regis et episcoporum atque abbatum, ac pro cuneta Congregation S. Johannis Варила: ac Eamslm, et pro me 'misero' famulo tue, et pro omnibus “тешили famulìs atque famulabus 11115 711115 atque defunctrs hdellbus tuls, et qulbus propter 
namen tuum bona fecerunt, et in nomine tuo peccata confessl fueruntë et concede .proprtlusr ut intercedentibus omnibus sanctie tuìs, ante censpectum dn'inae Mnuestatis tuae misericordiam con 
.equalmlh 
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qui ad te oenientibus штат aeternae gaudia contnlisti; aditum templi атм, Spiritus 
Sancti luce perfil/ide, qui loca/n istum in honorem S. Marine, sanctiquè Johannis baptistae 
consecrasti etc.  Aze'rt tchat, mivel két misekönyörgésben lier. sz. Jánosnah hasonló gyü 
lekezetére akadunk, abból nem következtethetjük, niintha misekönyviink olly kolostoré lett 
volna, melly her. sz. János tìszteletére alapi'tatott: Ezen kifejezés: (стае loca nostra sem 
jelent itt inonostorokat; hanem sz. egyha'zat, hozzá tartozó ka'polnákat, más egyházi 
épületeket ’s a’ keresztyén hivek lakhelyeit is; niert ezek szinte loca jìdelinm, loca ve 
nerabilia neveztettek; mint ez nem csak Du Gange Glossariumaból, hanem a’ miseköny 
vünkben ele'keriilö könyörgésnek eme szavaiból is, mellyekkel a’ vi'z mega'ldatott: virtu 
tem tune benerlictionis infunde — nt quidquid in dol/libris, eel in loci: лишит haec unda 
resperserit , eurent omni immunditia etc. ` 

d) Ámbár pedig az élökért, és holtakért mondott könyörgésekben a’ tärsulatért 
(pro familia et congregations?) esedezések foglaltatnak, de meg ezeken kiviil ha'rom mi 
se különösen talältatik misekönyvünkben pro Congregatione, ezek közül egyikében ezen 

.könyörgés jô elö : `amiliam hujus sancti Cae/lobii штат/ни domine intercedente b. Benelli 
cto Confessore tno ретро/110 guberna moderamine, ut adsit nobis in securilate cautela, et 
inter жрети fortitude, de ezen könyörgés azonban ki nein vivja: hogy misekönyvünk ki 
zárólag szent Benedekeseké volt, niert ezen esetben feleslegesek vala'nak e’ misekönyv 
ben elöforduló tò'bbi könyörgések pro Congregatione. Elihez jfírul még: ámbar miseköny 
vünkben más könyörge'sek is talältatnak pro _familia et Congregations’ ezckben szent 
Benedek közbenjárása nein kéretik.  Igy a’ keresztjäró héti in litania mujori misekö 
nyörge'sek egyikében: Mentem `familiae (пае quaesumus Domine intercedente b. Petro aposto 
lo tuo, et munere eompunclionis aperi et largilate pietatis tune enraudi. A’ fogadzísi mise 
könyörgések között ezen iinaidságot olvassuk: familiam nostrani quaesumns Domine interce 
dente beata Dei genetn'cie llIaria , et omnibus sanctisl perpetuo gnberna moderamine, nt ad 
sit nobis in securitate cautela, et inter aspera fortitudo. Ha niisekönyvünk kizárólag sz. 
Bencdekeseké lenne, ezen utóbbi könyörgésben, sz. Benedek neve nyilva'n eiiili'tetnék. 

е) Codexiinkben le'vö cánonok parancsoljiik: Еж authoritate apostoli pro regis 
nostri salute et regni ejus stabilitate in omnibus cotillie eclesiis orandum ответив ‚ et distri 
ctim praecipimus. Ennél fogva nem csak a’ sz. mise ciinonäban a’ kira'lyért pro rege ло 
stro einle'kezet tétetett, hanem a’ fogadtísi misék között találunk pro rege ’s pro rege 
tempore belli, igy mind béke mind háboru idején az eldó'di magyar anyaszentegyhäz is 
esedezett sz. misében fejedelme boldog uralkodäsaért és gyözelme'e'rt. 

f) Az egybehelendo'h boldogságaért (pro sponso et sponsajinondandó szent misében, 
különös figyelmet érdeinel a’ Praefatio, melly a’ könyörge'sek és alda'sok közé sorozta 
tott. Ezeken kiviil e’ szakaszban, a’ fogada'si mise'knek egész gyiijteménye talzíltatìk. Ве 
Iôlek csak ezek cziineìt éri'ntjük meg: illissa contra judices male agentes, pro temptatione 
sinodi sen colloquii; missa ad idola prohibe/ida; misra de furto, pro peste animalium; mista 
qui vexatione (hillegleleß') vea'atur. 

Tized smh. Missa in Agenda тоги/опят. Ezen osztály elsó lapja, apró de ki 
tünô csinos betiikkel iratott misekönyvünkbe; az itt lätszó irás vonalok nagyobb résztt 
azok, mellyek a’ felebb érintett embolismusoh mi'voltát targyazó rövìd értekezésben észreve 
lietók, de már a’ következö 11 lapra terjedô folytatásban egészen ina's kéz inutatkozik. 
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E’ balotti mise'k szakaza 1) (Misw in Agenda Mortuoram) _halottakért mondandó 
közönséges misén kezdödik, mellynek ez az eleje: Si enim credimns etc. jö utána Missa in 
die III° vel VIP et XXX°. et in anniversario. Ez után a’ balott temetefse napjára rendelt 
mise fordul ele, mellynek az elôbbi elött kellene állani. Két könyörgés ìlt azért feltünö, 
mert illyekre még a’ régibb misekônyvekben sem akadunk. Ezek utän soroztattak be egyes 
halottakért mondandó könyörgések, jelesen: Pro episcopo é Pro episcopis. Egyeznek ezek 
a’ szalczbnrgi, passzaui és eysteti misekönyvekben elé jövö eiféle imádsiígokkal. Követ 
keznek e’ könyörge'sek: Pro Abbate, pro sacerdotibus, pro uno дафнии két imádság, ’s 
az utóbbiban a’ halottért egy sz. martìmak közbenjára'sa kéretik ’). Ezek után irattak: Pro 
his , qui loca sancta aedi _ficarnnh Pro femina et plurib'as feminabas. Pro рое/Мели“: desi 
derante, pro elemosinan'is mondandó misék. In anniversario két mise: Pro plmibas defian 
ctis szinte kettö.  Ezek után jö: Pro patre et maire. Pro fratribns nostrae congregatio 
nis; ezt a’ha10ttì könyörgést a' mostanì római miekönyvekhen: Pro de_fnnclis frlltribfu, 
propinqnis et benefactwibns czl'm alatt taiáljuk. \ Ennek végével: Pro _fic/loi'lz'nribus, pro 
верили} in coemeterio, pro omnibus lßdelibns defìmctis, Missa commu/Lis. Ezek utän foglalna k, 
helyet a’ hialotti mise'ben felolvásandó szentleczkék.  ’S e’ szakaszt a’ haloltakért mon 
dandó misekönyörgések (Missa generalis pro defnnctisj fejezik be. 

Tizenegyed сии/а. Különféle helyek megáldására tünnek ebben ,elé könyörgések: 
in sacrario , in cilniterio , in domo, in capitulo, in dormitorio, in refectorio, in caminata з), 
in coquina, in cellario, in orto ‘), in lardario.  Ezen áldások, elsö teki'ntetre ugyan 
valamelly szerzetes házat látszanak illetni, ’s arra mutatni, hogy misekönyvünknek jelen 
szakasza valóban szerzetes eredetl'í; azonban ez nem rendíthetetlen álll'tás, mìután tudjuk, 
hogy régi idökben nem csak a’ szerzetesek, hanem a' rendszabályos, ’s a’ székesegyházi 
kanonokok is közönségesen egy fedel alatt laktak; mint ez a’ codexünkben eléforduió cli 
nonońon s) kivül más több egyházi régibb emlékekbôl is kiviláglìk. Következnek: Ad por 
taal ecclesiae dicatur Мес oratio: Due JESU Christe etc.  ez ntán: In introitu ecclesiae 

incipiat cantor.' Iniqaitates nostras etc. ezt nyomban éri ez a’ könyôrgés s), mellyról már 
 

‘) Agenda тогшиши Du Congo magyarázata szerínt: Отойти, nel Mina pro defunclis. Ennek be 
bìzonyítására felhozott több rendbeli támasz okai közül csak ezeket említjük: Regino de eccle 
siastica disciplina cap. 89.: Simili!&quot; ordinem et prevu in Ezequiis orque Agendis mortuorum.  
Бегпай!“ Tilleberiensis MSS. parte 3. de Otiis imperial. cup. 18. — Meg egyez támogatványai 
val a'secundum chorum et ritum Eystetensic ecclesiae ismeretes misekönyv is, mellyben a’ halotti 
шнек e'pen azon igéken kezdôdnek, mint misekönyvünkben, csak hogy abban: In Agenda mor 
tuorum helyett, nyilván: отбит pro fidelibu» defuncn': felírást olvassuk. De ama. régibb li 
turgiai kéziratokban lévô halotti misék, mellyek a’ bécsì cs. kir. udvar könyvtárát ékesítik 's 
mellyeket Denis dicsért munkájában említ, szinte: Mina in Agenda mortuorum czimmel diszelgenek. 

’) Ez illyen: Beati martyris tui N. quaesumus Domine, intercessione nos protege, et animam fa 
muli tui N. sanctorum tuorum iunge Aconsortiìs. — На ezen könyörgésben a’ sz. martir megne 
„пешек ‚ misekönyvünkre új fénysúgár csillámlana.; mert neve után azon helyre juthatnánk, 
hol az, közhaszna'latra kézben forgott. 

‘) Caminata Iakhelyet jelent, mellyben kemencze vagyon. ' _ _ 
‘) A: orto hibás felirús helyett horreo szavat kell olvasnunk, mint ezen könyörgésböl k\tetsz|k: 

Omnipotens et misericors Deus, qui benedixisti Yoseph, aream Gedeonis, et quod mains est, iac 
(аса terrae semina surgere facis cum femore (így: foenore helyett) messia: te humilìter qnaosu 
mus, nt, sicut ad petitionem famuli tui non defuit viduae farina: ita ad nostrae pravitatis suf 
fragia, huic orreo famulorum tuorum, non desit benedìctìonis tuae..l abundantia. 

‘) Mellyeknek egyik czikkelye illyen felìrásu: De vala et osttu canonscorum. _ _ _ 
‘) Via Sanctorum omnium, Domine JFSU Christe, qui ad te venientibus сижущит _aeternae gaudia. 

contnlisti; aditum templi istìus Spiritus Sancti luce profunde, qui locum lstlus an honorem San 
clae Marín, Залейте: Johannis барина: consecrasti; praesta, quaesumus: ut omnes huc in» 

u. lacszóLí'rÁs Баш. 
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ker. sz. Ja'nos ta'rsulatáról szóltunkkor emlékeztünk. Ez utrín ismét áldxísokat tala'lunkmtänok 
irva pedig eme rendszabályt: Nemo ecclesiali: aediń'cet ante, quam cioitatis episcopax illuc ve 
„ш et publice Crneem ‚Яда: ’stb. ’s a’ szentegyliáz felszeateltetefee'nek rende ve'gënél tnláltatik 
a’ temetefri efr halotti álzitatosságol: szertartása. Ez egyik becsesebb szakasza codexünknek,mert 
benne találjuk nemzeti nyelvünk legrégibb maradva'nyát.Azonban tôredékesen kezdôdik, 
mivel a’ sz. egyház felszenteltetésére rendelt könyörgések uta'n, minden elôjegyzék és fel 
irás nélkül mindjárt ezen rendele's hozatik fel: Hic accedat sacerdoà ad corpus et adxpergd! 
aqua benedicta. Ezen kifejezés arra mutat, hogy már ezen szavak elött: Hic accedat la» 
cerdos etc. valami más bocsátatott elöre. Törerle'kesen kezdett halotti пептид: vagy agenda ' 
rendszaba'lyai illy módon terjesztetnek elé codexünkben. Hic accedat гаси(10: ad сотри: 
et adspergat aqua nenea'icta, et incenset incenso , et inf/te, dum dicit.' Et ne nos inducas 
in tentationem. Respo/ideaal omnes.' Sed libera nos a malo. c. a porta inferi — Domina;` vo 
biseum. — Követi ezeket e’ két könyörgés; Deus vitae dator etc.  és: Den: дитятиим 
animarum aeternas amator etc. l). — Utánok illyen rendelés adatik: 11102: incipiat cantor. 
Subvenite Sancti Dei, occurrite angeli domini etc. ’)‚ et ita cantando, pnlsaatibas omnibm 
n'gnis, cadaver portetar ante altare S. N. ')‚ et omnis convmtn.;l versa _facie stet ad orien 
ten» ‘). Finito responsorio a'omnns abbas dica! linac регент: А porta inferi etc. ez után is 
mét könyörgés: Deus veaiae largitor et halaanaeßalatis amator, акаем/тих clementiam tnam, 
noitrae congregationisfratrem, qui ex hoc secnlo tralm'vit, В. ЛЬст'и .temper oirgine inter 
cedente, сит omnibus sanctis ellis, all perpetaae beatitnlÍi/u'.sl eonsorcinm pervenire concedat, 
 ’s ezen utasl'tás: Posten incipiant Responsorinm: Hen mi Domine! qnia peccavi nimis. — 
Hora autem sepeliendi dao jì'atres :tantes ante altare, dicant: Kir. X. E. 
_ Nem tagadhatjuk ugyan, hogy a'halotti szcrtartäsnak ezen töredéke valóban szer 

zetes ellakari'tást tárgyaz: de ebböl sem kôvetkeztethetô még, hogy az ege'sz Agenda 
egyedül valamelly szerzetes rendnek szertartiísa volna; következöleg, hogy a'. Latiatac 
feleym temetési besze'd szinte szerzetes felett tartott beszédnek fennmaradt példánya; тег: 
már azokban, mellyek ezek után jönek misekönyviinkben, sem abbasok, sem fratresek, 
sem convent többé nem emli'tetnék, holott, ha az ege'sz agenda valalnelly szerzetes rend 
hez tarlozott volna, ezen kifejezéseknek ott is elé kellene fordulniok. _Innen teba't 
agendánknnk свай általános szerkeztete'se vìläglik ki, ’s ezen álll'tásunkat az is igazolja, 
hogy agendánkban mind a’ két neme'rt mondandó ’s olly ueml'i könyörgésekre akadunk, 
mellyek Marlene Edmund által közre bocsátott Agendák szerint, a’ székes és egyéb pa 
rochialis sz. egyhäzak számára szerkeztettek. A’ temetés rendét ekkép adja elö Agendánk: 
Sacerdos indatns alba, manipula, stola, :tet iuxta feretrnm et dicat.’ 0remus. Non intrer 
in indioiam сит servo tno Domine etc. 5) егге jó' a’ Respo/mariani.' Hen mi Domine! ’sat. 
utána eme könyörgés. Fac, телепатия, hanc cam servo tno misericordiam etc. s). Ha ezen 

trocedentes obtìneant veniam pro delictìs; quatenus per te, et per intercessionemsanclae Marine, 
Sancti Johannis барии“, пес поп omnium Sanatorum, mereantur aulam paradisi ingl'edi. 

l) l.. Marlene de antiquis eccl. ritibus Tom. Ill. p. 598 és 613. 
’) Ugyan ott a' 6|0dik lapon. 
') S. N. betûk alatt azon szentnek neve тесак, kinek oltára elébe a’ halott vitetett. ltt a.' dicsô 

ült Szent neve ki ncm тени; mit annál inkább sajnálhatni, mivel e' :zent neve azon sz. сту 
házhoz vezethetne, mellyben jelen halotti agendánk használtatott. e 

‘) Az elo'di keresztye'nek szokásaként. 
5) Mart¢ne Tom. lll. p. 612. hol ezeket a’ ualczburgi székesegyház missálejából közli. 
') Ugyan ott az 597 és 613d. Iapokon a’ szalczburgi székesegyhaiz agendájából. 
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könyörge's scerzeteseket illetne, cum servo tuo helyett, cum fratre congregational: тигле, 
kifejezés kerülne е16.  A' respomorium után: Peccautem те cotidie etc. ìsmét könyörgés: 
[ладна Domine aurem tuam etc. 1) , mellynek elmonda'sära a’ testnek sirba vitele követke 
zett'f Hic eleretur corpus, et ducatur ad ‚серийЛиги, et dicatur.' In paradisum deducaut te 
angeli etc. — ez után: Iu exitu Israel de Aegypto etc. — és: Aperite portas etc. megint 
kf'ipyörgés: Deus, qui faudasti terrain etc. 2), és a’ мети1118 folytata'sa: Hic prius asper 

' gat sepulcbrum aqua beuedicta, et {псе/где! iuceuso, et postea corpus mittatur iutus, et di 
catur: Lagrediar iu [ости tabernaculi etc. ismét lso'uyó'rgefs: 0bsecramus miseracordiam тат 
Umaipoteus Deus, qui lzomiuem ad imagiuem tuam creasti etc. °)‚ Végtére: Hic asper 
gatilr corpus aqua beuedicta, et iuceusetur iuceuso, et cooperiatur desi/per humo , et di 
catur.' Haec requies mea, iu secu/um seculi laic habitaba, quouiam elegi ealu.  Ezután: 
Memento Domine etc. e's Deus apud quem mortuorum spiritus viva/1t etc. ‘) ’s mìutän a’ 
testet sìrba tette'k: Hic fiat sermo ad popul'um.  Az ele'terjesztett halottas 
szertarla'snak rende szerl'nt tehzít, akkor tartott a’ pnp a’ néphez beszédet, mìdön 111111 
a' test sírban volt; ’s e' helyen kellene a’ Latiatuc _feleym temetési beszédnek is állania. 
De ennek elmondásával sem szakadt me'g vége a’ temetési szertartásnak, mert: Hic jìat 
гению ad populum шёл, Age/al/íńlsban emez utasl'täs áll: Deiude sacerdos tribus vicibus in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti proiiciat terram, et dicat.' De terra psalmasti me, 
et iu carne iuduisti те etc. Erre pedig еще könyörgést rendeli: Üreums fratres charis 
simi pro spiritu clzari(ae) uostri(ae) , que(a)m Dominus de laqueo buius seculi vocare digna 
[из est, cuius corpusculum bodie sepulturae traditur, ut еи(а)т pistas Domini immensa in 
simu» Abra/:ae , Isaac et Jacob collocare diguetur: ut cum diesl iudicii adveuen't, inter 
залет: et electos suos еи(а)т iu parte dextra collocaudu(a)m resuscitmi faciat. — Ezen 
ima'dság egészen elkerülte tudós 'Rebai Miklósuult figyelmét, ’s azért azt Autiquit. Lite 
rat. Huugar. czl'mû munkájában a’ 4142. lapokon a’ uiirubergi sz. [fatali/L монолога/102: 
tartozott könyvböl közlötte; azonban eléjô ezen imádság Marteue Edmund idézett mun 
kája'ban is, nem különben a’ Florialai sz. Denis, sz. Victor, szalczburgi, gemuicziaui, Ni 
cio/:airis kolostorok és szentegyba'zak Ageudáiban, sôt me'g a’ шуте apami székesszent 
egyházéban is találtatik. Melly világszerte az egész keresztye'nségben_ halotti szertartás 
alkalmával mondott imädsa'g, suját eredetije a’ misekönyvünkbe iratott szerelmes bratym 
könyörgésnek, valamìnt az összehasonll'ta'sból mindja'rt elsô tekl'ntetre kitetszik. 

Ezen imädsägot tebát valami ma's rövidebb temetési beszédnek tekl'ntenî nem 
lehet, valamint a’ Latiatuc feleym beszédnek sem folytatása; mert szerelmes bratym attól 
ege'szen különös, ’s a’ néphez inte'zett temetésì beszéd után mondott könyörgés, mint 
azt az eléadott balotti szertartás rende is bizonyl'tja. A’ pap tudniillik 11111101 tartotta Lat. 
дате feleym beszédét, midön ma'r sírban volt a’ test: a’ fratres cůurissimi, vagy is szerel 
те: bratym könyörge's pedig következett, minekutána a’ silba báromszor fôldet hintvén 
a' fennebbi Respousoriumolaat elmondotta. 

l) Csak ugyan Maxtene Edmundnál a' 617d. lapon. 
’) lsmét ott a' 634d. lapon egy Xlld. századbeli kéziratból. 
’) Ем is ott találjuk a' 617d. lapon. 
‘) Manene a1. 597d. lapon a' Flvríacenu, ’s а‘ 617d. lapon pedig a' ‚штангу Agznda után. 



C 

Ezen könyörgésre folytatólag: Non intres in indicium cum servo tuo etc. fordnl 
elé ezen imádsa'ggal: Deus, qui iustis mpplicationibm etc. ’), és Debitum bumani сатрап) 
sepeliendi etc. 2) , quo finito, :acerdos pronunciet.' Pater noster etc. Tibi Domine commen 
damus animam famuli f ae j tui f ae j etc. ’S a’ temetési szertartás a’ czinteremben nyugvó~ 
kért mondott ìmádságon végzôdôtt. 

Ezután Agendánkban egyes kîmnlt hivek temetése napjára rendelt szertarta'st 
(ordo in depositione cuiuslibet defuncti) találunk, melly a’ felhozott Respo/Ison'nmols és 
könyörgések elmondásából 1111, ’s az illetô holt sírjánál tartatott; azért rendeli Agendánk: 
Dum redennt ( a’ czinterelnböl) ad ecclesiam cautelar .' Miserere mei Deas etc. et dicatnr 
oratio .' .EJ/‘auditor Omnium Deus etc. De ezen czikkelynek nem itt, hanem másutt volna helye . 

Ennek végével Agenda'nla megint egy más halotti szertarta'ssal foglalatoskodik: 
Cam ежели! obvia/n alicuius defuncti cum processione, dica/it bos psalmos.' Miserere mei Deus. 
“С Лития/15558, {дойти sacerdos.' Subvenite sancti etc., et aspergat corpus aqua benedi 
cta, et incensetar incenso , et (шали oratio: inclina Domine etc. '). Dein portetar corpus 
ad ecclesiali» cantando.' Libera те Domine etc., et pulse/:tur omnia signa, postea dicat sa 
Cerdlß! А porta inferi etc. Omnipotens sempiterne Deus, cui nunquam sine spe etc. Sifellü'lßa erft, 
Мес oratio dicatnr.' андезит“ Domine, pro tua pietate etc. 

Az cge'sz Agenda/zal: pedig a' halottak évnapján tartandó szertarta'son (ln an 
niversarin mortuorum) szakad vége: Dum eareunt cum processione ad серые/лгали alicm'w 
de_functi, cai/tent banc psalmum.' IVIiserere mei Deus etc. sequatur.' Libera tum oratio: Piae 
recordationís afecta fratres cbarisissimi commemorationem faciamm cari(ae) nostri(ae) , 
qae(a)m de temptationibus [mins secali assumpsit etc. ‘) Az egyes holte'rt elmondott könyör 
gések uta'n a' többi hiveke'rt cgyetemben mondandó imádságok következnek. ’S noha eze 
ken végzödnek a’ halotti szertnrtások, Agendánkban mindazáltal még ez a’ hzírom kö 
nyò'rgés is megvagyon; Temeritatis quidam est, Domine etc. l.) Suscipe Domine animan: 
famuli ш etc. 2.) Suscipe Domine servam taum etc. 3.) mellyek után jô: Semo super зе 
pulcbrnm.’ Latiatuc feleym ’s ehhez гиганта: Scerelmes bratym. Utána: Hic 
facial sacerdos sermonem popula. De temetési magyar beszéd helyett, halálról való két 
latin elme'lkedésre akadunk; az elsö l'gy kezdódik: Uptime mstis fratres cbarissimi: 
melly azonban nem eredetije a' Latiatuc feleym temetési beszédnek, hanem csak 
némi pe'ldánya; 's azért, mivel magyar beszédünk nagyobb eszme felfoglíssal készült, 
ezen tekintetbôl inkább eredeti szerkeztetésnek tarthatjuk, mintsem fordl'tásnak. Pray 
nak pedig ama vélekedése're, mellyként Latiatac feleym beszédet halotti esztendônapra ké 
sziiltnek tartaná, az adhatott alkalmat ‚ mivel e’ temetési beszéd az Agenda utolsó czik 
kelye'ben az: In aaniversariis mortuorum veres czl'mli felira's után fill. Навет ezen Véle 
ményét már Révai Jiliklu's alaptalannak шпона, ’s nem ok nélkül, mivel a' felhozottakból 
e'szrevehetni: miként a’ Latiatuc feleym temetési beszéd nem a’ maga helyére irntott; va 
lamint azon könyörgések sem, mellyek elötte soroztattak e’ szakaszba, mivel ezek szin 

‘) Marlene az 598. 618 ’n a' 626d. lapon. 
’) Ugyan ott az 599 és 618d. lapokon. 
') Martene az 597 és 617d. lapokon. 
‘) Martene a' 607. és 617d. iapokon. 
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te nem halottiév szertartásra, hanem, a’ mint Маггене irja, temetél nnpjära rendelt 
ìmádságok. 

Tudván ’s megjegyezvén ezeket, codexünk taglalatjäból ezeken kivül még az 
is kivilzíglik: hogy nem minden szakaszaì a’ magok helyén soroztattak hele'. Ãlh'tásum 
kat ìgazoljzík az: Agemla томитшк uta'n` kò'vetkezö szabályok is, mellyek boldogságos 
szüz lila'ria, pünkò'st, sz. Háromsa'g ’s több más innepek megülése rendével foglalatoskod 
nak; holott ezek: Líbellus in ordine romano felirással codexíink XIIszaÍmxzá/wz tartoznak, 
melly a' Latz'atuc feleym után mindjárt a’ mäsodiklapon kezdödìk, ’s a’ mellynek egy 
része: De ieium'o autunnali czl'm alatt a’ codex ele'be köttetett; mint ma'r felebb mondot 
tuk, mìdôn a’: Libellua in ordine romano tartalmárol értekezvén Ван/аудита]: LL. Eccl. 
munkája IId. kötelére, mellyben a’ Libellmr 'in ordine romano kiadva találtatik, hivatko 
zánk. A’ mi рейд ezekre az ilmepz' rendszabályokra következîk, az egy különös mise= 
könyv töredéke és codexünknek ХНЫ. szakasza. Ebben sz. Albert, Florian, Majolut, 
Пиелит, Kilíamu , Alex'z'us, Chm'stophoms, Nazańm, Gefmanna, Radegzmdz'a, vigilia 
S. Marine, Антип, Genesius, Сурубати, Jmtz'na, Dommia, Quintz'mw, Vitalis és Agri' 
cola, Willibrordus, Allialms, Gergely pápa, Columbamu, Barbara tiszteletükre mondan 
dó misekönyörgéseket talzílunk, ’s egy közbe vetett Lu'za'r feltámasztatásáról értekezö, 
de egészen más kézzel feljegyzett velmélkedést. Mellyre ismét minden пешей, Severus, 
Severi/ms, Wulflangus miséjik, és egy más: Prb Congregatz'one ') mondandó mise követ 
keznek. Е’ mise töredékrôl meg kell jegyeznünk: a) Ez ege'szen kiilönbözik a' teljesebb 
misekönyvtöl, mert betůi nem csak nagyobbak és vastagabbak, hanem b) Több olly 
нем misét is találnnk benne, mellyeket a’ teljesebb misekönyvben nem lelünk; ’s az 
ebben elékerú'lök az amgbban lévó'ktôl különböznek, mint p. о. а’ sz. Albert tiszteletére 
rendelt misekönyörgések. cz) Hogy némelly szentek nevei, kik tiszteletére ezen töre 
dék misekönyvben könyörgéseket olvasunk a’ kalendáriomba veres festékkel jegyeztet 
tek be', mint .mMajolm clugnyì apáté és Domnus martir. Mi ugyan arra mutathatna, hogy 
a’ tôrcdékes misekönyv a’ kalendáriommal еду helyen hasznältatott. De elhalgatván mind 
n’ kettôben aléforduló ira's vonalak külò'nségét, nem lehet észre nem vennünk, hogy nem 
mind egyik szent' nevét tala'ljuk feljegyezve a’ kalendlíriomban, kik röl ezen misekönyv 
töredéke emlékezik. \ 

Codexñnk végsö részébe Ezechiel prófétából, Bò'lcsese'g könyve'bôl, sz. Jáuo: e'n 
rz. Márk evangeliomaìkból vett sz. leczkék, és sz. Шегопутив magyarázatainak némelly 
töredékeì irattak. Utának találjuk emez ismert, ’s a’ rómaì misekönyvekben most is ta 
la'lható három könyörgést, de más kézzel beìrva, mellyek közül az elsônek ez a’ kezde 
te: A cunctis nos , quaesumus mentis et corporis defende periculis, etc. A’ könyör 
деве]: elôtt: „Has oration es compoSuit apostolìcus(a’päpa)et dicit saepiug“ 
jegyzetet olvnssuk. Itt ugyan e’ könyörgéseket szerzö ПИ. Iucze pápa mint Вип'ш l'rja ’)‚ 

 

') Deus , qui famulos {ион in hoc loco degentes sub наноса ргргеявйопе de tempesfatibus huius seeuli 
sripuìnti, et ad poxtum топалий et quietìs venire Тесла&quot;; concede: ut hic ln perpetuum de 
auxilio tuo serventur. 

’) L. Busn°6: Romanorum Pontificnm brevìs notitia. August. Vindelicor. 1727. in_8. ред. 182. ha] ezek 
„нищим : Junifque ишемии rem'tan' in Quadragcn'ma Рвите: растирании; et «Исти 
cumpoluíue Oralionem: A cilnclù,etc. 
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meg nem neveztetik, mert a' beiró vele egykorú volt, azért is fejezé ki ekkép правд“: 
et has oratie/les domz'um apostolícu: saepím (Ной. Mivel pedig IIIdili Iucze pa'pn 1198 
1217tig kormánybzta az anyaszentegyházat, ezen könyörgések bel'rása is azon idöszak 
ban történt.  

’S a’végsö levél tulsó oldalán a’boldogságos szůz Ma'ría tiszteletére hangjegyek 
kel iratott ezen e'nek :áll: Clemens et benigna, ¿ngi laude digna etc. Uta'na pedig sz. Egg/ed 
dicséretéröl Szóló Sequeutíü: Sonent hymni Deo digni ln hac die tam insigni Clangore tubae ductilì. 

' Ad haec festa patria tanti Voce psallat incessanti Tam plebs, quam clerus humilis Nam quod crit tam 
praeclarum, Quam ob virum Deo carum Sancti patria Aegidii. Kövelkeznek ezekre Sz. Egg/ell csu~ 
datéleleì, ’s ezen éneli: Sidus dulce Cnnfesgorum Tua prece nos iustorum Fac consortes in etere. 
De itt fe'lbe szakad az ének, ’s a’ feljegyzett sequeuiz'a a’ kövelkezô lapra l'rott folytatására 
vezetì az olvasót, melly folytatäs azonban codexünkben nem találtatik, noha a’ codex be 
kötése elôtt talán lnegvolt. Ezen seque/día, más régibb misekönyvekben nem jö elé, :ím 
bár a’ régibb sequeulìakuak egész gyíijteményét, mellyet az 1517d. évi: secundum chorum 
et rz'tum eysteteïm's ecclesíae misekönyvben tala'ltunk, szorgalmasan zitnéztük. 

Vissza tekl'ntvén codexünk és szakaszai eléterjesztett részletes ~taglalntára, két 
séget nem szenved: hogy codexiink nem, egymzístól fiiggö egy ege'sz ‚ hanem több szerzö 
мы, пещ egy idôben ’s kiilò'nbözö ta'rgyakkal össze zavart egyvelges gyiïjtemény. Mert 
ha a’ kaleudárz'om, a’ де? Ímsve'tmnlato', a' cyclus dz'o/Lyn'aum , az aureus „имени ’s több illy 
nemů jegyzetek, némelly tekintetekböl a’ misekönyvhez tartozhaltak is: más részröl a’ 
шит rendszabályolá (canones), a’ kro'm'ka, a’ libellus г'и ordine romano czimů szakasz ’s 
’s egyéb hasonló beiräsok misekönyvünkkel selnmi féle összefiiggésben nincsenek. — Mik 
nélfogvn codexiink ’s némelly förészei iratása évét ’s mivoltát a’ keverék egyes szakasznk, 
's a’ késöbbì beiratok után el nein hata'rozhatjuk. De nem csak codexiink egyvelges taital 
mai zavarják vmeg a’ vizsgzilatot, hanem még az összefüggésben látszó szakaszaiból sem 
kôvetkeztethetjük bizonyosan ’s minden kétségen гены, azoknak a’ misekönyvel egykorú 
ságát, ’s már credetìleg, ligy a’ mint most találjuk, együtt voltnknt. Mert noha laaiendá 
rio/n és teljesebb misekönyv rokon sznkaszok, mindazáltal összehasonli'tásukból tapasztalók, 
ezek sem voltak eredetileg együtt. Hasonló ukada'ly, codexünkben két hnsve'tmutató e's 
két misekönyvtöredék találása. Mert egy misekönyvhez csak egy husve'tmutató tartozha 
tott, és fclléve'n , hogy már elejénte épen ezen husvétmutatók állottak e’ ke't misekönyvtö 
redék elött, önként következik a’ kérdés: mellyik volt együtt a’ teljesebb misekönyvel, 
mellyik a’ másodmìsekönyv töredékével? Nehezi'ti a’ vizsgálatot, némelly egyes szaka 
szokban különféle kéz mutatkozása is. De magäban a’ teljesebb misekönyv szerkeztetésében 
is паду a’ különség; mert némelly czìkkelyeiben egy bizonyos sz. egyha'z részére alkotva 
látszìk, egyéb szakaszai meg általános szerkesztetésú'ek. 

Nem hátrzíltatják lám eiféle ’s ennyire összebonyolodott szövevényes akadályok 
más nem egyvelges tartalmú ведете/я és misekò'nyvelá vizsgálatait. Azoknak még irata'si éve 
is bennük a’ sz. egyházzal együtt, mellyhez tartoztak, чаду némelly jeleik, mind eredetüket, 
mind pedig helyhezetiiket kétségen kivül bizonyosan elhatározzák. Mùeköuyviink ellenben, 
nem olly rendes годины, mi szerínt egyvelges tartalmaiból minden kérdésre megfelel 



CIII 

hetne'nk. Mert ämbär az ô'sz régiség bélyegeit magán hordozza 1), ’s ha bär teliesebb mise 
Ítönyvíink sz. Laszlo' kira'ly dicsöitetése, вини: 1192d. év elött nem szerkeztetett, de hogy 
misekônyvünk mail' a’XIIId. század kezdetén elkészú'le és használtatott, kétséget nem szen 
ved. _Noha továbbá bizonyos, hogy miseko'nyvůnk nem ìratott kizárólag szerzetes rend, je 
lesen benedekesek használatára: ellenben még sem állíthatjuk kizárólag valamelly szé 
kesegyház része're késziiltnek; mert ha néhäny czikkelyeì nyilvän székesegyházra mutat 
nak is, azonban még e’ kérdések eldò'ntendök: miért nem találjuk benne zò'ld csò'to'rtò'kre 
az olaj nlegsz`enteltetésének szertartása rendétl melly okn'ál fogva maradtak ki a’ hele 
irott áldások sorn'bóla' püspökiek? Ãltalánosan véve tovlibbä, a’ honi ta'rsas ka'ptalanok 
ban, tudtunkra fâesperesse'geb нет léteztek, 's «miseleò'nyviinls ne'melly szertarta'saiban több 
ször Arcbidiaconnst emll't; kìzárólag társas ka'ptalane'nak sem tnlajdom'thatjuk. Ha tehát 
valaki azt kìza'rólag valamelly társas káptalanhoz tartozottnak ilélné, annál archidiaconus' 
volttát is kellene megmutatnia. Nem különben, a’ ki Döbrenteì Gábor kérdésére „nem 
sz. Iván rende élte misekönyvünk egy részével“ oda cze'lzaná keresge'léseit, поп jegyeket 
mutassa meg, mik bizonyithatnák azéul? Igy kell annak is, ki meg valamelly szabályo 
zott kanonokokhoz vinné, eléadni különös erösl'tvényeìt. 

Végtére, misekönyvünket kizárólag praemonstrati, cistercita, szent ferenczes, 
dominicanus e's paulìnus kolostorbelinek sem tulajdonl'thatjuk, mert nem említve'n az uml 
só hárnm szerzetes rendet, mellyr nnsekà'ny'viìnb készl'tése után alapnlt, eléglaz hogy a’ 
felbozott szerzetek védszentei: sz. Norbert, sz. Bernard, sz. Domonkos ’stb. tiszteletére mi 
sekönyörgéseket sem taln'lunk. Sz. Ägostonéra ugyan vannak, de miséje nem innepélyes. 
Sz. Ferencz tiszteletére lévôt pedig késöbbi kéz irta a’ misekönyv felsö tiszta szélére. 

Mit találhatánk tehät ezen vizsgálatok után, eddig, minden kétségen túl 1évíi 
nek? Hogy miseltòìzyvlïlil: bizonyosan valamelly honi sz. egyház számára ìratott, de melly 
tájon és helyen vették haszna't, szöveve'nyes kérde's marad, mert ama fénysugárok is, 
mellyek itt ott csillámlanak, nem teljes bizonyságul tünnek elé. Egy ösvény kerekede'k 
csak elönkbe 1101 volta nyomozhatásálloz: Olly városban éltek vele , hol ker. sz. .Iános tisz 
teletére szentelt egyha'z , ebben szent kereszt oltära, és szent Margit (Sanctae Margarethae 
V. et М.) kápolna'ja egyíitt volt. А 

А’ mit Pray Gyo'rgy 1773ban Martins 5kén Cornia'es Daniel/:ez l'rt levelében el 
határozcttan álll't: „lili/ii сенат est, Missale ad Capitalam ceteris Budae pertinuisse. Наде 
uotitiam scbedis Pa'zma'ni, qui id Capitulo Posoniensi болит dedit, in acceptis refero“ vezér' 
fonalnl nem szolgálhat, mert misekönyvünk az ó budai társas káptalan мы nem használ 
tatott. Ugyan is az ó budai társas káptalani sz. egyház nem ker. sz. Jrínos, hanem sz. Pe'ter 
¿s Pál apostolok tiszteletére szentelt templom volt; továbbn', ezen käptalanban költ leve 
lek, mellyeket forgattunk, fôesperest (Archìdiaconus) nem említenek. Sz. Iván lovagren 
dének egyháza pedig Budán szentháromság ’s nem ker. sz. János tiszteletére állntt. 

Ker. sz. Ja'nos tiszteletére emelt sz. .egyha'zat nem csak Jászo'n, hanem más helye 
ken is találunk, jelesen: Jánosin, Járwsbidján, a’ hajdani Buda várban, Pe'csett, Ba'rtfa'n, 

 

l) Ezek sorába tartoznak a’ benne ele'fordnló hangjegyek is, mellyeket Gerber! .` De Cantu et Mu 
n'ca lacra czímů munkájábnn lévô hangjegyekkel összehasonlítván, хна. században írottakhoz 
hasonlóknak találtnk. 
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Szabolcsban, Buda mellett Zsámbe'ken, Nva'radon, Himdsdorfon a’ Szepessegen, Develicsen 
’s egyebütt: de ezek és illyek közíil csak azon sz. egyházra mutathatnánk, melly mail' 
ХНЫ. szäzad kezdetén virágzott, ’s benne :zent ‚сетах! oltára és rz. Margit kápolnája 
volt. Illyen sz. egyházat pedig az eddig ismert iromiínyok neln neveznek. Nagyva'radon 
volt ugynn ker. sz. Ja'noil (S. Joannis bapt. de ponte) tiszteletére alapl'tott társas káptalan . 
beli вдуть, de ennek credete nem tudatik. A’ székes szentegyház pedig Boldogasszonye' 
volt ’s még sz. Laszlo’ király dicsöitetése elött épi'tetett, mellyben , a’ váradi nemes kápta 
lannak XIV. százndban készült rendszabälyai szerl'nt 1) ällott ugyan ker. rz. János kápolná 
ja; sz. Kereszt es sz. Margit oltárait is megleljük benne , de nem bizonyos, ha mind ezek 
már a’ Xllld. század elején i'gy állottake? 

Ne csudálja tehát az olvasó, hogy még a’ részletes taglalat sem széleszhette el 
teljesen azon homályt, mellyr régi codexünket fodezi. Addig is eredlietö ellennézetekre, 
mig összehnsonlításainkat mi me'g több régi egyházi emlékekkel folytathatnók, e’ jelsza 
vunkat követjük: In necessariis unitas, in дат: libertas, in omnibus charitas. 

осево Ане. 
 

Miket szerkesztö elébb históriai keresgéletek ’s egybe illô összevetegetés által nj 
ne'zetekiil álli'ta elé, azokkal i'me itt a’ liturgiai vizsgálatok ’s hasonlóan egybeillhetóség 
gel tett észrevételek is, többnyire találkoznak. A’ különja'rt pálya végéne'l tehát megegyez 
ve állítatik már, hogy: 1.) Az ege'sz codex nem egyéb egyvelges gyú'jteménynél. 2.) Mai 
sorába késôbben köttetett. 3.) Ha egyik szakasznak ráakadhatni bär irata'si évére, nem kö 
vetkezik a' másiknak nem különben amazzal együtt kele'se. 4.) A’ kalendáriom 11926n in 
nen készült ’s 5.) Magyar munka. 6.) Némelly hala'lozást már az elsô kéz jegyze belé. 7.) 
Jaxen, helyett áll: Taxen. 8.) А’ taxeni egyhzíz épen az napou szenteltetett fel, mellyen 
Jakab nyitrai püspök hasonlóban járt el. 9.) A’ krónika elsô keze 1145tön végzödik. 10.) 
А’ Boldva melletti égés belétételéböl nem következik Boldva folyó mellett ìratottsága. 11.) 
Еву szakaszban sincs kiváló jegy, melly valamellyiket különösen Jászóra vinné ’stb. De 
azon pontokat is készséggel fogadá szerkesztö, mellyek az ö nyomozgatásaitól eltérve kií 
lönbözöt állílani látszanak. Tôle elég vala, gondolja, gyujtható szikriíkat verni ki, hogy 
egyik másik megakadjon némelly vizsgaelmében, és a’ még csak kevesenné félrevont hi 
nár egészen elhuzassék, és a’ csergetegnek elélövelljen tiszta forra'sa. Mert, illyen ku 
szált gombolyag felfejtésénél el elvagyunk egy ideig bizonyos hiedelemmel, de majd me 
gînt kétségünk ered, majd ismét új adat más felé int, ’s az ele'bbi hiedelm, fiist. Hanem, 
való’ kitalálását foki'täsoknak kelle megelôzni; azért, ki e' tárgy kön'il csupán egykét fel 
fedezésre juta is, mindig mega'llhatóra, érdeme van. Szerkesztô tehiít megelégszik,némelly 
helyen csak bizgatäs és kérdés támasztgatäsávnl, ’s végzì mindenkorra még ezen tuda 
kozással.“ A’ miséhez lévö elôkészülctben itt a’ LXXXIId.lapon: „Accinge gladiam“ sora, 
nem vibete szent Ivaín lovagaiboz bóvebb keresetre, mort: vallyon egyiitt volte épen e’ 
Praeparatio a’ teljesebb misekönyvel? 

l) L. Batthyáni LL. Ecol. Tom. III. p. 244245. Ruhr. XXXIX. 

а 
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I. 

TEMETÉSI nEszÉn, 
vagy az eddig úgy nevezett: Hosszabb megszóli'tás, mai betú'kkel. 

Latiatuc feleym gumtuchel mic vogmuc. I_ífa pur ef chomuv uogmuc. Memjl 
miloftben terumteve eleve mlv 1femncut adamut. ef odutta vola nekl paradi 

l'umut hazóá. Ef mend paradll'umben uoluv glmllcíctul munda neki elme. H eon 

tllutoa wt lg fa glmllce tvl. Ge mundoa nekí merel: па епеу’с. y'fa kí nopun 

emdul oz утаим. halalnec halaláál hulg. Наташа choltat terumteve lften 

tvl. ge feledeve . Engede urdung mtetvmec. ef evec oz tlluvt glmllftvvl. ef 
oz glmllfben halalut evec. Ef oz gimilfnec vvl keferuv uola vlze: hug tur 

chucat mlge 3 осозпа vola. Num heon muga nec. ge mend W folanec halalut 
evec. Погоди vec lften . ef veteve wt ez munkaf vilagbele. ef levn halalnec 

ef pucnlnec fe3e. ef mend w nemenec. ch ozvc. mlv vogmuc. Hug ef tlv 

latxatuc fzumtuchel. ifa ef num lgg ember mulchotla ez vermut. yfa mend 

ozchuz larov vogmuc. Wímagguc uromc lftcn kegllmet ez lello ert. hug 10r 

goíl'un vv nekl. ef keglggen. ef bulfcaiTa. mend W bunet. Ef vlmagguc fzen 

achl'cm manat. ef bovdug mlchael archangelt. ef mend angelcut. hug uimag 

донос erette. Ef mmagguc fzent peter urot. kmec odut hotolm ovdonla. 

ef ketnie. hug ovga mend w bunet. El' vlmagguc mend fzentucut. hug lege 

пес nekí feged uromc Гоше eleut. hug lften ív ulmadfaguc mia bull'alî'a w 

bunet. Ef goboducha wt urdung lldetultvl. cf pucul kmzotvxatwl. ef ve 

zeffe Wt paradllïi nugulmabell. ef oggun nekl munhí uru3agbele utot. ef 
mend lovben re5et. El' keaiTatuc uromchuz факта]. kirl. 



KöNYöBGÈs, 
vagy eddig úgy nevezett: Rövidebb megszóli'täs. 

Scerelmes bratiím ulmaggomuc ez fcegln ember lilkl ert. kit vr ez nopun 
ez homuf vllag tlmnucebelevl mente: kmec cz nopun teftet tumetivc. hug 

ur uvt kegilmehcl abraam. jfaac. lacob. kebeleben helhezle: hug blrfagnop 

лёта mend vv fcentíí ef unuttei cnzlcun 10V felevl lochtotula ilegie vvt. 

Ef tlvbennetuc. clamate ш. k. 

II. 

A’ ищи oLvAsÁs LEHETETT пл. 

Látjátnk feleim szömtökhel mik vagylnük. Isa por és homú vagymük. Mennyi milosztben 
terömtéve Élee 1) mü ìsemüköt Áda'mot, és odatta vola neki pnrndl'zumot házoá. És mend 
paradl'zumben volóu gyimölcsöktül monda neki élnie. Неон tilotoá i'ít egy fa gyimölcsé 
tül. Gye mondolí neki тётей ’) nöm ennéik. Isa ki пароп emdöl az gyimölcstöl halálnek 
haláláal halsz. Hnlläva holtát terömtee lstentül gye feledéve. Engede ördöng intetínek 
és evék az tilott gyimölcstöl és az gyìmölcsben halu'lot evék. És az gyimölcsnek oll ke 
serô vola |’ze hogy torkukat megc ‘) szakasztja vola. Nöm heon mogánek gye mend ú fa 
jánek halálut evék. Haraguvék isten e's vetéve ú't ez munkzís vilzigbele e's lön hala'lnek 
és pokolnek vésze és mend ú' v. üó nemének. Kik azok mí v. mii vagymük. Hogy is tl' v. tíi 
la'tjátuk szömtökhel, isa es nöm egy eniber mulhatja ez verlnöt, isa mend azhoz járóu 
vagymůk, Ímágygyuk uromk isten kegyelmét ez le'lökért, hogy jorgason ú neki és ke 
gyögygyen és bulcsássa mend ú bônét. És imágygyuk szen ahszon märiát és bóudog mi 
chael arkangyelt és mend nngyelkut, hogy i'ma'gygyanak érettc. És íma'gygyuk szent pé 
ter urot kinek adott halalln óudonia es ketnie, hogy óugya mend 1i bönét. És imágygyuk 
mend szentököt, hogy legyenek neki segéd uromk szìne elött, hogy isten il ímádsäguk mia 
bulcsxissa ü bönét. És szabadócsa lit ördöng ildetl'tül és pokal kinznttyától és vezesse lit 
paradízum nyugalmabele, es agygyon neki mönnyi orosza'gbele utot, és mend jóuben re' 
szet. És keássntok uromkhoz hármul. 

Szerelmes bratím ‘) ímägygyomük ez szegín ember lölkl'ért, kit ur ez napon ez homus 
vila'g tìmnöczebclöl mente , kinek ez nnpon testét tömetjük, hogy ur üt v. ööt kegyel 
lnéhel ábraam ysaak jákób kebelében helhezze, hogy birsa'gnap jutva mint ü szentii és 
önöttei közikön jóu felöl joktatnia ilessze lit. És tl' v. tübennetök. 

l) Itt is a' I: ékezet jeléíil ишак állani 's mai: Elo' helyett ejté a’ hangoztatás: Шее, mikdnt a' bé 
csi codexben van idö helyett: idè, ’s a.' tihanyiban: emle, melly = emlö. 2.) Ósuzeolvanztva eb 
ben: mi érett = miért. 3.) Mige = meg. A' nép, dunántul, midón szentegyházban énekel , most 
is et nyekkent az utolsó mássalhangzóhoz , így: adtunke, ńldmege. 4.) Bratym ’n ncm barátim 
ìrásából nz tetszik ki, hogy a’ latinban шаг megtanulta papnnk az egymásra következô két más 
salhangzó’ kimondását. 
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llosszABB MEGszóLI'TÁs’ мшв oLvAsÁsA. 

A' illumini, mimi szEniN'r 1). 

Látjátok, feleim! szómtökkel, mik 

vagymuk. Isa por és hamuv vagy 

muk. Mennyi milosztben teróm 

téve Éléve miv ösemüköt Ádámot! 

és adotta vala neki paradízumot 

házóá. És ménd paradízumben va 
lov gyimôltsöktôl monde neki él 

nie. Hean tilotóa vöt egy fa gyi 

möltsétöl. Gyc mondóa neki, mé 
rctt nom ennéik: isa, ki napoli 

émdöl az gyimölcstôl, lialálnek 

haláláal halsz. Halláva holtát te 

römtéve Istentôl; gye feledéve. 

Engede ördóng intetvének , és 

evék az tilutt gyimöltstöl, és az 

gyimòltsben halalot evék. Es az 

gyimöltsnek olly keserüv vala ví 

ze, hogy torkokat megc szakaszt 

ja vala. Nom hean mogánek, gye 

ménd vò' fajánek , halalot evék. 

Haraguvék Isten, és vetéve vôt ez 

munkás világbele; és Iön halálnek 

INKÁBB MAI BESZÉDlIEZ ALKALMAZVA. 

Látjátok, feleim! szemetekkel, mik 

vagyunk. Bizony por és hamu va 

gyunk. Mennyi malasztban terem 

_ té éló Isteu, mi ôsünkct Ádámot! 
és adta vala neki paradicsomot 

házává. És minden paradicsomban 
való gyümülcsökkel mondo neki 

élnie. Egy fa gyümülcse hiján [веди 

tiltá ót. De megmondá neki, miért 

ne ennék: mert, melly napon 

eendel azon gyümülcsból, halálnak 
halálával halsz. Hallá holtát te 

remtó Istentól, de feledé.~ En 

gede ürdög intetének , és evék 

azon tiltott gyümölcsbôl, és azon 

gyümülcsben halált evék. És azon 
gyümölcsnek olly keresi'í vala 

ize, hogy torkukat megszakasztja 

vala. Nem csak ó' maga liiján, 

de mind ó' fajának, halált evék. 

Haragvék Isten, és veté ó’t e' 
munkás világba, és lön halálnak 

l) l.. Antiquitates literaturae hungaricae. Vol. l. Panini, М. DCCC. lll. pag. 3539. És 40. 
HALo'rTi KÉT Mncszóii'rÁs, а 
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és pokolnek fesze, és ménd v6 
nemének. Kik azok miv vagymuk. 

Hogy és tiv látjátok szómtökkel. 

_ Isa és nöm egy ember múlhatja ez 
vermót; isa mend azhoz járov 

vagymuk. Vimácljuk Uromk Isten 
kegyelmét ez lélekért; hogy ior 
gasson vö neki, és kegyedjen, és 
boltsássa ménd vö bünét. És vi 

mádjuk Szent Aszszony Máriát, és 

bovdog Michael Arkangyelt , és 

ménd Angyelkot: hogy vimádja 

nak érette. És vimádjuk SzentPé 
ter Urat, kinek adott hatalm ov 

dania, és kótnie: hogy ovdja ménd 

Vö bünét. És vimád juk mend Szen 
tòkòt, hogy legyenek neki segéd 

Uromk színe elôtt: hogy Isten vô 

vimádságok mia boltsássa vô bû 

net. És szabadötsa vôt ördöng ül 
detvétôl, és pokol kinzatvjatól; 

és vezesse vôt paradizum nyugol Y 
mabele; és adjon neki mònyi oro 

szágbele útat, és mind jovben ré 
szet. És keássatok Uromkhoz hár 

múl: Kyrie eleison! 

és pokolnak fesze тёте, és mind 

ó nemének. Kik azok mi vagyunk. 

A’hogy' ti islátjátok szemetekkel. 

Мел egy ember sem is mulhatja 
ezen verniet, mert mind ahhoz já 
rók vagyunk. Imádjuk urunk Is 

ten kegyelmét ezen lélekért, liogy 

irgalmazzon 6 neki, és'kegyelmez 

zen, és bocsássa mind ó bünét. 

És imádjuk szent asszony Máriát, 
és boldog Mihál arkangyalt , és 

mind angyalokat: hogy imádkoz 

zanak érette. És imádjuk szent 
Péter urat, kinek adatott hatalom 

oldania és kótnie: hogy oldja mind 
óbůnét. Ésimádjunk minden szen 
teket, дозу legyenek neki segéd 

urunk színe elótt: hogy Isten 6 

imádságuk mia bocsássa meg_ 6 bü 

nét. És szabadítsa «it ördóg üldeté 
tól, és pokol kínzatától, és ve 

zesse ót paradicsom nyugalmába, 

és adjon neki menyországba útat, 

és minden jóban részt. És ke 
ássatok urunkhoz hármul: Kyrie 
eleison. 



növaBB MEGszóLI'TÁsÉ. l 

A’ ныщш, nÉvAl szEmNT. 

Szerelmes barátim! ‘vimádjamuk 

ez szegény ember lelkéért , kit 

Úr ez napon ez hamos világ 1010 
nótzebelôl mente, kinek ez na 

pon ytestét: temetjük: hogy Úr Vöt 
kegyelméhel, Ábrahám, Izsák, Já 
kob kebelében helyhezje; hogy, 

bírságnap jutva, ménd vô Szentei 

és Önôttei közôkôn jov felól iok 
tatnia éleszje 761. És tív bcnnetô 
ket. Clamate ter: Kyrie eleison! 

INKÁBB MAuloz ALKALMAZVA. 

Szerelmes atyámfiai! imádkozzunk 

ezen szegény embcr lelkeért, kim 

úr ezen 111113011 e’ hamis világ 
tömlöczéból kimente, kinek ezen 

napon testét temetjůk; hogy 111 61 

kegyelmével, Ábŕahám, Izsák, Já 
kób kebelébe helyezze; hogy bir 

ságnapra jutva minden 6 szentei 

és önóttei köziìkön jobb feló'l jog 

tatva, élessze 61. És ti bennetü 
ket. Clamate ter: Kyrie eleison. 

_———_————————— 

ÉszREvÉTELEK, ELAVULT szAVAK. 

1. In) a’ hosszabb megszólításban lévó’ 226, a' rövidebben 47 ’s így 
összesen 273 szóból,.sót tulajdonképen csak 187b6l, mivel egyegy szó egy 
szernél többszer fordul elé, jelesen kivelietjük nyelvünknek a' XIId. száz 

évben volt ragasztása alakait, szerkezetét. De következtetni lehet ezeknek, 

mostantól véve, 800 év е1611: 15 így voltát; mivel 1000 és 1100 óta, e’ lialotti 

két megszólítás’ koráig, sem más nemzettel szoros 0ssze elegyedés a' nyelvcn 
nem tarkitott; sem tudós irók nem változtaták új eszmék’ kifejezéseire ’s 
kôltó sem alkota benne teremtéseivel, más meg más fordulatot. Hanem, 

az kétségcs: ha épen illyen volte az akkori hangejtés, 101061: ezen betíik’A 
ósgzeállításai most kimondatnak, ’s melly, egyegy itteni szó’ mai 501111111? 

a* 
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kenységéhez képest, zordon. Mintha egy torzonborz Mundzukust hallanánk. 
Kétséges almál inkább, mert ugyan azon egy betü” hangját többféleképcn is 
találjuk írva; miből az iró' tétovázása ’s mintegy annak kisértgetése nyil 
ványlik ki, vallyon a' felvett latin betük közül, mellyikkel tudná leghíveb 
ben kijegyezni az akkor dívott, legalább az ó' lakja” vidékén dívott igazán 
magyar hangozatot. E' kínlódása pedig mind a’ hangzók mind mássalhang 

zók körül kitetsző, Révai” összeállított kulcsa szerint. Mert a' mi, nálunk 
most: a; e; i; o; u; ö; ü; az nála,a vagy o; e vagy i; ivagy y; о v. 

u és vv ’s uv; u vagy v; e v.i's u; ivagy v. A’ hosszú á, é, í, ú, nála 

különböztetés nélkül áll; ó van o, u, wvel, ő van u,v,w, eu és evvel, ú meg 

uval adva. A' mássalhangzók továbbá így: a' mai csl= nála c, ch, f, 
fc;gy=` g; h=h,ch; j=i; k=k, c, ch; ly =l; ny=n, ny; sz 
= fz, Гс, z; v = v, u. Látható Révainak. idézett munkájában, Ingrcssus 
5053d. lap.y Legtöbb izgágát érzett sajátságos cs, gy, ny, sz hangjaink 

lebetüzése körül. Ty nem jő elé.  'S látjuk e' kínlódás miótaságát! He 

tedfél százév körülnyi már mostanig, mivel a’ legösibb magyar ábécze, ha 
volt is még az úgy nevezett pogány korban, eltünt; mivel különhangjaink ~ 
hoz új betük , a’ felvettek közé nem soroztattak, hanem csak jegy kanyarin 
tással, pontozat' oda csipéseivel gondolák a’ pótlást már elégnek. És e’ ba 
jocska tartand még, mert megegyezni az eddig ajánlottak felett, úgy tet 
szik, kedvünk nem igen eredez, noha szükség volna. 

2. Azon 187 szó körül teríté elé Révai, annyi meg annyi nyelv 
ismereteit, kinyomozá nyelvünk belsó alkatát; miként van meg benne 
logikai hasonlóság, melly szerint a’ gyökök okkal sarjadoznak el; miben 
áll az ikes igék” különbözősége, a” mi, Révainak, Böjthi Antal erdélyi 
nyelvtudós után fóérdeme, mert kimutatá, miként névszó egyszersmind az 
ige, gyöke Vagy harmad személye; mint: nó, nyom, tér, fagy, fog ”stb.', 
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szétszedé, miben külònbözö az ás, és; at, et, rag. Csakhogy származtatásai 

tulságig lebbenték idegen szavakkal összehasonlításaiban, mert az etymolo 

gizálás bolygó tlîz, vagy úgy nevezett, tüzesember. Amazokért inkább, 
a' паду gramati kus elneveztetés, méltán rajta, és nem Verseghyn nyelv 

tani versenytársán , ki azonban költó vala leleménycsebb, a’ hanglejtés’ 

kényességeit nyájasabban adó, ’s a’ Szépet csinnyábban érzó’. Az e’ nyelv 
maradvány’ minóségeivel mint grammatika' dolgnival ennél fogva bóvebben 

megismerkcdni akaró, átaljában Révai magyarázatihoz utasítatik; valamint 

a' nyelvet okos ujítással bóvítni igyekezó, tanácsot is tôle , gyakran kérend. 

З. Е’ két megszólítás, ínkább egyház tárgyainak tartá fenn ak 
kori szavait ragaival. На tehát megint legalább vagy v200«300 szóból álló 
töredékirat szállhatott volna reánk, a’ Kálmán idejében 1099—1101 ma 

gyarúl feljegyzett országgyülési tôrvényekból, Albricus barátnak azokat 1a 
tin ôsszefoltozata helyett, látnók kormányi és törvéhyi néhány szavunknak, 
mint: mega, pristaldus, hajdani mivoltságát is. Igy még elébb Sz. László 
korából 10921095? az Ewrek, Sarchas, Wzbeg, waarnik, Jókergech 
v. Joccerdech Jóke'rdó'k deákosított magyar tisztnevezetekét. 

4. Tulajdonképen, szokásból kiejtett szónak е' megszólításokban 
18—19 llézhetó, ide nem értve azokat, mellyeknek ragasztási alakzata avult 

el. Változatlan hanggal és raggal tán 38 marada. Ma épen nem divók ezek: 
FELEYM. Most olly helyen, mellyen itt áll, mondatik; atyámlìai. 

Pedig sok van fenn, a’ fél gyökból származott. Mint: feleíhex ment; ne~ 
kem fele részem; lelkem fele; felese'g; мелет az az еду félhez шака— 
dozni, barátkozni; felekeßet, az az, külön félból álló стан: rész; туда? 
több féle, felebarát. A’ Révai által, némelly iratokból felhozott példák 
hoz `ezeket csatolom. A’ tatrosi másolatban 1466, áll Máté 19d. fejezctének 
19dik versében: Zèressed te fèlèdet, mët tëmagadat; dílz'ges prom'mum шит 
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sicut te ipsum. A’ Jordánszky uj testamentomi codexben 1516, van azon he 

lyen: barátodat. Vass István levelében Kassához, eléjó 1557b. „varos feel va 

giok“ az az városfél; ma, polgár. Pécsi Lukácsnál 1598ból: Midön az em 
berec az u“ feleic ellen szoktanak kegyetlenkedni. Virág Benedek nem igen 
szereté a' „feleim“ szót, jVIagyar Prosodia 19dik lap, pedig szivességé, ’s 
méltán lehet félretételéból ismét befelczni, ujra édes mifélénkké tenni. 

YísA, ISA. Révai magyarázatai' 28, 29d. §ában, 8286d. lapjain, 
bizony, сайт: gyanánt vétetik. Tisztába ezzel akkor jónénk, ha vala 

mellyik régibb iratunkban is reá akadnánk ’s ottani értclmét, ez ittenivel 

összevethetnók. Addig csak gyanítással küzelíthetjük meg. Eléjó’ itt négy  

szer: g'l'a pur el' chomuv gl'a kí nopun ifa ef num igg yfa ‚ 
mend ozchuz Elsónél állhat a' Sajnovicsi bizony, hármánál inkább: 

мнит. Másodszori elâfordulata, Jankoyich Miklósnál lévó azon forditástö 

redéken, mellyet ó a' Jordánszky codex elejének tart ’s e’ codex végén ре 
dig betlîvel és számmal is, 1519 áll, `Mözes Isó konyve 2dik fejezetének 
17d. versében ekkép van: Merth valameel’ napon eijendpl halalnak hala 
lawal lialz megh; iu quocumrlue ет'т die comederis ex eo morte.morie 
ris. Az akade'mia сжатаяа Szalay László lecelezo' tag által levett máso 

Iatból. E' „mexth“ azonban nem dönti el ijfa jelentóségét. 
ELEVE. Az az Isten. Éléve, éléje, régi participium imperfectuuz pro 

praesente sumtum, ma: e'lo'; Révei 5460d. 122135d. l. Isten szóval 
egybekôtötten ma is fenn foxog még: Éló Istcnre fogadom, az éló Istcnt 
hivom bizonyságul. Eleve, elejénte helyett sokáig fennmaradt in autecessum, 
in principio értelemben. Dc, ha itl: úgy Vétetnék, ki volna téve Isteu is. 

HEON. Révai olvasta: hean, törökból’s íinnból származtatása kcdvéért 

is. És elfogadta Sajnovics’ észrevételét, hogy annyi lett volna, mint a’ mai: 
csak, tantum, duntaxat, salam,  cerum 74, ё. 154d. lap. Horvát István he 
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lycsen ñgyelmeztetett más értelmére,v Sz. Domonkosnak 1517b. irt életébiîl 
általa kiszemelt e’ példával a' 80d.1apról: Hog mendenestevl hevon 
ne ternenek meg. L. Tudom. Gyüjteme'ny 1836. Vdz'k kötet 115d. lap. 

„Egy formán használja, szól, Vevö Esettel mind a’ ke't Kézirat a’ HÉON 
szovat, tsak hogy a’ késôbbi azt и betüvel megszaporította.“ Az гена: ott _ 
еппу1: Hogy mindennek hijával ne térjenek meg. Párizpápaìnál, hívon = 
ваше, inaniter. A' gyôk itten be és In', v. hej, hij. Jelentése: nemlét, üres 

ség, defectus. Mind ezt mutatiák e' szavak: lieja v. hija; heján v. hiján; 
he v. hiány; hiú; hézag v. hizag; hi v. hévalkodás; liijában v. heában; hi 
jával.  De más a’ héj; cortex, crusta; héjazat, tectum, culmen domus; 
héjas kenyér; melly így is hallható: haj, hajazat, bajas kenyér. Ime példák 
amalihoz világításul. Boldogságomnak egy hija, Vitkovics versehen. Csak az 
a' lieja v. hija volt, hogy Egy heján v. hiján husz, melly, falusi köz 
népnek resten forduló nyelvén, hean. Erdélyben házbéj helyett is csak: hiú 
mondatik, így: a’ hiúba ment. Nem`talán, lielyree'l mellynek a' ház’ fo 
dele alatt üre van. Igy alakul u, ü által sok mellékszavunk: báju, kéjü, 
szomju, ’ ebból: szomjan. Igy hiú, voraus, kinek a’ fejében vagyon némi 
üresség, az az itéló esze nem egészen ép, `inert gózón hivalkotláson felette 
kap. És be jól felcsipé a’ magyar illyen emberét; nem hijában soha sem 
volt efféle hézagosok hijányával, ’s hijában ohajtja: illyenek hijával vagy 
heiin, héon ó' sem igen lesz. Hanem mivel ez elnevezés tiszta itéletre, ál 
landó valót becsülésre mutat, illyen is volt a' nemzetben elég, és leszen. 
Ezek tómege tóbbre is viszi a' hazát.Igen közel van hiúból eredhetésre a’ 
Sajószentpéteriek 1403beli végzésében a' hiúit szó is, ott így: hiiweï t 
auag' megbont; hordót t. i. vagy bort, az az megüresít, hint, hézagot csinál 
benne.` L. Vegyes :'ratok, e’ nyelvemle'bek IId. kötete'ben. Malachiáshoz tar 
tozó prologus mondja itt a' Bécsi codex végén: menden buntpl пешим, 
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oacuos. A' Jordánszky ó testamentomi codex 1519ból, Mózes Isó könyve’ 

elején mutatja: ez feld kedeglen vala ijres es liew, terra alltem erat ina 
nis et гасил. Hijolni, hijultt, Párizpápainál evacuari, eeacuatus. Zay Katának' 
Zsémberi István özvegyének 1639ben. Zayugrócz vá`rában, vejéhez Berzowi 
cziMártonhoz költ levelében jó elé: Kerem тег mind szerelmes fiam Vramoth, 

izenetemeth ne hagja kd hiab a. Lám, hány másmás gyümölcsre hajt ki c’ 

gyók, ha, nem olly gazdag is, mind Márton József tábláján a': t é r. 

He gyôkból eredett az elavult: heit, hasonlóan, mellynek többese: 

heitok. Itt, alább a’ Bécsi codex’ 97dik levelén, a’ 154dik lapon, Ozeás 

9d. fejezetének 7d. versében látható: Tuggad temagadat Is_rl: heit 
nac; sez'tote Izrael staltnm prophetam 'stb. A’ tatrosi másolatban v. mün 
cheni codexben pedig Máté 23dik fejezetének 17dik `verse a' 28d. levelen _ 
szól így: Heítoc es vakoc mí nagob az arań é _ Stulti et cocci. 
Quid ет'т mains est, aurum? Vala látszik; heitok, heitasz, heit ige, 

melly ma így jelen meg, hibítok, hibitasz, hibít: vagy hijítok, hijitasz 

hijít, mert hallható még: hijítom párját. 'S a’ heithdl volt heitság, mi a’ 
Bécsi codex 92dik levelének elején fordúl elé, a' 146dik lapon: megièlen 
tem p heitsagat, revelaba stultitiam eíus. Nem heitbóle а': 111гщ1пу1 

Hoonhoz közelító más példa feltalálható: Máté 20d. fejezete 6dik 
versében, a' tatrosi másolatban. „Mit allotac it hiían mend a napot esteg. 
Quid hic statis tota die otz'osz'.“ Ez itt ékesító kihagyás, ellipsis, e' helyett: 
mit állotok dolog hiján vagy hijával. Henn, tehát értethetik így: egy fa 
gyümôlcsc hiján. Elól tétetve még nyomatékosabb. Igy já éh „акын: éhon, 
ellen. De, másod izrombeli elékcrültében: Num heon muganec'ge mend 

w foianec halalut cvec, más csínyja van. Az az; nem csak maga hi 

ján, heja'n, hijaval, 6 külün magának, evék halált; nem csupán ót, hanem 
egósz faját, az egész embernemet, melly tôle származand, már halál éri. 
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’S ezen: Мои, hiján, hijával, különüs sajátsága nyelvünknek. Az 

zal fejeztetott ki belijden,l míg abba németcsség nem csuszdogált, az, mit 
ma kivéve, hibáz, ausgenommen, er, sie, es fehlt, akar fedni. Páz 

mán Péter így ira 1626b. Novemb. 24diken Bcthlen Gáborhoz: Iszonyodom 

meghmondani de azt lliszem, kétszáz czcr Magyar héjával vagyon Ма 

gyarország ez tizen barom esztendeô alatt, ugy hogy Feölséghed eddigh 

úgy viselte az Magyar Nemzethez magát, mintha ugyan смак ennek rom 

lására emeltetett volna Fejedelemséghre. Bethlen Gábor válasza pedig Райи 

mánhoz így szól 1626b. Nov. 30d. „Nem volt annak az barátunknak bizo 

nios computusa, a’ ki olj relatiot tett kegiclmed eleött, hogi két száz ezer 

~Magiar héávul vagion Magyar Orszagh mert, dichertcssik az Ur Is 

ten eòreôkké, sohult senki ez napigh harczon gìözedelmet raitunk nem 

velt 'stb. L. Маш, Epistolae, quae haben’ регент! Petri Pázmáuy Tom» 
I. Budae, 1822. lap 137 és 140d. —— ’S mondják már ma széltében: egy 

krajczárom hibáz egy forinthoz; együtt volnánk, még csak N.... hibáz v. 
bijányzik, ezek helyett: krajczár hijával ogy forintom van; N.... hiján v. 

hijával együtt vagyunk , Vagy régi szólással: N.... héon, v. heán. 

Папино. Ma ôrdóg. А' régi ordöng, látszik még most is ebben: 

ördòngös daemomacus, órdöngösség magia. Révai 97 195. l. 

INTET. Ma, intés. Amaz monitum; ez monitío. Némellyben fenn 

maradt ezen ismcrt különböztetés, mint jövés, jövet; kelés, kelet ’stb. 
Révai 195—198 1ар. 98100 ё. Intet, több illyennel együtt eléintést vár. 

TILOTT, ma tiltott. A’ szokásban lévb, tilos, til gyökre mutatna. 

’S ez, Révai jegyueteként, 101—103. 198202. lap. épen úgy névszó 
mint: nó, nyom, tér, fagy, fog, mellyek egyszersmind harmadik személyek 

is ezen igékben: nòvòk, nósz, nó; nyomok, nyomsz, nyom; fagyok, fagysz, 
Гагу; fogok, fogsz, fog, ’s ezekból is, itt a': nós, nyomos, teres, fagyos, 

InLo'r'n къЁт Msoszóní'rÁs.  6 
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fugas; itt а’: nótt, nyomott, fagyott, fogott. De épen igegyòkké is kelle 

magyarázni ¿tilt? Névgyök ez magára, miként: kegy. ’S mint ebból van: 

kegyes, kegyelcm, úgy abból, tilos, tilalom. Igy móg: szer, szerelem. 

FEZ — FEsz. Gyök maga. Belóle van,vfeszes, feszít, feszlil, feszü 

let. F esz, mondja Révai, latinúl, empansus, non expanda; quemadmodum 

et зета: differt а sensíone. Lön halalnec es pukulnec fesze, tehát, [если 

est mortis et inferm' expansus. 113. 223dik lap. Sándor István, Sokféléjc 
VIIId. darabjának 174dik lapján, ugyan ezt irja, de fìgyelmeztetl arra is, 
hogy „a’ mostani magyar Credóban, megfeszitteték van, régibben pe 

dig megfeszjîle volt. ’S itt, szól, megfeszüle annyìt tett, mintha az 
mondatott volna, hogy a’ Kristus chzsàè lett, minekelôtte meghaltt ’s el 
temettetett.“ Xd. батата` 64d. lapján pedig vallomása ez: „Mit tett légyen 

` egygykor ez a' Fesz, sokat törtem a’ fejemet, ’s a' Származatjait is egy 
gyenként lmind megvisgáltam, de megvallom,` alig mehettem valamire. 
Végre tsak azt találtam, hogy `alig ha annyit nem tett mint Préda, vagy 

Nyereség . . . . Fesz talán utóbb Foszszá lett, Praeda, Бродит, Raub, 

Beute; ’s Foszból ismét eredhettek Foszítani ’s Foszúlni, mellyek már 
most így ejtetnek F osztani 's Foszlani.“ Kresznerics a’fesznek csak szárma 

zékait deákozza. Igy Párizpápai. Sajnovics' jegyzete, a.’ „Bévezctésbem“ 
Feszes ruhának mondatik, melly nagyon megvan huzva feszítve, 

és így, szorítóvá szorossá lett. Feszesen áll a’ szeg, ha minden hézag nél 
kül, keményen legszorosabban ment helyébe. Feszesen a.’ hur, midón na 
gyon kinyujtatik. Feszesség, feszelgés ekként egy a' merevenséggel; fesz, 
megszorítással, szorossal vagy ha cnnek gyökét vesszůk: szorral. Tehát: ha 

lálnak pokolnak feszc, nem aze@ mit halál és pokol már megszon'that, 
azok feszítendáje? De, ha tán állhatna is e' magyarázat, kétessé teszi me 
gint ezen utána jövó: ef mend w nemenec, mert e’ szerint nem csak 
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halálnak és pokolnak, hanem egész б nemének is fesze lett. ’S ezt Révaí 
sem vevé tòkéletesen figyelmére. Végre tehát nem olly szónak kelle ven 

níìnk? melly mindenikhez értelmet nyujt. Tenné azt p. о. áldozat, tenné 

féligmeddig: vész. .Fesz így cgyebet is jelentó leszen ’s épen nem сварен 
elészámlált származékainkban gyòk. llly különbozethez példánk nem esak 

egykettó: fél, “тег, dz'midium; vár, erspvctat, ara.' ,' ir, scribit; ír, ин— 

gveutum; hat, sex, ределад; vész, procella, задела; vesz, accqn't; szív, 
vor, sagit; tám, опия, fulcimeu. Talán még eléakad, vallamellyík hajdani 

ratban, ’s feltün azon jelentése, mellynek, szó alatt, el fell futni a’ képzeletet. 

ML'LCHOTIA, — mulhatja. Nem еду ember mulhatja ez vermót: non 

ullus homo praeterire potest banc scrobem, tumulum метре. Révaì 117 
118. 230233d. lap. Ezen szószerkezet egészen kimult. 

JORGOSSUN 3 jorgasson, irgasson, ma: irgalmazzon. E’ gyókból: írg. 

Igy: irgok, irgasz, irg, miból ismeretes; ‚тают, miként ezekból: sirok, 

sirsz, sir; n'rulom, hatok, hatsz, hat; hatalom; félek, félsz, fél, félelem; 

jutok, jutsz, jut; jutalom. Irg, változott, kimondás lágyabbságaért erre: 

jorg, mint inkább helyett, :'onka'bb jó elé Boldog asszonyról irt beszédben 
'stb. lrgból eredett írgatok; ennek ragasztásaiban volt: ìrgasson, vagy vál 

toztatva: jorgasson. Épen így dívik még: mutassak, mutass, mutasson; jut 
tassak, juttass, juttasson. Révai 122—123. §. 239242d. lap. 

KEGIGGEN, kegyedjen, ma, kegyelmezzen. Jorgasson, irgasson’ ha 

sonlóságára. ’S miként z'rgat jött elé, úgy kegyed, gyükéból, melly kegy: 

gratie; kegyed gratiam facit, culpam воплоти. Egészen úgy, mondja Ré 
vai most idézett lapjain; mint: ár, inundatío; árad, типам, tám, опия; 

támad, oritur. Tegyük ide: valamint elóttünk a' hamvadok, hamvadsz, 

hamvad; vigadok, vígadsz, vigad: ebból hamu, víg; úgy kellett lenni en 

nek is: kegycdek, kegyedsz, kegyed, innen: kegy. 
b I 
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Пшшсоыос Еввттв = imádjanak érette. Itteni értelemben ma, 

imádkozzanak mondatik. Miben amaz@ ismeretes. Komárom vármegye jegy 
zókönyvei lldik kôtetének Isô részében, 1689beli illyen bejegyzés: Szundi 

Balás megimádtatja curiájával atyjafiait,lannak eladása elótt, fejez ki: 
praemonítiot, megkinálást. Ma is mondják: megimádta pénzzel. y 

ILDET. Ma üldözés, üldözet. Ildet egyébiránt = üldet, mint ligy 

helyett eléjó hajdanban: igy. A’ gyök, üld. Üldök.&gt; üldesz, üld. Навол 
szavai: hordok, liordasz, hord; oldok, oldasz, old; öntòk, öntesz, önt. 
Ezek' gyakritásai: liordozok, oldozok, üntözök, iildözök. Üldökkel a' s0 

kat elejtegctett idó’ felhagyott; a’ nyelvet ma, régivel ujjal bóvító, üldést, 
‚ üldetet sem fog üldeni, ’s ülclözést üldéstól elkülönòz. 

KINZOT, kinzat. Ma kinzás. Ez, стегали, amaz crucz'atus fre 

queus vagy cruciatum. Tartozik az elébbi szórovat alá. Bévai mindenikró'l 

szúl 98— 100 §ában, 195—197 1ар. ’S lásd: Nagy János, 2dik jutalom 

felelet, a’ magyar akadémia kérdésére; Budán, 1834. lap. 141. 
CHARMUL = hármul, ma háromszor. Révai 159 §ában, 291d. lap 

ján ezt' irá erról: Huius manuscripti acuo videtur nońdum in vsu fuisse 
11 odierna ratio formandi aduerbia numeralia: adiecto scilicet ad nomen nu 

merale nomine szer, quod ordinem et seriem significat. Tudni bizonyosan 

ezt akkor lehetne csak, ha ezen korbeli több magyar irattal eshetnék 682 

szevetés. Miképen élt ul raggal, mint ezerekre is menó’ sokaságot egy tö 

megbe, egy szám alá huzóval a’ késóbbi kor, im itt ahhoz néhány példa. 

Illieshazy István Trencsin és Liptó f'óispánjának 160511. Sept. 25d. Trencsin 
ból Bocskai lstv'án fejedelemhezlirt levelében van: liogi az fólgd melle 
tamadot Magyar nemzet mind Orfgagol'gtUL ne vcfgen el az Pogan miat . . 

1605ben az Ország Rendei által Korponán tartott gyülésból felajánlott arti 
culusok Vdikében áll: Kiuanniuk, azert, eó’ felsegetiîl orszagUL XIdiké 
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ben: „Kit e6 felsegenek OrszagUL gicúlesinkben meghís kcszenti'ík.“ XlId.: 

„Seót ha OrszagUL uegesztünk añ'ele niluan ualo ioszagunk feleöl is. PEST 

városániik KASSA városához 1610ben Augustus 22d. költ hivatalos levelében 
van: bizonfagot tefgiînk egel'g várasUL 1). Továbbá, Abanj vinegye utasításá 

ban, mellyet 1111011 Gönczön 1679b. Dec. 19d. volt gyüléséból IIamvai Péter 

és Pásztolii Máté kóvetek elejèbe a' felsó magyarországi 13 vármegye küldött 
sc'gekor, találtatik; Isó' pont alatt: „Könyüröghienek azert eo' Fölsegenek 

(1. Leopold) az mi Követ Attíank Fiaj, liogi veletlenůl ne obrualtassunk 

egesz OrszagUL illy' hatalmassan dühüskódö poganisagtul.“ Erdélyben pedig 

e’ számrag ma is i'gy hallható: mi erdélyiekül, magyarokul, székelyekül. 

Mind határozóan áll, 's így vétetett: hármul. Ма ugyan ez alatt három sze 

mc'ly együvé vettét értenók, d`e hajdanban nem tevé ezt. Ezen UL, ÜL rag 
nak külön meg külón értelmet adása nyelvünkön igen játékos, áll ezek 1101 
1уе11 is: gyanánt, nak, nek, azzá, ban, ben. „FeleségÜL a’ ki bodnar 
mesternek Vessi el leanyat (legény létére), szól a’ jászai bodnárczéh rende 
lete 1569b61. MarattUL, áll Miskolcz városa jegyzókonyvének elején 1569 

Jul. 5dikéról, illy szókôtéssel: „Bó'y'te Dorko az meg holt Ра110 Benedek 
leany'a k'j mostä` Païsgarto Imreh felesege tïlt'ja es ellenfgiî az Babonybercz 
szolótt 11311 ЬУ: Т01 Antalne, ösröl marattul.“ A' korponai említett gyülés 
VIId. articulnsában 1605b. van: „uegezeth uolt arrnl az Orszag, hogi . . . 

az decimal: penzÜL uegiek fel az praelatusok.“ BuzáUL: irá Bogdán János 
és két fija’ esedezólevelére az indorsátában, ki? IIdik Mátyás császár és ki 

 

1) Kniisának, 1835b. Novenilïer elején megvìsr.gált nagy becsü “s jól rendezett levéltáraiban találtnm 
ezen magyar levelet, mellynek czimzete kìvül е2: Prudentibus ас Circumspectis viris Dominio 
.ludici Primario N. N. nee non cueteris jufatis Ciuibus assessoribusqueïgiae Cittis Cassovien 
sis ete. Dnis nobis honorandis et benevolis. Belůl pedig aláirása: keg’teknek szeretettel snol 
galiuk Pesti bìrak e щепки“ mind az egcsz keresztien tanacs. Kijegyzésemhez liepen, 11155611 
ben leinásolta Krieger Júnon. Összehasonlította e' másolatot az eredetivel 8211101 Antal prae 
monstrati Lanonok, kassai k. akademini professor, és Копияйцу Mihály, a' Szemléló 529111952 
tôje. Bizonyítja ezen aláirat Pestnek akkor magyartörök voltát. 
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rály eô feólghe szepesi kamarája Kassán 1614ben, `mid6n tehát még ülés~ 

beli tanácskozása. is magyarúl folyt, következóen: Keth hoo ñzetest aggia 

nak eö keîmeknek bnz'aíù'l, úgj hogj az lnikor azteób vitezleó rendnek 
foguak ñzetnj akkor eü keäenek ez hcliet ne wegien ’stb. Ex Consil? 18. 

Oct. 1614. Eredetiie Pesten a’ Kaposme'rez' .Me'rey nemaeiselg` Ierelta'ra'llan. 
HEMIEZIE. Változott erre: helyheztesse. Most kezd helyesen vissza 

tétetni: helyhezze v. helyezze , melly ollyan mint: sorozza. Helyezze, hely 

heztesse, és sorozza, soroztassa között, látszó a' külònbség, 's pedig nagy. 

BmSAGNOP, birságnap, késóbben divatosabb lett: itéletnap. 

UNUTTEI, önöttei. Electi sui, electi ejus. Ebból: önòm, önül, ônik, 

beor, bearis, beatur. Önött pedig volna, mult idó’ részesülójében: beatitu 
tem consecntus. Révai 176d. §ában 315317d. 1. 1101 még néhol fennforog 

uit emliti ennek: meg nem ünött, non successit, non est beatum. Tehát vá 

lasztottai, boldogultjai. Bár tudnók, mellyik táj él vele. 

IOCHTOTNIA. Miért ajánlá Révai, olvasását inkább igy: ioktatnia, 

mint iktatnia, eléadja 122 és 180d. §ában. 239d. és 322324d. lapjain. A' 
„Literaturai lapok 3d. száma 1837. iktatni és jogtatni közòtt külônbség té 

telt hoza inditványba. Amaz lenne bésorozat, behelyzés; ez, jogba állítás. 

Folyhat innen még, szerkezeti, helyesirási, tájszói egykét jegyzet. 
ÉS кыш, ott is úgy irva áll, hol та rendesen IS van. Felváltva 

igy az ES, IS, egészen a' XVd. százév hajlásáig elé elékerül, sót a' XVIId. 
elején is. 1552b. Kalma'r Kelemen miskolczi fóbirónak Kassához irt levelé 

ben van: mert az es. 1557b. Kálna'si Ferencz kir. kapitány Sáros városából 

irá Kassának: énes, kegyelmetekys. 1564b. Zay Ferencznek Kassához bo 
csátott levele szerint: igen is, Azthcs, ewes. 1639b. Zay Kata idézett le 

vele Zayugróczról Trencsinben mutatja: rolam es. Ez, Borsod имамами. 

Révkomárom városa jegyzókônyvében 1587bcn kezdvc, mindig: is, áll. 
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A', Az, mutató névmással egyik megszólítás sincsen elhintve, úgy, 
miképen csak шиш idónk még tevé. Mostannnk, régibb helyes kihagyás~ 
sal tart. De régibb ezen kihagyás mellett, hol Az, áll; alatta nyilván, AzoN 
értetett. Igy vala kijelelôbb a' mai EZEN helyett, Ez. 

HUG TURCHUCAT MIGE zocoleA VOLA, hogy: torkukat megsza 
kasztja vala. Éva is értetvén itt, kihagyással szólásra találunk ebben. 

TERUMTEVE, пиши, Т1ЬПТ0А, нмэыш, FELEDEVE, ENGEDE, EVEC, 

uonooquc, VETEVE, LEvN, MENTE = teremté, mondá, tiltá, папа, feledé, 
engede, evék, haragvék, veté, lön, mente; mind aligmult idóvel élés, mi 
ként Székely atyánklìai ma is beszélnek. ŕMultban, Vagy egészen multban 
csak ez áll: ODUTTA VALA, oda adta vala. ODUT, adott, mint adatott helyett, 

magyarázva Révainál: 134 255 256. lap. 
нив LEGENEK Naxí звено, hogy legycnek neki segéd, és nem: 

segédek. (Most, inkább, segédül.) Ollyan_mint Kiniisyné imádságaiban 1513 
ból: „Idvez legyetek“ idvezek, helyett. Hasonlónak látszik ez is, itt: 
„mind ahhoz járó vagyunk“ hol ma járók állana. ’S ollyannak: por eS 
hamu vagyunk. Magyar saját szószerkezet’ példáji. L. Re'gi т. uyelceml. IId. n 
köt. Kim'zsyue' ima'ds. eló'tt : II. Némelly jegyzet ’stb. XXIId. lap. 

w UIMADSAGUK MIA, ó' imádságuk miatt. Az egybirtok tôbbes har 
madszemélyének átaljában fennforgott ok raga itt lám ukkal valamint a' 
tulsó lapon: tork uk at, áll; mi, az akadémia_„Magyar helyesirásának 1832 
és 1834ben meg jelentte óta, 1101 a’ 15dik lapon, egyedül csak különböztetés 
Vagy jobb hangzat kedveért ajánltatott, kezdc inkább felvétetni. Révai ez ut 
is olvasá, onak. Eléjó az, boldog Margit életirásában is. L. e’ „Re'gí лит/ат 
nyelvemleltek“ IIdik kötete't, Kínizsyue' ímádságai elo'tt . II. Ñémelly jegyzet 
'stb. XXIId. lap. MIÁval most is él a' küznép, MIATT helyett. Vettc'k ezt lát 
juk ÁLTAL értelmében, talán csak tájanként. Révai erról példákat hoz е16, 
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148d. §ában 215dik lap. Illyen az ujabban felf'edezett két irat' végén: E' 
kpńp meguèg'èztètct, Nemeti gprgnc henfèl emrè Напас kêze miat, u. m. a' 
tatrosi másolat 1466. Az érsekujvári codexben pedig: Ez ïrafnak wege wa 

g'on I'ewenhazy' foror marta keze my'ath, 1530. 
KEASSATUC, keássatok. Keátani, keáss, mais hallható Dunán túl. 

BIRSAGNOP íVTVA, bírságnap jutva. Ehhez hasonló 1559bó'l Abauj me 

gyei Regécz vára tiszttartójának Csoltai Pálnak a’ f&quot;orrói biróhoz irt levelë 
ben: Hagìf'om en te neked , hogfsf’ ez lcwcl latwan. Kassa штатами. 

MEG és KI kótszók elhagyvák ezek mellól: felcdé, mulhatja, jor 

gasson, kcgyedjen, bolcsássa, szabadítsa, mente. Csak egyhclytt áll: meg 

szakasztja vala. Amazok is ma közönségesen így iratnának: elfeledé, el 

mulllatja, jorgasson in_eg, kegycdjen meg, bocsássa mcg, kimente. 

Mai egy k betühangunkat három feléképen пшик itt: k, ch, c. ’S 
ámbár e’ két megszólítás’.helyesirása igen következetlen,dc k könül ; латам 

.lag_nem csak tétovázat lüké, nem csupa kény ragadá az iró papot, тег: az 
Iegy: côzicöntól megválva, szó elején mindenkor k, végén mindig с áll. 
Közepén ch, c, k. Elején íme: kí, keserlî, kic, kegyelmét, kegyelmével, 

kinec, ketnie, kínzatától, keássatoc, kit, kegyclmével, kcbelében. Végén: 

látjátoc, mic, vagymuc, ennéc, halálnec, inteténec, evéc, gyimôlcsnec, ma 

gánec, fajánec, haraguvéc, pukulnec, neménec, imágyjuc, uronc, imágyja 

nac, kinec, legyenec, imádságuc, temetjüc, Izsác, bennetüc. Közepén: ise 
mucat, gimilcíctul, turchucat, zocoztia vala, muncas, zumtuchel, lelicert, 

angelcut, szcntucut, pucul, lilkiért. Itt azonban csak cz utolsó szóban a’ k; 
с pedig a' tóbbes szám' végbetüje; pucul, muncas, kivételével. Lehete két 
ségünk a’ magyar 6szhajdanban lnáromféle k hangunk volta felól, midón e' 
különség azon évkörbôl tünik clé, 'melly kelet' hangejtóséhez, hol a' слег, cap/l, 
дар/ъ háromsága ismeretes, még rokon volt; midôn ídébbi kézirataink ’s 
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nyomtatott munkáink’ szerzóji átaljában sokáig éreztetni akarák betlîikkel 
e’ különbózetet azért, mert sajátit érzének benne füllel és hangadással. Min 

denütt fogjuk e’ gyüjtemény’ darabjaiban látni ezt, nagyobb kisebb eltérés 

sel. Ch, késóbb ck...vá, kc...vé változott. 1595ben is még, „Az ‚штем— 

tyen vitezkedesnec tůkürében, Pecchi Lukachtól, kinek nyelve római irók 

szellemével erósült ’s többet oszt czíme ígéreténél, találjuk: parittyakcal 

még akcor nem viaskodtac; vé teczenec az regi fegyuerec, az kezec, kör 
móc, fogac, voltae, köuetkesztec az keziuec; törueŕleket meg nomdoztanac. 

'S e’ betükereset, e’ nem találás a’ felvett latin ábéczében, kivesztte a’ miénk 

nek, ujnak elé nem állítása kadmusi cyrillusi leleményességgel, hallatlanná 

tevé azon hangunkat, melly h és k, melly g és k között lágyabb lehete úgy, 

miként a’ török leef és hief hízelgó'bb, kafjuknál. Azóta valamennyink 
csak szárazon elvágó k. Azóta nincs az olasz chioma és fuoco szerinti válto 
zatunk. Nem is adatik tóbbé Visszalbeszédünkbe. Hanemha dallmúkóltónk 
vigyáz“, hanemha éneklónk a’ színen gyengéditenj tudand lágyított hangzat 

simítással , melly a’ dallás’ egyik tündérítôje, a’ slîrl'ídött k ákogáson. 
Ugyan miben hasonlít e’ régi beszéd Palóczainkéhoz? Legyen elót 

tünk Szeder Fábjántól: Palócz szóejtés éslbeszédbeli gyakorlás, Tad. дуй] 
teme'ny 1829. VI. kò't. 26d. lap. 1835. Il. kò't. 22d. lap; Hollók Imrétól: A’ 
gômöri barkók szójárásáról, Tudománytár IX. Мм 60d` lap; Szabó István 
tól: Karancsvidéki palócz nyelv, Tudom. аут. 1837. I. kò't. 43d. lap. Mi 

dón ezeket én összehasonlítgatni akartam, jüve h'ozzám barátsággal Szeder 

Fábján, Junius 15d. 1837. Kérésemre mindjárl: leirta nálam mind a’ két ha 

lotti megszólítást az 6 palóczai’ hangejtésével. ’S e’ bírva már, folyamodtam 

Szabó István guszonai plébános, Hollók Imre rosnyai professzor urhoz. Sza 
bó István , hamar megküldé karancsvidéki palócz nyelvre általtett olvasatát; 

c# 
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Hollók lmreét, még csak ezutánra reméllem megkapnom. Szederét Szabóét 
függesztem addig ide saját kezük szerínt, ’s még válaszát is a' göròg virá 

gok fennszellemü édes dallójának ‘), mert olvasatához tartozó. Betü, szótag, 

szó, mellyet alávona, nyomtatásban dált betükkel áll ’). 
SzEDEnÉ 

Luáttyuátok, felyeim! szemetekveü, 

mik vagyunkî* Isa por iés hamu va 

gyunk. Mennyi malasztba teremtié 

eleve mi üsemüköt Uáduámot! iés 

odatta vala neki paradizumot 11116 

zuóá. Iés mind paradicsomban valuó 

gyümöücsöktôü monda neki iéníe. 

Hean tiltuóa uötet egy fa gyümüó 

csiétöü, de monduóa neki mié nem 

enne: isa ki napon iémdol az gyü 

lnöcstöü,haluánakhaluáluávauhausz. 

Halluá hoaatuát teremtüö Istentöii de 

felejtié. Engede ördög intiésinek,iés 

eviék az tiltott gyümöcstöü, és az gyü 

müöcsbe haluát eviék, ies az gyümü 

ôcsnek olly keserüö vala ize, hogy 
torkokat meg szakasztya vala. Nem 

SzAnóÉ 

Látya'tok feleim szemetekvo', mik 

vagyónk. Isa por ees hamu vagyóuk. 

Mennyi malasztban teremtee Éleü mi 
öso'nket Ádámot, ees od’ adta vala 

neki paradicsomot házó. Ees mind 

paradicsomban сайт gyümó'csókto' 

monda neki eelnie, heán titotta eò't 

\ egy fa’ gyümo'cseeto'. De mondá neki 

meert nem ennék: isa. ki napon em 

' do' az gyümeò'cstöü, Inalának 11111616 
Vo' hószs. Hallá hóttát; teremteö isten 

tó, de feledee. Engede ôrdog' in 

tetyinek, ees evék a' шов: gyü 
mò'ù'cstò'ii, ees a' gyümöücsben halát 

eveek. Ee's a' gyümeöcsnek ou kese 

ró' vala e'ze, hogy torkokat тез: 

szakasztya vala. Nem heán magá 
1) Görög virágok az anthologìából. Szedegette Sz. l. Kassán, 1834. 196 lap. _ 
2) Tekintetes Tartomány Biztos ur LBecses felszólitására Tekintetes urnak annál szivesebben hajol 

fam» те&quot; Teményleni szabadnak vélém, hogy a' két külön palócz olvasásnak összehasonlitasa 
némi gyönyörůséget пешем! kegyednek, ’s talán a’ köz ügyre sem lesz ege'szen e'rdektelen. 
A’ tulsó levelen van régi maradványunk' нагнетает olvasása, ugy azonban, hogyj а' Вега! 
által meg nem fejtett szavakat én is saját betüikkel irtamle, például ila; azonban pecig , mel): 
lyeket egészen palócz szóknak találtam 11.11 eredetiben, végig alávontam, más szavakban egyedul 
azon szótagokkal cselekedvén ezt, mellyek most úgy olvastatnának. Alaizatus köszöneteln melletit 
megbecsülhetetlen soraiért, teljes tisztelettel maradok Tekintetes urnak alázatos szolgája Szabo 
lstván, guszonaì plébános. Guszona Aug. 3d. 1837. 
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lieon maguának, de mind üô fajuá 
nak haluát eviék. Haraguviék Isten, 

iés vette (sic in locum vetette) üótet 

ez munkuás viluágba hele, iés lön 

haluának iés pokounak feze, iés mind 

üó nemiének, kik azok mink va 

gyunk.Hugy iés tik luáttyuátok sze 

metekveü. Isa, iés nem egy ember 

múlattya ez vermet, isa mind aho 

juáruok vagyunk. Imuádgyuk Urunk 

Isten kegyelmit ez liélekié, hogy ir 

gaumazzon üó neki, iés kegyeümez 

zen, iés bucsijja mind üó büniét. ’S 

imuágygyuk Szent Aszszony Muári 

uát iés boudog Mìhuá Arkangyaut, 

iés minden Angyalokat, hogy imágy 

gyanak iértte. Iés imágygyuk Szent 

Piéter Urat, kinek adatott hatalom 

oudania, iés kütnie, hogy ougya mind 

iió büniét. Éés imuágygyuk mind 
szenteket, hogy legyenek neki se 
gedelem Urunk szine elüótt, hogy 

Isten üö imádsuágok miatt bucsijja 

üó büniét, iés szabaditsa ůötet ördög 

ûódetviétöü, iés pokou kinzattyuátou, 

vezessc üötet paradicsom nyngau~ 
HALo'r'ri xiî'r MecszóLí'rÁs. 

nak, de mind eò' fajának halát' 
eveek. Haraguveek isten, ee's ve 

té öüt ez munkás világba; ees 

leün halának ees pokónak feze, ees 
mind ò'ü neminek, kik azok mi 

vagyónb. Hogy is ti látyátob sze 

metekoó'. Isa ees nem egy ember 

mahatya ez vermet; isa mind aho 

járou vagyo'nb. Imágyuk urónb isten' 
kegyómeet ez leelekeert, hogy ior 

gasson ò'ä neki ees kegyegyeu, ees 

bucsája mind öü bo'neet. Ее: imá 

gyuk szent asszony Máriát, ees 

boudog Mihály Arkangyót, ees mind 

angyalokat: hogy imágyonab eeret 

te. Ecs z'ma'gyub szen Peeter urat, 
kinek adott hatóm oudam'a ees 

kötnie: hogy ougya mind eo&quot; bli 

neet. Ее: z'mágyula mind szente 

ket: hogy legyenek neki segee'd 

urónk szeine eleó'tt: hogy isten 

imádságok mia bucsája öii biîneet, 

ees szabadeja eût ördög' üldetyíto' 

ees pokao kinzatyátoa; ees veze 

se eût paradicsom’ nyugómába; ees 

agyon neki menyországba iitat, ees 
d 
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muába bele, iés agygyon neki meny 

orszuág bele útat, íés minden juoban 
riészt. Iés kijuácsatok Urunkhon hu 

ármou. Szereümes bruátyim ! imuágy 
gyuk ez szeginy ember leükié, kit Ur 

ez napon ez hamis viluág tomnöczebe 

lôü mente, kinek ez napon testét 

temettyük: hogy Úr üöt kegyeümi 
éveü , Uábrahuám , Izsuák, Juákob 

kebelibe heühezie; hogy bírsuág nap 
jutva, mind üó szentyei iés Ónottei 

közökön job felüó joktatnyia iélesz 

mind jouban reeszt. Ев’: kiátsá 

tok hármnl; Kyrie . . . . . Sze 

rómes barátyim! z'mágyónk ez sze 

geeny ember lâkieert, kit úr ez 

napon ez hamis világ’ tómlöczeeböü 

mente, kinek ez napon testyit te 

metyük.' hogy úr бы kegyóméoo' 

Abrahám, Izsák, Jákób’ kebeleben 

heo'hezze; hogy birságnap jutva, 

mind ò'ü Мету: ees ònôttei közó 

kön jou мед iktatnia illeszsze 

ò'ût; ees tibennetek. Clamate . . . &quot;). 
je üât. Iés ti benneteket. 

Ebben ugyan egyikben sem találunk az eredetinek hangzati mivol' 
tára. Sót mondhatni, az tisztább, szó ragasztásival; kimondásában gyökhez 

&quot; hivebb ’s így a’ nyelvnek ezekhez képest, tůve dereka, nem a’ szálfa mellett 
elbogosodott cserje, millyen az elütó tájbeszédi hang; fófolyam saját medré 
ben, nem abból félrekanyarodott ér. Némelly szóejtés e' palóczos olvasat 
ban emlékezetbe tolja, Gerusalemme liberatanak nápoli, genuai tájbeszédre 
fordítatását, ’s azt, millyenné leszen a’ meiszeni tiszta németség, austriai, 
tyroli szájban. De sajátisága sem lappan a’ palócznyelvnek Latiatucnál. 
Temetjn'k szavát р. o. karancstájisan így kell Vala lelnünk: temük, mert Sza 
bó megjegyzéseként, temetem ige Karancs vidékén ekként jár: temem, (tö 
móm) temed, temi, temük , ’stb. Temetjük v. tömetjük , tehát már tétetó. 
A’ külônbség, mint: adjuk és adatjuk. 

Budán, Decemö. 1837. SzEnxesz'rö. 

&quot;) Minden szónak adhatni okát a' karancsvidéki palócz nyelvböl, hogy miért van ez vagy amaz igy 
uva. Azonban Imost már illy súrûn egymás után senki sem palóczoz. Ha ugyanegy betü és szó 
tag kulonfelekep all itt, oka, mert éló beszédben is аду történik. 
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Ф) waauaiuauuom 

uamua Kouaa, 
E’ S О R B A N: 

RUTH, JUDITH, IIÈSTER, ШСЦАВЕПБОК 
11‘ШК xövaénöl. A’ vndik гшшыт, ’5 A' vidi* FEJEzETBöL A' 18dill унизаны 

KEzDvE шабаша: 

BARUTH, DANIÈL; 
's A' хп KlsEBB PnóFÉTA: 

01E/15 , JoclmL, AMOS ‚ ABDIAS , JONAS ‚ MICHEAS , NAVM, 

ABAKUC, SOPIIQNIAS, AGGEUS, ZACIIABIAS, IVIALACHIAS. 

 

FORDiToT'rA, MoLDovABAN VOLT nussziTAMAGYAnoK szAMÁRA 
выше LEGHIHETÓBBEN 1437 as 1441 Közò'r'r 

BÁLINT .s TAMÀS. 
Nsvü KÉT cLEmCL's. 

 

взвинтив BÈcsBEN A’ czAszAm Unv. xöNŕv'xARBAN. 

Aßßól. MÁsoL'rA LE sAJTó ALA пазами 

таим Glas/zar шпиль, 

1205 Unv. xönv'rÁnxA'l. scmnon, ovôn unav/s1 TÁnmuínó, пшик Alun. LEVELEzô no. 

MINDEN NYOMTATOTT ÍVET UTOIJÁRA MÉG AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTT 
1885—198150&quot;. 

JÁszAY гейш. 
м. xln. unv. cAscl:LLAMAI Flzn'nîsl:s PnAc'rchvs, szAßoLcsl 1'A'nr.Aaínó, l. Актам. Lavabi:zó TAG» 
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BEszETÉs TARTALMA. 
L. E’ bécsi codex ügye muig, a' következô lapon. 

 

Kéretik az olvasó, nézze a’ dölt betükkel lévóket PÓTLÉKUL. 

Legre'gibb említés e’ be'csi magyar codex felôl Forlosia jegyzetei között 
17231758, ki XIVd. százszakbelinek tevé. Denis 1799ben a’ XVd. 
százszakba. Sándor István mindjárt 1799b. hìrdeti ’s Bátorì László 
paulinus fordítzisaul. Révaì 1803ban ngyan azt álll'tja ’s levé 1425 
1456 közé. Késöbb felebbre is. Tulnjdonítja саду 52. Ferencz szer 
zeteseinek vagy Bátorinak. Jankovich szerint a'Jordánszkycodex van 
Hátoritńl. Révai e’ bécsinek háromszor veszì &quot;165561. Egyìk, Virágnál 
el ég 1811. Mäsikat Siíndor Istva'n veszi meg. Hnrmadikát Horvát 
István. 1815b. ez azt ìrja, bogy Ruth vége'n benne 382 évre talált 
's Mária 1382b. fordl'tatla. Víru'g, ucm huso/llo' Лаза/171165120” adja ki 
elsó lapját 1820. Kijegyzí Ногой! uláu Е 82 — 1382re. Kazinczy 
hasoulóau. F. Magyarorsz; Minerva Isâ u. 1825. Horvát Istvän 1835b. 
теге 138318, inert a' jegyzet Ruthnxíl, 8. 3. arab szám, mondja. Az 
ö 611116511 15 ferenczesek a'llal fordíta'sra nézve, alapvék Veszprìmì 
észreadásán, kì gr. Batthyáni könyvtárban lennì jegyze fel egy kéz 
iratot, ferenczesekròl, melly szerint Zsigmond 11: ìdejében két fran 
ciscanus, а’ sz. ira' magyarra fordl'ta'sn miatt, eretnek üldéstól fél. 
tébenMoldvábaszökött . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1—Х 

Ge'vay, a’ bécsi udv. könyvtńrban a' m. akadémia felszólílására másolja 
le 1834. Е1611е Ruthnál lévö jegy узду mi? nem egyéb, czìfrázatnál. 
Jászay, az 156 lapnak hiv hasomna'ssa't vészi, így Ruth könyve utolsó 
sorxínak. Az egész iratban 116гот kölönbözö kezet lel ’s a’ széleken 
arab szn'mnkat, mellyek a' Ruth végén lévö vonntokkall nem egyez 
nek. I.) Jászuy jegyzetei a' bécsì codex beh'iire. 11. А1111т6пуа a’ 
Ruth végén lévö jegymiröl. Szerl'nte nem egyéb az, . S. Z. 11011111 
nél ’s e1. teszen: ESt é ceterat. Jäszay mind n’ három kézról ha I 
somna'st készi'l. A' kézirnt papirosa beljegyét is rajzba veszi . . . . XlXVI 

Márìa kira'lynó nem lehnte fordítató 1382311. Szerkesztó'nek Buczy me  
kñldi gr. Batthya'nì könyvtárból a’ ferenczesek évikéziratának, mel y 
13131624 11626111, fordítást említö 5201161. Е’ 52ег1111, а' т1а11 Ka 
lnenìczröl szökik Тат65 és Bálint két clericus Moldovába, Jacobus 
de Marchio elöl, ki a' husszíta cretnekülde'st 1436b. kezdé Magyar 
országon. Itt, Мед re'gíbb illyen iìldv'sró'l szo'l Swan/ngi, Идиот. eccl. 
R. ng. Amoem'lutes Fase. IIItz'o Num. II. a’ Лилий/11:16! 6693d. 
lapjáu. Burlán, Hieronymus Prngenn': 1410b, tó'mló'czbe пеней/1 aze'rt. 
Аз! vallottala ellen Iso’ Ma'tyá: Ietleít ele'allja Tura'czi, chronic. 4diÀ 
re'sz, 34d. fejez. ’I Bon/im' dec. 3. libr, 10. Az 146'2belz~ onzúg дуй 
1е’в 2d. törvehycziklae szerint входом is hfiteleure'g’ bíìutete'te.' §. 13d. 
Item, publicasl et dal/mutue Литей ad/iaereuter. Moldovába husszitn 
Magyarok számiizetése még 1420b. Azok között fordl'tjn Tamás e's Bai 
lìnt, az ó és 1ijtestamentom iralait 14371441 között. ’S a'ferenczes 
évkönyviró szavaiként: eltölték azokat erelnekséggel, miként ö is ol 

l 



Lap. 
vasta, mert, hihetôen több között, ezt: spiritus sanctus, i'gy тогами: 
¿ent ¿elletln Hogg nem egyediil az eretuel: ülde'sre felállilolt barát 
vizsga'lta meg e’fordz’tást, [шлет már, ln'vált ollyan петле: tag is, 
lai magyarul egye'b egybázi {тип teve fel, lútazik a’debreczeni садят. 
ben Ma'te' дюн re’:ze’re a'llo' lauitátbo'l. L'. a' be’vezete’si Latiatuchoz 
LXVIId. lap. Azou tauiia'r uyelve ott .so/:bau a' miiuc/ceuz' codexbeu 
le'vó'. Máie' 5d. evangeliomáe', взад/Ходу uc'llselly Aífejezú múr a' X 71d. 
шахта/а elejeh váliozott magyurcágboz сап alkali/mwa. ванты lleve 
Husz tam'tmányához, török földre ú'zì. Ott, megnyuzzák. _ Hol tö 
kéllette meg a’ két (háromï fordl'tó Moldovában magyar fordl'tását! Bandinus, Zöld Péter, a’ mo dovai magyar telcpekröl. Hussz követése i 
felsö Magyarországon is több egyházi magyar iratot szülhete . . XVIIXXXVI 

A’ mellett, hogy e’ bécsi codex épen ezen Tamás e's Bálint fordíta'sa llá 
rom igenlö ok van, hároin ellene. E' három utóbbi, elenye'szthetó, ’s 
hihetövé lesz, hogy e’ b,écsi és a’ müncheni codex, a’ husszita lelki 
mozgalom eredvényeì. Ambár [só Mátyás a’ magyar husszitákat ele 
venen is eltemetteté bosszúsa'gában, ’s igy miveiket sem ápolá, e' co 
dexet azonban beveheté budai könyvtárába . . . . . . . . XXXVIIIXLII 

Fordl'tás, nyelv, helyesirás millyensége bécsi codexiinkben ’s utasítások 
olvasatához. Fordi'täsa latinból, de a' vulgata mellyik példányäból? 
még kerescndö. Sok latinosság benne. Szebb helyek. Nyelvet nézve, 
felette nagy nyeresége a’ nemzotnek, birhatnia e' fordl'tást. Vallani, 
habere szó, l. il! az LIII. lapou, 27ne'l, eleffordul a’ tilumyz' codexben 
is, 11311. loledbe ualiad. Dívhßtott egykor ollyan nyelv minö e’ fordl' 
tóke', Szereniség vidékein, de a’ most még fennlévö között, egyikét, 
némelly szavak a' dunántulì rész közepéröl ’s felsóbb tájáról eredott 
nek, másikat Hegyalja köréröl voltnak, nézethetik. Néhol pedig, Illin 
denünnen a’ javának kiszedését gondolhatjuk, ’s ügyeletet lńtnnk i'gy 
azon fejlettebb ejtésre, mellyel a’királyi caucellariát éltnek nézhetók 
Latiatuc bevezetése végén. Szabályos irása is mutatja e’ fordi'tásnnk, 
hogy már elötte, mngyarúl többféle tárg vala тент ’s azok kézen 
forogtak. Illyeu Идиш uyelvu' 1403b0'l a’ ajo' „ветрам{ед ve'geze'œ, 
1.a’ IId. kò'tetbeu. Inklibb magyaru'l volt ‚Минет latiuul 1435b. a' bau 
de'riumz' kalouasa'g e'lelmeíuek árjegyzele, Zn'gmond Vd. deer. Sthzilak. 
1. §. 1411b. Paraszlsdg erlaíije a’ tized :zedök eló'tt, IVd. deer. 5d. exile/a. 
1405b. шт: bz'rák 't exliiitt polgárak eskůrzabva'uya, на. decret. 12d. 
ты. НМ. decret. 11d. exilé/i. 3—4. Q. Tó'bbet „вы: ’s me'g nevezele 
:ebb ia'rgyuakról, keió'bbi köletben. . . . . . . . . . . . . XLIIILXÍII 

Az Lle. lapon álló azon czikkhez, melly e’ codexben e hangzónak háromfé 
lesége kijegyzéséröl szól, adassék: Еже“ ЫНдпЬб'хгеге'пе akart /Így МИМ/с iìgyeluz' 15746. 
Mutzlaßìz budai para magyar (“о/толп, la'sd IIJ. kö'tet, Vegyes iralok, 241244d. luy. 
Nagy gonddal kivámi Mjegyzeui шкода! Kalmúr, (эту. ë, ê, é, 'г_/`е1га/шш reudes ver 
zeiben. L. Georgia' Kalmár, Prodrolmu idiomatir scytlzicomogoricocblmoavarici etc. 
Polonia' MDCCLXX. Sajtói vallomások. LXIIId. lap. Az elavult szavak ula'n a’ kötet vé 
gén álló: Egykét kiszemelet ’s észrevétel is n’ 279d. lapról, a’ XLIVLVIII lapon lévô: 
Nyelv, millyen? czímü jegyzetekhez tartozik. 

Вши”, Julius 14d. 1838. 



E. 

BÉcsi MAGYAR сопвх ÜGYE, MAIG. 
 

Hannan? mikor? ki által keriîlt ezen ó testamentomi néhány prófétima 
gyar forditásának kézirata Bécsbe a’ császári könyvtárba@ eddig adata nincs. 
A' mint megpillantjuk ottan, azonnalfsajdulat lobban elé azon, miért kel 
lett elpusztulni agg Buda mátya'si könyvtárának; mert lia ez góth ivü ра— 
lotájában diszelgene még, ittlion néznók e’ maradványt, ’s hihctóleg tôbbed 
magával. És néznôk nem csonkán, mint most, inidón scm eleje sem vége; lia 
nem az egészre feljcgyezve is találnók czímlapján vagy utolsó levelén, ki! 
mikor készitette? 's tisztában volnánk. De inár c’ héon, fejtegctnünk kell. 
Mert, ne teki'ntsük egyedül úgy, mintha csak dugdosó antiquarius gógjének 
lehetne rajta ôróme, mintlia szólesó száraz grammatikuson kivül mást nem 
is illetne; hanem azért itéljük aina kérdésck vizsgálását méltónak, mivel 
ebból, e’ pontokat tiîzhetnók ki; mellyik korszakban vala nyelvünk illyen 
szòvetü, minó miveltségi fok volt akker a’magyarnál, kiknél vala tudalom? 
miért nem fejlôdhetett volna más tárgyu magyaruliró is, kerek Magyaror 
szágon, az egész nemzet tömegéból, e' fordítások idókörében. . 

E’ tekintettel leszcn tehát felf'ogva itt, összefüggés kedveért minden, 
a’ mi, niaig, c' neves nyclvmaradványról már elmondatott; cléadva a’ mi 
eddig elliallgatva. maradt, es ezek után, okokkal стадами: némelly uj 
állítmány is kerú'l elé. 

Legrégibb említés felóle mostanig, található Forlosia Miklos nápo 
lyifi jegyzetei kòzôtt. Neveztetett ez a’ császári könyvtárhoz elsóbb órré 
1723ban Juniiis 16dikán1) ’s holtáig 1758be1i Aprilis малаец; folyt idököz 
ben, üsszeirta mind a’ régibben ide jutott de még tartalom kiszedésc nélkül 
maradt kéziratokat külön, mind az ujabbakat megint külön 's ez utóbbiak 
ról szóló czimsorában: Nicol. Forlosiae MSS. сада. latin. etc. august. bi'bl. 
rindob. Recensie, in fol. Theologie. B. Cod 81. kövctkezóleg tartalmazá: 

„Codex manuscriptus seculi XIV. Constat foliis 161 in quarto. Eo continentur 
sacrorum libroruin veteris testamenti e vulgatis latinis in Hungaricmn linguam ab incerto 
interprete versi libri Ruth. Judith. Hester. Baruch. Daniel. Oseas. Johel. Amos. Abdias. 
Jonas. Micheas. Кант. АЬасисЬ. Sophonias. Aggaeus. Zacharias. Мастит“ [Ну 

Velem ezt Gévay Antal közlé barátsággal, minekutána kérésemre 
mindent kif'ürkészett az iránt mit e’ kéziràtnak oda juthatása és régibh is 
mertetése fclöl ottan találni leliete. Megnéztem Forlosia jcgyzctét 1836Ьап 
Majiisban inagam is. Készitésének mikorisága nincs kitéve évszámmal, nem 
tud arról tôbbet senki. 

1) Mosel: Geschichte der k. k. Bibliothek zu Wien. Wien, 1835. lap 144 él 150» 
Bńcsi сотах. 
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Hátha Eugenins herczeg' kézirat gylijteményével jntott ide , gondo 
lám ekkOr, minthogy a' minden tndalmat becsült nagy hadvezér talán Ma. 
gyarországon szerezheté meg. Végig mentem tcbát most, az eugeniusi cata 
logusok 3dik kötetén 1), hol a’ kczirat czímsorok, 1317dik lapon kezdve 
1352ig úgy folynak, miként azokat, VId. Károly császár megvásárlásakor 
1738b. az udvari könyvtárórség által vette. Itt említé felóle épen nincs. 

’S nem vala szükség így megfutnom Forlosiának erról is készült e' 
dolgozatát: Jlísstorum codioum Eagcniauae bibliothecae, quae in augusta rin 
dobonensi sereatur Recensio, hanem hihetóve lön nyelvmaradványunknak 
általa 1723b. már ottan találása, mert ha, az б tisztségekor kerlîl oda, azon 
gonddal teszi ki, mellyél idejéról és tartalmáról beszél. 

XIVd. százévbe, az az: 1300 folytába tétetése, figyelmcztetó. Bár 
azonban egyszersmind okát adta volna Forlosia, ha tán ó’ is a' Ruth könyve 
Végén lévó’ három jegyet vagy betiit тёще—е fzám gyanánt; ha, esak gyaní 
tása volte az a’ betük’ vonataiból, mik hamar rászedók, mert százóv’ hajlása 
százév' kezdete ôsszefoly. Bár tudnók általa, ha találte a' kézirat levelei 
között némi utasításra, idejéról foglalatjárol; halláe czeket valamelly ma 
gyar tudóstól, mert a’ nápolyinak ónvizsgálttából ez nem igen szárma 
zott. Aligba érté nyelvünket. 

Sugallójának gyanítni lehetne KollárÁdámot, ki scriptorrá e' könyv 
tárban 1748ben lett 's 1783ban halván mcg mint ndvari tanácsos, Forlosiá 
val egy ligyben 9 évig forgott. Azonban, kikerl'ílgeté cgymást e' kettó: leg 
alább az olasz a’ magyart, a' miként Kollár sajnosan emlegeti Lambeciuslioz 
függesztett pótolékaíban ’). Hanemha értekezének néha néha kôzben, midón 
illedelem, egymásra szornlás, meg mcghiggasztá ama nyomorult kajánko 
dást, mellyel némelly lépkóru könyvrágó beszennyíti az isteni szellcmzctet. 
Bizonyosan mindazáltal csak ligy шьете ата XIVd. százévre ntalásnak Kol 
lártól származását megtudni, ha ennek iratai között elïéle véleményére lelne 
a’ cs. udv. házi levéltárban egyikünk, ki azokat cgyéb 's épen e' tárgyért is 
forgatni találná. ~ 

Hihetvén igy e’ kéziratnak már 1723 eló'tt a’ cs. könyvtárban létét, 
hamar nyilik tér megf'utni azon több alkalmat, melly e' bécsi könyvta'irt Ma 
gyarországról összeszedettekbíil gazdagitá, megfutni a' legrógibb alkalmakat 

 

I) Catalogus librorum blhliothecae Ssmì Principis Eugenii e Sabaudia, ordine materiarnm dispo 
situs, et in lll partes dìvisus, rum indice alphabetico. 

2) I.. Petri Lam/fecit' Commentarios'. de ang. àibliotheca can. vindobon. Lib. I. edit. alt. Stadio 
Adami Franc. Kollárii pannom'i Neosoliens. Vindoò. 1766. Kollarii supplemenla,_ pag. 790. 
„Аире vel utinam wl hae doctissimi viri lucnbrationes fuissent apud nos ex priscxs moribus 
IÚQHEG fournis, i. e. liberali animo nobiscum et procul invidia communicable, vel mlnimum 
vel longe ostensae! Sed enim quod iterum cum dolore терпеле coger, novenninm perpetuuni 
quo иван eo collega sum, nulla unquam ex eo ratione resciscere potui quidnam demum ope 
rnm aut ndfectum sub manu aut lima perpolitum ultima in scriniis domi recondituln веткахей, 
quidquid vero contra, sive in graecis literis, sive in Lambecìi Commentariil moliri volebam, 
ld totum jam pridem ab веде оссцрашш aut perfectum esse ajebnt.“ 
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is, noha kéziratunkat az 1784b. órré nevcztetett 's 1800b. meglrolt Denis, 
hasonlóan idébbiek Receutiores sorába tette, 945 kéziratot megvizsgáló mun 
kájának: Codz'ces JlIauascripti theologici bíblz'othecae palatiuae cíudoboueu 
sis latini aliarumque occideutis liugaarum, Viudobouae, lldik kötetében 1), 
mellyben a' Vid. Károly császár idcje óta szerzettekról 'beszéltekor az 156 
Bész 68d. és 69d. lapján XLVIId. szám alatt: Codices hierograploici, ezt is 
kiemeli , a’ szélén pedig R betüvel és 81 számmal a’ Receutìores kôzôtt 81d. 
létét érti. 

De még is mondom multabb korba tekíntvén, ñgyelmünket itt mind 
járt azon, 1720ban tortént vásárlat szegzi le, melly Báró Hohendorf Gyòrgy 
Vilmosnak 6731 könyv 65 harmadfél száz kórlîli kézirat gyújteményét vivé a.’ 
cs. könyvtárba, szegezi pedig azért, mivel Hohendorf, ezcredes volt Euge 
nius lovasai kôzôtt 's magyarral összekóttetésból gylîjthete. Hanem, mibe 111 
közhetünk meg? Kollár a' Hohendorftól jötteket ama Károly császári más 
vettekkel együtt eléhozza említett pótolékai 156 Részének 757778d. lap 
jain, 's kéziratunkról hallgat. De megint épen ez okból, megint felebb 
szárnyal kérdésünk, elhatározásig, ha, nem a’ budai romból vándorolte ide 
1686ban, midón a' még itt lelt könyv 65 kézirat’ lomja, mellyet Lambecius, 
Buda várába 1666beli küldetésekor szemre 300—400 kôtetnyinek sejte 2), a' 
bécsi könyvtárba vitetett, 156 Leopold mint magyar király által, Denis elé 
adásaként 290 tóbbnyire ósszekorholódott kötetben s).  A' nagyszombati 
születésü Zsámboki Jánosnak Sambacus 2618 kötetnyi könyvei 1578b. vál 
tattak meg a' cs. könyvtár számára 2500 aranyon 4). Faber János bécsi püs 
pôk könyvei kôzött, mellyeket 1541beli llalálakor a’ császári tár kapott З), 
tobb vala Budárúl kerúlt. Cuspinianus még 1510ben tudott a’ renyhe Ulász 
lótól némelly nagy becsü codexet oda seríteni. Hatha e' három féle gazdagí 
táskor keveredctt a’ többihez, feljegyeztetése nélkül is, mint némct ncm ér 
tette nyelvü, mit csak Zsámbokiról nem lehet feltenni, mert ez, minden 
könyvébe beléirá saját nevet. Azonban meg, igaz, hogy a' „Hugom's Blotií 
manu exaratus catalogus librar. Sambuci“ elveszett. 

Egyébiránt lnányhatták vethették a’ bajos olvasatu magyar kézira 
tot Bécsben ’s midón talán épen az említett ujabb összeirásokkor elékerúle, 
sorozák ezek közé, adat és hivatkozás nélkül, csakhogy valahonnan elému 
tatható legyen. Mort valóban úgy látszik: egyedül hajdanibb zavarban ve 
tódhetett el tobb közé e' csonkázat. 1700 clején azt, sem világi sem egy 
házi magyar, sem pénzért scm ajándékba e’helyre nem igen adhatá. Igy 
hányódott vetódütt és lappangott egykor azon régi nemer versek codexe is, 

l) Kijött e' munka illy aorbnn: Vol. l. Pars Ima l705b. Pars 2da, l794b. Para 31111, 1795Ь. Vol 
lld. Pars Ima 179011. Ран 2da 180011. Para 31h 18021). 111 folio. 

2) L. P. Lambecii Commentar. de biblioth. Caes. Lib. 11. edit altera Kollárìì , 1709. pag. 047. 
5) Denis, Einleitung in die Bücherkunde. l. Theil. 2. Ausg. \Vien, 1705. Seite 204. 5. XXXIV. — 

Sandor lltv. Sokféle Vld. darub lld. lap.  4) L. Molel'l Geschichte p. 40. ~ 5) Mosel p.25. 
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a' magyar Kalocsán, hova Mátyás budai könyvtárából szakadt, mig az ottani 
káptalanéban Kováchich Márton György fclfedezé 's majd gróf Mailáth János 
és dr. Koffìnger Pál kiailá, Postern, 18 l7b. , 

Fel kell hagynunk még is e’ hozzá vetésekkcl, mert hisztóriai való 
csak világos adat éltet. Azt nézzük tehát inkább, mit monda késóbhen Denis, 
felebb idézett helyén, Forlosiát meg seni említve, kéziratunkról. Igy szól 
ottan: 

„Codex chartaceus hung. Sec. XV. folior. 161, 4. characters atro crassinsculo 
perscriptus et rubricis distinctus, sequentes SS. Bibh'orum partes ad interpretationen: 9:11 
gatam expressns continet: лит, мат, Егтег, е Machabueís L. Il. Cap. VII. et Caput 
VI. a v. 18. Ilistoriam nempe matris vel septem filiorum, et Eleazari senis, Baruch, Da 
niel et XII Prop/idas minores, cum Hieronymi prologo et argumentis.“ 

Denis által a' Makabeusok hiányának is feljegyzése azt mutatja, 
hogy e' tartalom kiirást б, magyar tudósok utasítása szerínt készité. ’S ki 
is tetszik az, még ottani ezen szavaiból: 

„Elocutio, ut quidem mihi Низкие periti adñrmant, proba est. Ruth incipit: 
Еву bironac napiban midön a' birac feiedelmkednec vala lön éhség a’ földön. Aze'rt el 
méne ember Judanac Bethleheméhol hogy zarandoklann Moabiditisnec vide'kében ö fele 
ségéuel es не: fiayval etc. Vides ndbiberì с finale pro la, punctum supra e loco accentua, 
ò' vero per o quoddam petiolntum, quod typo exprilnere non potui, repraesentatur.“ 

'S itt még szólván az ó és uj testamentom magyar fordításai' nyomta 
tásairól 15321626tig, végül ezt veti a' kéziratról: 

„Hans igitur summae raritatis esse, ipsum insuper literatorum, de ea Silentium 
evincit.“ 

Tisztelt hamvu Sándor István is mindjárt hirdeté ezt 1799ben, Sok 
féléje Vld, darabjának 170d. lapján, magyar régi kéziratokról szólva, l'gy: 

„Orömmel jelenthetem, hogy Révai Miklós Barxítom most egy illy nevezetes 
intsre akadtt, Dénis rnak Jóakaratjából a’BétsiTsászáriKönyveshäzban. A'Kézirnt az 
Törvénynek'egy jó Részét foglalja magában. Ki legyen a' Fordx'tó, ha Paulinus Bátori 

László e vagy Franciscanus Fitos Pélhárt, vagy más valaki, arról most nem шпон. На 
egyszer а' mnnka ki lesz adva 's a'Tudós Leiró kìnyilntkoztatta felôle valo Itéletét, meg~ 
történhetik, hogy magam is mondok valamit ira'nta. Bzítori Lászlóról Eggerer a’ Sz. Pfil 
RemeteSzerzetének tôrte'netiben аж mondja, hogy . . . . nz egész Szent Ira'st él sok Szen 
gknek Életöket deaíkból magyarra forditòtta 's 1456 körül ve'gezte Eletét ’stb.“ 

Majd 1801b. Sokféléje VIIld. darabjának 86d. lapján így ira: 
1— „Eddig a’ legrégibb Magyar Kéziratunk . . . . Latiatuc feleym . . 
2. A’ legrégibb Magyarúl irott könyrnek nézhetni azOTörvénynek ama Fordi 

'trisa't, melly Béisben a' Ts. Könyveshsízbnn találkozik illy Jegyzet нит: Corlez'Man. Hung, 
Theolog. LXXX V. B. N. 81 n've Codex Mau. rec. Nro 81. En azt Bátori Lász l óén a lí: 
tartom. Legalaíbb senkìt nem emiegetnek ö kivüle a’ Magyar Irók, a’ ki Kolnjáti, Pesti 
és Silvester elött a' S1.. Iräsnalc valamelly Része't forditotta volna Nyelvünkre.“ 

Révai Miklós, legelsó óles különbüztetésü szóvizsgálónk, Régiségei 
nek csak 1803ban kijöhetctzt Isó' kötetében szól e’ kéziratról: Antíguitates 
literaturae hungarícae Vol. I. pag. 21—22. 

„Singulnre, ac rarum sane monumentum: quod omnes adhoc, quod ego sciam, 
seriptores nostros fugit. lllustrissimi viri, Michaëlis Denisii, a Consiliis Augustorum, 
eins bibliothecae custodis primarii gratam, et piam repeto memoriam: quod eins indulto, 
copia mihi data sit, hunc codicem, non modo diligentius peruolnendi, verum etiam tolum 
exacte exscribendi ...... Nullus uspìam annus adscriptus legitur, neque in initio, ne 
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que in fine. Сиг lamen eins aetntem nd annum props 1450 ponendnm putem; parlemque 
hanc arbitrer diligenliae Ladislai Bálhori: explano in praefatione ipsi operi prolixìns 
praemissa“  mivel Révai azt Régiségei Ild. és IIId. kòtetében szandékozott 
kiadni. 

Denis Révait 1796b. juttatván e' kézirathoz 1), alkalmasint Sándor 
Istvánnal együtt ketten 6k voltak az említett lùiguae periti ’s a' хм. száz 
évbe tétel ezek véleményén épült. 

Im itten, a' Sándort és Révait vezetett hely Eggererból: Fragmeu 
рат'з Corea' protoeremítícz’ seu Relìquz'ae Auualz'um eremí coeuobítícorum 0rd. 
fratrum eremz'tarum S. Pauli, prima' eremitae , Vz'ennae M. DC. LXIII. Libr. 
IIdo. a’ 220d. lapon, hol az 1456beli eléadás foly: 

„Claruit eo tempore, opinione peculiari snnctitatîs fr. Ladislaus Ba'thori, qui 
amore arctioris vitae, sociatus quibusdam fratribus, quorum ante in monasterio S. Lau 
rentìj magistrum spiritualem se profitebalnr, in nntrum non longe inde dissitum (cum 
venia tamen superiorum) secessit, ubi iejunio mortificntione vigilijs orationìbus, silentio, 
ac labore manuum, vìlam „паштет, cum admiratione omnium nliqualndiu lraduxit, do 
nec necessarijs sine quìbus humana inûrmitas diu non snbsistit, destitntus, eccedente 
etiam superiorum voto, in coenobium Laurentij reversus est. Ubi studiis literarijs non 
minus, quam pietati intentus, tota Biblia cum plurìmorum sunclorum historijs e la 
tino, in hungaricum idioma transtulit, laboribus tandem ac austeritale nimia confectus, 
postquam sacris solito prnduclius, maiori animi sensu орелмня fuisset, extremum diem 
inter adstantium brachia sanctissilne. obijt.“ 

Természetes volt, elsó’ forgatásra, llamar Bátorit mondani. Igen új 
vala még akkor, mindjárt bizonyosan ki is túzni e’ kézirat kelése évét; 
mort, ki? mit! mikor irt, fordított magyartl a’ könyvnyomtatás és refor 
matio elótt, esak annyira sem volt még kifürkészve, véletlenül fcltalálva, 
mennyirc ma már, pedig az eddigicknél, még tòbbet kell kapnunk. Irat 
nál azért átaljában, mellyben nincs meg az évszám, kiszakadás vagy gon 
datlan belé nem irás miatt, egyedül akkor lehet majd hihetóbb évet felvenni, 
millón a’ magyar akadémia által idónként meglcszen vizsgáltatva minden káp 
talan, convent, minden vármegye, város és régibb család' levéltára, meg a' 
mkir. udv. kamaráé; meg a’ külföldôn némellyike, 's az új üsszekereset» 
tck, régibben már megvolttak felól ezt mondlnatjuk: ennyi és ezen évek 
bâl van magyar irat a' slîrúbb magyar nyomtatásig, több ninos, 
több alig akad; middn tehát a' mind inkább fcjlendó’ magyar nyelvi 
oklevéltan, nyelvvel élc's’ minóségc, irásbélyeg, betüvonat, számok' összc 
vetése által bíztosabb hasonlításokra léphet. Addig botlót ennéll'ogva esak 
sárga szem gúnyolhat, keletkezhctó vitában pcdig esak felfuvnlkodott suny° 
nyiság fog hadarászni pittyedt garral; jó nevelet cllenben ’s okkal támogató 
ész, nemes szellem’ kényességcivel teendi élzrevéleleit, mcrt érti, hogy téve 
dést itten nem épen észhiány ejtet, hanem тиною; jártasság mellé is vl 
lágítást, vélctlenül elékerült kis darabka papiros, véletlcnül dcrit. Сна]: gon 
datlan òsszeállítás, melly mc'g is gázol, mcnthetetlen. 
 

l) l.. Tudomn'nynl Gyüjteme'ny 1833. на. kötet, 78d. lap, hol ezt lléval maga emlltì. 
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 Nyelvvel éléssel bóvebb ôsszeliasonlítgatás ntán Révai késóbben, pralle 
1450ról 25 évvel mene felebb, `1425 és 1456 közé, megmaradva csakugyan 
B á to ri v al. 'S a' tota biblia megmenthetését ezen gyanitásokra építé: l) 

1. Bu'tori csak részenként, ìdeje ’s kéjeként dolgozotl, és a’ mit megtökéllett, 
azt mäsok is lennísolhatzik részenként, vagy az eredeti rc'szek is több kézre kerlillietlek, 
’s illyen egy rész lehet e' bécsi eredeti kéziräs. 

2. А' fordításával 1625b. megjelent Káldi György, oktató intésében §. IV. p. 4. 
col. 2. hitelre méltótól hallottnak irá, hogy az nagyobb része't latta ogy írott magyar 
bibliának, melly 200 év elött fordl'latott. ’S 1425 és 1625 köztl 200 van. És 1425b. Ba'tori, 
legjobb korában volt illyen foglalatosságra. 

3. Komjáli Benedek sem vullja elsönelr az általa 1533b. kìadott Sz. Pal levelei 
fordi'ta'szit; hanem ôvének 6 azért erede, mert a’ Perényi Gabor özvegye'ne'l Frangepan 
Katalinnál vele közölttet nem javallhatá ’). 

Okoskodott Révai szólásmódokból is a’ kéziratnak 1456nal elébbi 
ségéró'i, ámbár, tòbbel összehasonlíthatás után ma meg már azt leliet kér 
dczni, nem volte némelly feltünóbbsége, tájszólás'! Révai okoskodék ugymint, 

4. Kom'áti 1533, Pesti 1536, Erdósi 1541 szólásaitól nagyon különböz. Mert, 
u) Kivaltképen különös henne az aligmult és ege'szen elmult részesülö szavak 

kal való ragasztékos élés ’stb. 
b) А’ határozatlan igékkel való élés, melly hasonlóképen ragasztékos és a1. 

utóbbìaknál is ismeretes volt ugyan, de nem olly gyakorta fordul elö, mint itt 'stb. 
cz) Igen kiilönböz a' teljes állatos nevekben mellyeket a' régiség, a’ mint a’ 

halottì beszédböl is kitetszik, nagyon gyakorlott; a’ ke'seik ezeknek helyökbe felesen 
behozta'k a’ müves neveket substauliva uctiouir, me'g n’ szenvedô érlelemben is. 

d) Szzímosabbak benne, hogy sem az utóbbi könyvekben az illyen össze vona 
tott ejtésii állatos nevek: hatalm, kegyelm, érzelm; a’ mellyek késöbben folyóbb ki 
mondásuakká lenek: hatalom, kegyelem, érzelem. ` 

e) Ezekhez ja'rulnak igen feles ritka kiìlönös szavak, a’ messzebb felmenö ré 
giségnek annyival is bizonyosabb jelei: mennél világosabb az nzokkal közösleg valo élés 
köztiink 's a' napkeleli és az éjszaki nemzetek között; azon felíil mennél együgyiiehbek 
némellyek szárlnazlisokban ’s állhatatosbak az eredeti jclenlést megturtásokban. 

Révai mindazáltal hajlott volna úgy látszik még 1425belinél is ré 
gibbnek mondani, az az: 1382 és 1425 közé tenni e' kéziratot, a' Tndomá 
nyos Gyüjtemény 1833beli IId. kôtete 78d. lapján álló ezen ve'leménye szerínt: 

„Teljesse'ggel sohol semmi jele sints: hogy kilsoda mikor és hol fordi'totta. 
Tsak hihetöképen lehet erröl ßzólanunk. Vagy Sz. Ferentz Szerzetesinek, 'vagy 
Bátorinak’tulajdoníthatjuln De még is inkiíbb Bátorinak.“ 

S töprcnkedve adat szükében hivegcté e'zt, mondván: 
„Mert Sz. Ferentz szerzetesinck mnnkaíjok, mivel a‘jó igyckezetü Atyäk az 

Inqgisitio clöl Moldvaságba ähnl szöke'nek, illyen iildözö nyomatáslmn meg nem шагай 
hatott. Bátori fordi'tzísa ellenben szercntse'sebb volt; mert jó ideig gondosan nieglartatolt.“ 

Meg pedig irja Révai ott a’ 77d. lapon: 

 

„Az Elefa'nti Monoslorban a’ közönségos hagyomzíny szere'nt minden fordl'tásaì, 
nevezetesen a’ Szent Irás. Vajha a’ Szerzetes Atya'lr, mig jobb állapotban voltak, ezt a’ 
nagy kintset el ne lmgyalták volna teljességgel veszni'.“ 

1) L. Tudományos G_viijlemény 1853. ll.kötet, 7987d. lap. 
2) „Mely magyarazatoth mykoron en lauam volna, вышьет, нет letewnek hogy _vol magya 

штук volna, kynek nem смак nz ertclme dc шее; az oluasasa ys ncheznek teczyk vala“ 
szúl концам, ajánlólevelében. 
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’S ezzel maradott Révai, grammatikájában is. L. Elaboratior gramm. 
hungarica. Voluminís Secuudi Tom. I. lap 889, liol ezen forditásból, .póldát 
lioz elé. Mintha tudomása lett volna Révaínnk is arról, hogy niár Anyos lii 
jában erede liazui lievévclBátori fordításai kcrcsésc'nek Elefánt magányában, 
mit Horvát István a' Tudor”. Gyüjtem. 1836beli IIId. liò'tete 114d1'k lajy°án 
hoz elé, mint Potyondy Rafacltól a' Remote Sz. Pál szcrzeténck igen lelkcs 
magyar пасы több izbcn liallottat. Révainnk is tehát ez, értésérc cshctett. 
Elégiai jeles költónk megholt 1784bcn._ElcÍ`ánton élcte kczdódék 1781ben. 
Teliát e’ köztt volt kcresése, sikcretlen. Melly korra gondolá azonban Révai 
felebb a’ szerzetes atyák’jobb állupotban voltát ’s ennek csôkkenését, nem 
cmlíti, szerínte pedig e’ csòkkenéskor kell vala Bécsbe kcri'íliii a' kézirat tö 
redókének. Jóban e'ltek azok 1786beli Martins 20dikán kiadott megszünte 
tésükig, megválva azon idó'tól, melly elefánti kolostorukra 1663b. pnszti'tó 
türököt Vitt, midôn magnkat bátran is védék. Egyébiránt, hogy Révai tud 
hatta, Denis említett Ildik kötete Isó részének elóbeszéde'ból: Lectorí, melly 
idóben oda keriilt kéziratokat ért C. E. Н. U. és Il. Recentiores bctlîjegyek 
alatt, nyilvános. 

омыть: Iegyen csak ide lcjtve, hogy Jankovich Miklos ncmesen 
közló áldozatos gyüjtónk, Bátori forditásánnk, a’ Jordánszkynál lévó' kézira 
tot tartjs. Szól arról a’ Pesten 1834b. kijött Egyházi folyóirás 4dik fúzete’ 
89 92dik lapjain.' Horvát István, látntlanban is, nem. Bóvebbcn liozatik 
majd ем ama kézirat' ügye azon kötctünkbcn, melly az akademia részéról 
azt magában foglalni fogja. 

Itt pedig Révait azért sem liagyhatjnk el még e' bécsi codex kòrül, 
mert külón ki kell azt is emelnünk, mi liajlitgatá nrra, hogy félig mcddig 
sz. ferenczesek forditásának is vélcgesse, mit fclebb, niásról folyt beszéd 
fonala, csak melleslcg érintetni engcdctt. ’S térjünk liajdanibb idóbe vissza. 
inég azért is, mivel Révai' félénkcn ejtett gyanítgatása, régiségeink más jár 
tas ismcró'jét erósebben vezettc; ozon tárgy pedig ez, melly körül itt nyiltabb 
fejlekezet követkczik. Az idézctt gyüjtemény 76d. lapján, így Révai: 

„Мата kiriilynéról, Nagy Lnjos Kirzilynnk lezinyziról, a’ ki 1382 esztendöben 
kezdelt nralkodni, jeles dolgot einli't `egy Ke'z irais, melly аи erdélyi püspöki Könyi'es 
hiízban tartntik: Anuales Íiíslorici MSS. ordini: sancti Francisca'. E' ditsö fejedelcm asz 
szony, igen oha'totta és szor Штатами az ege'sz szent irásnak magyárra voló {отдаш 
lál. Szépen vete edett ebben lodvigo testvéréiel, a'Lengyel Kirxilynéval: a’ ki is n' Szent 
Irást népe kedve'ért annak liazai nyelvére fordi'tlatta. Nn'lunk is Zsigniond kìrálynuk, Má 
ria férjének orsza' Шва alatt, a“ mellyet ö 1387 esztendöben kezdelt, találkozlak már Sz. 
Ferentz szerzetébö két lndós fe'rfink: kik, ezt a' nagy iunnkzít niagokrn vállalvn'n, voló 
siíggal megtökéllette'k. Ezen, hitelcs u yan, de nekünk még is csak pur/.ta említéssel 
meg kell elégednünk. A1. Erdeines At :í nek, munkiíjokban nem re'szesiilliettünk; ’s an» 
nok felette még tsak neveiket sem tud atjnk.“ 

Nngyon illik Révai vélcményei' bel'cjczéséül mcgcmlíteni, miként 
rekesztette bé, hihctúségc’ okait, becsiilctcs kebclnck c' nyilatkozzisával: 

„На valnki minket azonban , bizonyolabbukra talfiland Yezetni, igen öröinest ё: 
szinte meghálálva, fogadjuk el tôle.“ 
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Be jobb a’ mai kitett nevů, évü, tiszta nyomtatás, a’ hajdani csak 
nem mázoló kornál, ’s nevet, idót, ferde szerénység, kolostori ônmegtaga 
dás, félelem sugaltából némelly kéziraton el is hagyottnál. Mennyi keresgé 
lést kiván rejtélyessége! Milly marakodás néha minden honban felette. A' 
régiség' buvára, ha könyvével együtt poros, olly hetykén áll elé vele, mint 
Bcn Johnson astrologusa, az általa fell'edezctt csillaggal. 

Mintegy másra hagyá tehát Révai e' kézirat kuszált credete' tovább 
kutatását, б maga kecses nyelvsajátságinak feküdt mint lclkestůl grammati 
cus, szenvedélyesen. Igy, mert nem unta háromszor is venni mássát. El 
sejét ajándékozta Horvát Istvánnak a’ hogy’ ez beszéli l)_ Horvát adta Virág 
kezébe olvasásra ’s ennek mindenkéjével lang emészté meg 1811bcn a' budai 
nagy égéskor. Másod leirása Sandor lstváné lett, mint én hallottam, pénzéért. 
Ez agyon lövé magát 1815ben, ’s a.’ másolat, mondja Horvát, eltünt inkább, 
mintsem elveszett. A’ harmadik példányt, irja tovább: 

„Ha'rom réztáblfíval, Elöszóval ’s nélnelly részben magyarázatokkal is föléke 
sitve, nyomtatás nlá készi'tette, de a' hideg részve'tlenség miatt ki nein adhatta. Ezen utob 
bik kézirat is sokáig zár alatt tartatott, mig azt végre, midön neki idegen földre {Bur 
kns Országba) köllölt volna Révainak egyébb Kézirataivnl költöznie, nem kisded költsé 
gen megszereztem.“ 

E’harmad másolatában a' Ruth könyve vógén lévó jegyet így tevé 
ki: à 8 Z. Tevé hihotóleg a' más kettóben is, de számba nem véve. ’S Hor 
vát István abból itélve következút irá, 64 nagy nyolczad lapnyi 's igy négy 
ivnyi könyvecskéje 18dik lapján: Nagy Lajas e's Huuyadi Ma'tya's readme.. 
tete’sek a' пешие“ uyelfv ügye'beu. Schwartner eálb'ai e's költeme'nyei ellen. 
Pesten, 1815. 

„Maria olly tüzesen iigyelt n’ magyar Literntura'ra, hogy 1382b. a' Szcnt Irn'st 
egy a’ Sz. Ferentz Szerzetébôl választott Társasa'g мы! lefordi'tmtná ’). E’ fordl'tzisnak 
nagy részét az ó testamentomból ma is szemlélhetni a’ BétsiTs. K. Könyvesházban, hol 
nzt magam több izben forgattam, ’s benne a’ Ruth Könyve végénél a' 382dìk év számot 
az ezer ellnaradzísával, — а’ mi u’ régi Diplomákban gyakorta mcgtörte'nt — szerentsésen 
feltaláltam.“ 

Jankovich Miklós ellenkezik ezzel a’ fennebb idézctt Egyházi folyó 
irás (szerkesztését folytatá Osvald Ferencz), Pesten, 1834b. kijôtt 4dik füzete 
88~ és 89d. lapjain, mellyeken így szól: ` 

 

„Jóllehet ugynn sz. Ferencz szerzetének Evkönyve (Annales) nevezelesen tndńs 
erdélyi Püspök Gro'f Battyányi Igna'cz könyvtárában levö példánnyn cmll'tené, hogy Isö 
Mária magyar királyná', és ’Sigmund császzír’ hitvesse ideiben ke't Szerzctessei azert fu 
txinak el munkáikkal evyütt Moldovában, nehogy hazánkban kíildött Pápni Legatusok, és haereticae pravitatis fnquisitorok мы], а' miatt, hogy püspöki engedelem és vizsgá 
lat nélkül a' Biblia't magyarra fordi'tani merc'szlette'k, bńntetés alá vonntassanak; ebböl 

I) I.. Tudományos Gyiijteme'ny 1835. на. kötét, 118d. lap. 
2) Nirolai Rémi Antiquitates Lit. Hung. Vol. Il. MS. in Praef. . A . . . ' ' ' Bibl. Episcop. Transyluanica adleruatil. П nm“ MSS от S’anc&quot;cl ш 
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azonban seln azt, hogy az e c'sz Biblia't fordl'tották, sem pedig, hogy azt hazzinkba 7155211 1102760‚ annali olvasa'sa gyaîoroltaiott volna, következtetni nem lehet; nem is gyözetlet 
tem meg Bévay Miklos’ elöadott okaival annyìra, hogy a’ Bécsi Próféták könyvét, melly 
nek esztendejit ô 1383 esztendôre teszi, ezen Barátok munkńjának tulajdonl'thassam, mint 
hogy szelure vévén az eredeti példzínyi, annak sem papirossát, sem iru's’ módja't Bäthori 
Laszlónak a'ltalam tulajdonl'tott példányánál régìebbnek nem isme'rtcm, esupán a’ forma 
lumot: ez kìs folióra, 0111112 iris qual'tunlrn |'rva 16760, különbözönek találtam; ugyan 
azért a' Szent Biblia’ egész fordítása’ munkäját mindenek 01611 1. ВАтнош LÁsznóNAx tu 
lajdom'tom 'stb. Il. Нньтм GASPAR ’stb. a’ 101d. lapon.“ 

Hogy a' bécsi codexet „Révai 1383. esztendó'be helyezte volna“, Jan 
kovich eléhozza még elébb is a’ 87d. lapon ’s így kétszer. 

1101761 István pedig, bóvebben nyilatkozván az 1835beli Tudomá 
nyos Gyüjtemény IIdik kötetében: „А, Máría Királyue' alatt fordittatott 0— 
Testameutomi Törede'leek“ felôl, miként 6 czimzé, a' 119120d. lapon, 71— 
lág elejébe ezeket bocsátotta: 

„А21, mintha Révai e’ Kéziratot 1383dik évböl valónak lenni álli'totta volnn, 
mint Tek. Tudós Jankovich Miklós Ur (Egyha'zì Folyóira's, Pesten, 1834. Svo IVdik 
Fůzet, 87. 1.)‘Ье52611, megbizonyl'tani teljességgel nem lehet: hanem azt ege'sz hiteles 
séggel társalkoda'sból 65 barátsa'gos tudiísból emll'thetem, hogy Révai jóval halála е1611 
a’ Bétsi Kézirat Мазут56 61 az 1450dik 671 Magyarszígnál mair 501111111 régiebbnek tar 
totla, látván ollyan szólas módokat és szovakat e’ Hégiségben, mellyek 11165 XVdik 
Bzázadi Ke'airatokban föl nem tala'ltatnak. 

En valék inkább, ki könyveimben e' Régiséget 6165261 ugyan 1382dik e'vre, 
utóbb pedig 1383dikra helyheztettem. Az elô'bbi 675261001 azért kezdettem használni, 
mert llévainak azon Kéziratxíban, melly az enyém lett, a’ Ruth Könyv vége után illyen 
számjegyet találtam: ä 8 Z. Tudvaín tehát, hogy hajdan nem egyszer kihagyatott az 
évszámokmíl az ezeredes, 561 néha az ezeredessel egyült a’ 526281105 526111 15, 011 7011 
1ег111652е1е5еЬЬ, mint a' fölebbi sza'mjegyet 13S2dik évszámnak olvasni? Ke'sôbben, 
0111160 boldogult Sándor 151760 130161010 társasa'gában magiit a’ ke'ziratot megtekéntcttem, 
minthogy ollyan jegy, mint a' Ruth Könyv végénél vngyon, sehul sem találtatik az egész 
kéziratban, elhittem ugyan kélelkedés nélkiîl, hogy a’ fölebbi jegyek minden esetre 
Arabs, vagy is inkább Indus sza'mok, de mind a' 3, mind a’ végsö Z belii formáju 
számjegyen akadoztam egyszeri rövid megtekéntésem 11160. Utóbb végre, minekuta'na 
alázatos kérelmemre a’ nagy lelkíi Sze'rhényi Ferentz Gróf, igen kegyes Pártfogom, 
Ruth Könyvének végét Rajzolatban és Hasonmäsban 110226111 megkíildeni méltóztatott, 
inkäbb hajlottam az 1383dik 675261001 elfugadni, mint sem az 13S2diket. Nézze, a’ 1110911 
tetszik, а’ Ruth Könyv végén elôforduló jegyekben az elsöt puszta tzifraszígnak; a' 8 5211 
mot bizonyosan senki okosan lzifraságnak nem tekénthetì, ’s nem a’ német 3 formáju 
jegyet 15, ha ez (Joannis Ludolñ “781111511, Lexicon Diplomaticum. Gottìngae, 1745. 
fol. Tab. CCXXIVCCXXV.) a' régise'gben hol 2. hol 3 helyett használtatott. Igy a’ 
82. Vagy 83. számról sok ke'rdés fön nem foroghatna, ’s ha az elsö jegy 5 helyett nem 
állana, akker 1482d. ragy 1483d. 675261001 11е11епе olvasni. gy de ez sem Maria, Sem 
Sigmund Király uralkodzisäval, sem Báthori 110161670], sem végro a’ Kézirat re'gi Magyar 
Nyelvének tulajdonával meg nem egyezne: Ellenben az 138211111, vngy 1383dik esztendo 
épen Maria Kira'lyné országlzísa idöjére esik, ’s én legnla'bb az inís tulaïlonsagarban sem 161011 ollyas valamit, 11'101 a’ XIVdik 5262116 utolsó fertályával ellen ezésben al 
lana. Azt, hogy az Arabs, Vagy inkább Indus Számok a’ Pe'tsi Templomon Hazankban 
11161 13036111Ьап elöjönek, elég éréntenem Koller Jósef Prolegomenáiból.“ 

Az itélethozás igen sokat forgott már, láttuk, a’ sz. ferenczesek 67 
konyi'ének Mária és Zsigmond idejét 611016 szaka' nyomán, ki 15 11е11 hat 

nÉcsI совнх. 
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írva lenni a' forrás pontjának, és úgy a’ hogy’ Horvát Istvzin a’ IId. kötct' 
116 és 111d. lapjaira tevé, mert ó’ is kitetszó'leg támaszkodik arra папам 
zott eló'léptében , 1383hoz: 

„Hogy Maria Királyné, momiìa, uralkodaisa alatt Szent Ferentz Szerzetének 
két érdemes ta a Magyar Nyelvre kezdette lefordl'tani a' Szent Ira'st, az ismét a' min 
denre ñgyelmezo és nagy tudoma'nyu Batthányi Igna'tz Gróf és Erde'lyi Püspöknek tudá 
sa't el nem keri'ilhette. Nein hagyott ugyan errô'l önön maga tudósi'tzist szánlunkrn, do a' 
bô esméretekkel bíró “Teszprémi (Succincta Medieorum Hungarine et Transilvaniae Bio 
graphia. Viennae, 1787. 8vo. Centurìa III. Tomo IV. png. 29) ezeket olvashntni: „Dum 
Hedwiga Ludouici I. priuceps jìlia, in :ifm Huugariae educata, omnes divi/ws Vel. 
pt Novi [питатели Libros . . . . in gratiam Ретинит, quorum gubernacula a morte Pa 
tri: плеврит, iu vernaculam дивная: lransfinulemla: jassit, tum idem Mariam, er 
шалаш :orare/n , posteaquam ad .valium Beg/n' Hungariae sublimata est, meditatam fain?, 
verosimiliter colligilur ex anliquisn'ma Ordini: S. Francisca' Historia 
Manuscripta, hodiedum in scriniisllluslrís. Praesulis,Com.lgn, Bal 
thúui litera r iis deli( es een t e; inventos :cilicet ,fuiste Sigismmdi Regis ’lustri 
temporibus duos e familia S. Fraucisci virus bene ductos, qui divina oracula in idioma 
Налёт{сит converlerent, sell max тет Inquisitoram haerelicae рижанам: Вот/томил, 
intra patrias limites обетсидит, in viciuam se subduaferunt pienlinimi illi viri Mol 
daviam, optume tam sacro operi consulturi, ne in Лагруд: incidere тати cogerenlur.“ 
Mi határtalan légyen az illyen nevezetes ta'rgyra nézve is gondatlanságunk, annak mái 
tsak az is világos tanustiga, hogy mai napig §enki Szent Ferentz Szerzetének Történetei~ 
bó'l az ide tartozó helyet nap fényre nem botsátotta, ’s igy azokat, a’ mik itten a1. In 
quisitorokról elöadatnak, vaktában elhinni, és kiirni kéntelem'tetünk.“ Eddig Ноги“. 

Révai ha'sonlóan alkalmasint IVeszpréminek csak ezen rerosílm'lz'ter 
collz'gitur szavaiból ’s nem a' ferenczes évkônyv kézirata' eredetijéból vette 
a’ két barátra gyanitkozásait elóbeszédébe, mellyet Horvát a' fennebbi VIlId. 
'lapon itt, jegyzésében idéze, ' melly elóbeszédre akkor 6 is hivatkozott. 
Igy hát Révai divinatioval járt a’ Horvát kôveteltte valósághoz közel ’s ha» 
tározottan csak azért nem szólt, mert eszébe nem juta e’ jcgycket: tart 
liatnia 382nek vagy 3nak is. Vagy inkább azért nem, Horvát itéletéliez 
képest, mellyet Révairól akkor momia, midón a’ Magyar Literaturáról szóló 
kéziratát: kiadta, mivel e’ tudomány a’ nagy grammaticus Révainak is gycnge 
oldalát tette, Tadományos Gyùjtem. 1833. им Ítò'tet 49d. lap, az az, mit 
kell az alatt érteni tanítani; és Horvátnak még inkább másutti odavetései 
szerint, mivel Révainak diplomatikai gyakorlatlansága miatt, összevetések 
Abril eredó, kor és év' pontos elhatározásai körül, magához kevés bizodalma 
lehetett. 

Menjünk ujabb véleményre által. Gévay Antal és Jászay Рай! mást 
kezdének állítani e’ számjegyról , illy úton. 

A' magyar akadémia elhatározá 1832b. 3dik nagy gyülésóben a’ régi 
magyar nyelvemlékek òsszegylijtetóset, Kitüzé azt alaprajza. Ohajtám ré» 
szemról mindjárt: e' bécsi codex’ mássát Révaitól a' társaság czéljaihoz jegy 
zeteivel együtt, hogy ne záratnék el már ezntánra használatlanul sikere, 
melly I. II. III. нагими 's fóképcn Propositiojí soraibau gyakorlatba is 
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vett példájiból itélve,szókôtésůnk’ felvilágl'tásaira igen érdekes Iehetne. 'S mi 
vel egycgy nyelvnek egészébe ’)‚ ésszel és csìnnal ható nyelvtudós olly ritka, 
mint más nemü lángész; közülünk a’ miénknek mélyére most vagy késóbb 
kivaló, ne tôltsón megint annyi évet, ôsszeolvasás és hasonlitással, mennyit, 
Bévai; hanem a’ már meglévóhez átaljában a’ tovább menni okosan tudók 
ujabb vezérleteket hamarább fejthessenek. Gróf' Teleki József elnók ur, meg 
tudui kivánta majd külón Horvát Istvántól, által engednée az akadélniának 
Bévai' e’ másolatát ahhoz irt magyarázataival bizonyos áron, nem veszteségé 
vel. Horvát felelete lün: „semmiképen nem.“ Igy a’ társaság Gévay Antal 
levelezó шагаю bízá újabb mássa vételét, ’s ez, elkészültcn leve bemutatva 
1834ben az Vdik nagy gyülésnek. Gévay, mondá, legnagyobb figyelemmcl 
fogta fel, leirtában a’ kézirat sajátságait ’s elótte a Ruth könyve végén lévó 
jegy vagy mi? nem egyéb czifrázatnál, évszám épen nem. Mondá még, hogy 
késóbb megnézette több tudóssal, kik 9dik, 10dik ’s idébbi százévek ira 
taival foglalatoskodnak, a' császari könyvtárba is illy targyaikban jártak. 
lllyen vala Turinból kettóz' Cibrario es Promis, illyen Hollmann boroszlói 
professor, úgy Напр: zittauifi, sót közlötte több ahhoz értó'vel. És évszámul 
egyike sem tekintó. Legjobbnak találta mostan a' tisztelt elnòk, az akadé 
miának alaprajzi munkálódásiról pontosan gondoskodó, hogy Ruth végsora 
minden jegyével Ieghl'íségesebb hasonmásban kóre is leghívebben metszessék: 
mert, hol a’ tudományos világban határozott vitatás ellen kétség, sót hatá 
rozott elvetés támad, ottan igenczó’ és ncmczó háromnégy tudós’ köröcské 
jéból, az ůgyet minden ahhoz értó elejébe kell adni; miuket magyarokat 
pedig e' régi nyelvmaradványunk valósággal mikor iratásának bizonyosra 
fejtése nagyon érdekel. A’ 10dik lapnál tchat, a’ megrendelt hasonmást e’ 
végett kiki láthatja. Még azon kivül feketén isle van e’ jegy nyomtatva, 
Ruth’ végén. 

Mindjártì òsszehasonlíthatás tekintetéból adtam ugyan ezen 10d. lap 
Iioz tartozó mctszetre Walther oklcvéltani lexiconábúl, XlVd. százévból a' 
kérdés alatti 2, 3, 8 arab számok hasonmássait, mivel azon lexicout 2) nem 
mindenik ôsszevetni akaró találhatná talán küzelében. Só't amazok alá soroz~ 
tam a’ Gatterer által mutatványul ki adott 2, 3, 8 számot, hogy a’ hasonló 
ság még többféle alaku arab szám között kerestethcssék ь). Épcn ezért alla 

l) L. Révai, Prolusio I. de praeiudicio communi et noxìo, natis Hungarìs studium lìngune patriae 
non esse nccessarium ’stb. Prolus. II. De lingua hungarica, ob singularem, qua cxccllit, prac. 

_ stantiam, ipsìs etianl natia Ilungaril percolenda. — Prolus. III. De necessitate perdiscendae 
linguae patrìae natis etiam hungaris, lege imposita. Pestini, 1806. Propositiones ex lingua 
hungarica, quas academici auditores conltructionum exemplìs illustrarunt, 1804. 

2) Czíme bdvebben Így: Lexicon diplom. abbreviationes syllabarum et гасит in dìplomatilius et 
codicibus a Seculo VIII ad XVI usque occurrcntes exponcns. Studio Jo. Lulloltì Waltherl, 
cum pracfationeJoaunis Davidis Koelleri, Gottingae M DCC XLV. Folytata'sa, Joan. Henri 
cus .lung elôbeszédével, Gottingae M DCC XLVII. 

â), L. Gatierer's Abriss der тритии, nebst l2 Kupfertafeln. Göttingen, 1708. Tab. Ill. 
B 2 
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nak itt a' Schönemann IIld. tábláján Iévók is ‘), mivel ezen потов kritikáju 
oklevéltanitó megint különbözó 26st, 3mast, 8czast szede ki hajdanból. 
Felcbb menve pedig egész egyetemes sort láthat a' kinek tetszik illy czimck 
alatt: chifres romanogallicans, chifres d’Allemagne anciens et modernes, 
chifres vulgaires de France, années marquées en chifre arabe, a’ Nouveau 
traite' de diplomatique par дела: religieux Benedictins de S. Maur. Tom. I. 
1750. — T. VI. 1765, 100 réztábláju munka német forditásának: Neues 
Lehrgebà'ude der „фитиль, IVdik Részében, Erfurt, 1766. 4. a' 60dik táb 
lán. Még régibb és fóforrás: Mabillou de re diplomatica, edit. 3tia. a Joanne 
Adimari, Neapoli, 1789. T. I. Libr. V. p. 385. Tab. XIII. p. 389 Tab. XV. 
Arab számok mutatványul czekon, épen a' XlV és XVd. százévból vannak. 
Ha tehát az van felvéve, hogy arab szám hozzánk, olasz, franczia, német 
honon jött keresztül, ’s nem, ismét más kanyaríntásu alakokkal Byzantium 
felöl, úgy az 1383nak nyilatkoztatás talán már itt elesik, mert az idézet 
tekbcn tükélletes hasonlóságra nem lellietni schol. ~ 

таща vagyok, miként vette le hiven az idézett végsort ’s Wal 
ther, Gatterer, Schöncmann számait Jászay~ Pál, mcrt összevetettem min 
dent a’ cs. könyvtárban. És midón akará az elnok úr 6 exclja a’lenyomatnak 
az eredetivel pontos egyezetét, és akarók mi hármul körülötte dolgozottak, 
Jászay’ hazañsága vállalta fel utolsó òsszeolvasását minden nyomtatott ívnek, 
mellyet én Budán Gévay’másolatából kiszedetve kijavítva végre még Bécsbo 
felküldöttem. Ez lön ugyan részént oka, hogy itt egyúttal megemlítsem, a' 
kósóbbi megjelenésnck, mert a’ bécsi vizsgálat tôbbszer vala hosszabb ideig 
megakadályozva; részént pedig jegyek, pontozatok, betlî alakok lijból öntc 
tése tartóztatott; hanem illy munkánál pontosság a' fókivánat, nem sietelem. 

Jászaynak tehát igy alkalma lön betünként megvizsgálni a’ kéziratot. 
Ekkor látá, hogy három embernek folyt az különbôzó vonattal tollából, ’s 
ehhez képest vette le az egyik kéz, másod v. másik kéz, és harmad kéz’ be 
tú'it, mellyek külòn külön itt Ruth kònyve elótt állanak mutatványul. Ugy 
készítette hasonmásul,Ruth elsó’ lapját az egyik v. elsó kéz után; a’ másìk 
kéz’ vonatait mutatja Amos kònyve’ kezdetéból Sophonias’végszavaiból és Ag 
geus eleibe tett bévezetésbôl; eléterjeszté a' harmad kéz’ vonatait Malachias 
elsöbb soraiból. Mindenik шпат itt a’ maga helyén. Továbbá, e’ munkája 
közt fcdezé fel, hogy a’ papiros elvágott szélein a’ capitulomok néhol egy 
szersmind arab számokkal is kijegyezvék, mellyek hogy megint hiven oly. 
lyanok miként a’ 10dik Iaphoz tartozó metszeten, liasonmássa szerínt álla 
nak, ismét bizonyithatoln. Véletlenül épen a' 8czast ejté cl idébbi beko 
téskor a' könyvkôtó’ köriìlvágókése, de a' 2tös és 3mas, összehasonlithatásul 
meg van. 

l) Scliönemnnn's Versuch eines vollständigen Systems der allgem. besonders älteren Diplomatik. 
Erster Band. Mit 16 Kupfertafeln. Wohlfeìle Ausg. Leipzig, 1818. 
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E’ háromf'éle 1102161 Révai semmit sem szóla. Észre csak ezt vevé sza 
vaként: Versus ̀ [диет est Calamus aliquauto tenuior. Hallgatott az arab szá. 
mokról. Horvát is Révai’ nyomán а’ széleken lévó'król. Ez, egyebet 6111156— 
ban nem irt belsejéról 1383ra tételén kivül, csak a' kézirat három féle ejét 
sürgeté. 

Jászay hozzám e’ tárgyakban következó jegyzeteit 'sállítmányát 
küldé. 

I. JEoYzETEK A’ Biácsi moms сошзх ввтйшв. 

„Az egész codex, három kéz’ eredeti irása, még pedig az iratban elé 
forduló számtalan igazitzís bizonysága szerínt magoké a’ forditóké. Az e1s6 
felváltva jó' elé a' másodikkal több lielyi'itt. A’ harmadik, melly a’ két elsót 
gyakran igazítja, 1101 levelet sem tölt be az irat' végén. Az elsó kéz irta: 
Ruth, Judith, Hester, Machabaeusok könyveit egészcn, és Baruch kónyvéból 
harmadfél levelet, így elsó’ kézé az 51dik levél’ elsó lapje, másodika a’ 
másodiké, mi az 52dik levélról meg fordítva áll. 53dik levelen kezdódik 
a’ másod kéz folytonos irása ’s 02 végezi Baruchot, Danielt, Ozeást, Jochelt, 
Ámost, Abdiást, Jonást, Micheást, Nanmot, Abaknkot, Sophoniást. Aggcus~ 
ban már a’ 142 és 143dik levé] nem külônbcn a’ 144d. levél’ elsó’ lapja ismét 
oz elsó kéztól van, másodika pedig a’ másiktól. Zachariásban a’ 151d. levelei. 
megint az elsâ kéz tölté be, a’ 152diket a' másik; a’ ‚155711111 levél 016 1ар 
jának S elsó’ sora az elsö kézé, a’ tôbbi a' másodiké. A' harmad kéz végre 
Malachiásban a’ 160d. levelen kezdó'dik, 's végig tart. 

Az elsó kéztól, több latin szóban vagyon mind nagy C mind kis 
c. A' magyar szavakban р. о. orcza elóforduló cz, ékkel van jelelve így: é. 
De, ékelt nagy C..t nem találtam. A’ kis e liáromféle. Közülök a’ vonatos 
è mindig rövid, р. о. fèi èdèl inkedn'?, èztendèiglèn. A' pontozott,hosszú, 
mint: fèlêségéuèl, fériê. A’ harmadik vagy kopasz e, nagyobb 110111158 alá 
56. (lévay állitása szerínt annak különös kiejtésü enek kell lenni, melly 
nek hangzatát'még ki nem találhatta. Az én vélekedésemként ezen kopasz e, 
a’ Gòmör, Borsod és Abaúj vármegyék némelly _vidékein divatozó félhosszú 
hangzatu et adja 016, 's nem csak azt gyaníttatja, hogy az iró azon tájéki 
szülctés volt, hol ezen szavakat: meg, ne, fel ’stb., mellyeket 6 kopasz, 
vagy néha pontozott ével is ír, szinte félhosszan hangoztatják, de kimagya 
rázliatóva teszi azt is, hogy ezen kopasz ct gyakran pontozott ével, olly 
kor pedig vonatossal is felcseréli, p. о. 02011 szót: ferie, egyszer így irja: fér 
iè, másszor i'gy: ferie. Ezt: meg, melly többnyire mindig hosszú evel ira 
tik, egyszer így: méghala, másszor, megh ala; 021: sziniîvek egy 110 
lyen így: 211191100, más helyen zinpuèc, czt: népek, majd így: переча, 
majd, népèc ’stb. n teliát ezen et közc'p enek tartván, az ékezett rövid e 
megkülönbóztetésére, kettó's ponttal jeleltem meg, így: ё. A' nagy Enek igy 
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szintén háromféleképen kellene eléfordulni, azonban mind rövid mind hosszú 
gyanánt többnyire csak kopaszan áll az E. Vonatos rövid E akad néhány, 
pontozott hosszú Et nem találtam. A’ kis gt hasonlóan ék teszi különbözőve 
a' gytól, de igen gyakran elmarad ennél is, a'jel. p. o. néhol így látjuk: fè 
leségeket, máshol így: fèlèségè. Ékelt g azonban soha se tétetik gy lie 
lyett. Nagy G és nagy GY között semmi különbséget sem vettem eszre, min . 
denik egyaránt iratik.  Nagy I fordul elé ponttal és a'nélkül is ezen sza 

&quot; vakban: Izrael, Isten, Juda, 's J és I helyett egyaránt áll, valamint a’ kis a’ 
is, mint: napiban, fériè. A’ hol pedig két í akad össze, ott az utolsó, hosz 
szú jvel iratik, 's így a' két ii, yonná alakul, p. o. viia'ytol. K helyett, a' 
végen mindig c használtatik; p. o. kic, vpnèc, fèiêdèlmkedc. Hol pedig 
két k jő egymás mellé, oda ck tétetett. Vagynak vég щ, vég n és vég 6’ (s) 

v u, v úbetük is. A’ v és u, v és ú felváltva jár. Nagy CSét nem találtam. LY, 
CS LYO! többnyire “lel jelen meg. NY, csak egy pontozott a. Ha pedig végül áll, há 

. NY n tulsó lába, mint az m..mé щ, hasonlóan hosszúra huzatik így: ц. 

C 

I CS 
Sz 

A' másik kéz, már többnyire pontozatlan vagy ékezetlen ct ír, V 
cz helyett. A' nagy E betük között ennél, kopasz, vonatos és pontozott E 
ket is találhatni, ez utóbbi azonban nagyon ritka. Ennek kopasz nagy Eje 
ismét kétféle, hegyes és gömbölyü hátu, amaz többnyire hosszú, ez rövid, 
de nem kirekesztőleg. Pontozott hosszú kis ét, szóközepén sehol sem talál 
tam, de a' kérdő e“! mindig ponttal fordul elő; a’ rövid é itt üstököt kap; 
a' közép e az első kéz' irásabeli jegyzet alá esik, mint: перенёс, menden 
ható. Nagy I felett, pontot sehol sem tapasztaltam. Nagy CSet csak vagy 
hármat. Sz betüjéről mind e' másod mind az első kéznek itt szólok. Sz 
átaljáb'au többnyire pusztán zvel jegyeztetik, hanem az első kéznél néhány 
esetben ékelt z is fordul elő. Nevezetes pedig hogy e' szóban szent, kirekesz 
tőleg scét ír mindenik. A’ betük sorába illyen z't nem jegyzettem ki, de ha 
olvasónk, éket gondol az első kéz, zje felé, annyi mintha látná e’ z't is. 
Egyébben itt is áll , a' mi az első kéz, többi betliiről észrevételül mondatott. 

' A' harmad kéz” betlii között, csak az általam lemásolt 's itt lévő 
vonatuakat találhattam. Nagy E csupán egy rendbeli van itt. De az et há 
romféleképen úgy különbözteti meg ez is, miként az első kéz, csakhogy 
ennél a, rövid e más alakot nyert, mint a, minőt neki az első és másod kéz 

° adott. I i, pont nélkül mindenütt. Többi betűire, az első kézéiról mondattak, 
hasonlóan alkalmazandók. Az е’з, végre, mind a” harom kéznél a” lemásolt 
jelekkel található. Be'os, Decemb. ildike'n 1835. Jászay Pál.“ 

II. ÁLLÍTMÁNY A’ RUTH VÉGÉN LÉVŐ шашшбъ. 

„А’ bécsi magyar codexben előforduló ’s némellytől 383 évszámnak 
vélt, mások által Sletnali vagy puszta czifraságnak hitt jegyet, mellyet az 
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ide mellékelt lapon benn a' császári könyvtárban leghívebben igyekeztem 
lemásolni, én 61:95 az az E. S. Z. betüknek vagy is ÉS szónak és ceterat 
jelentő znek állítom. 

V Megjegyzem ugyan is, hogy ezen codexben háromféle betü van: 
kezdő, nagy, és rendszerinti kis betük. A’ kezdők mindannyian különböző 
alakunk 's néhol egyszerüek, néhol czifrázottak, nagyobb részént pedig ve 
resek. A' nagy betük Veressel tarkázattan feketék, mint az általam lerajzolt 
betürend mutatja, A'kis betük tiszta feketék, hol azonban veresse] írott egész 
sor is fordul elő, ott nagy és kis betü tiszta veres. A' kezdő betü, csupán 
fejezet elején áll, arra szánatása is ugy hozván magával, ’s minden fejezet 
első szavának első betüje illy kezdő betlivel, másod betú'je pedig nagy betli 
vel van írva. 

A’ codexben lévő minden veres írás, úgy látszik, utóbbi. 'S a’ fe 
kete íráskor fennhagyván az író, fejezetek elején a’ kezdő betli' helyét csak 
a’ lap szélére feljegyzett kis a b c d ’stb betlivel jelelte ki, hová miféle 
kezdő betút kellessék majd végtére festenie, ezért e” kis betük, a’ később 
melléjek írt nagy veres betl'iktől több helyütt be vagynak futva. 

Kérdésben lévő jegyünk Ruth könyve utolsó sora végénél jelen meg, 
melly a’ lap' egész alsó sarkáig nem terjed, hanem még nehány sornyi he 
lyet hágy üresen. Mutatja hasonmásom az egész végsort így: Obeth zúle 
Isa'y't, Isaj; zúle dauidot 

Végét érvén itt nem csak a’ fejezet, de Ruth könyve is, az iró 
még a’ következő fejezetbe, Judithéba is belé kezdett ugyan, mert annak 
első két szavát: eS vg, is leírta már, helyet hagyván szokása szerint a' 
kezdő nagy E betünek, mellyet a” szélre csak kis evel jegyzett fel előlege 
sen. Azonban, gondolhatni, hogy vagy majd megint nem akarta már Judith 
uj könyvét, fennmaradt kevés üres helyén folytatni, vagy valami egyéb 
előtte tudva lévő ok miatt félbe szakasztotta megkezdett sorát ’s a’ már ki 
irt két szócskát következő levelére vitte által. 

Megszünt e’ szerint a” kihagyott kezdő E betü oda feStetésének 
szüksége, azért az itt, végképen is elmaradott, 's a” más lapra tétetett ál 
tal. Ne hogy azonban a’ későbbi olvasó tévedésbe jó'jôn' ha ezen üres helyet 
és e’ sortôredéket látni fogja, fel kellett jegyeznie veres festékkel ugyan 
azon két első szócskát Ruth végsora után, miből az olvasó azonnal észre 
vehesse, hogy az ott megkezdett de félben szakasztott fejezetet a” követ 
kező levelen találja. 

Ha összehasonlítjuk ezen kérdéses jegyeket: 
1. az írók keze által fejezeteik elejére mindjárt a’ kezdő nagy be 

tűk mellé, feketével vagy néhol a’ bevégzett fejezetek végére veressel fel 
jegyzett, ’s ott, hol a” későbbi bekôtéskor el nem szelettek most is fennlévő 
arab számokkal; (itt p. о. а’ 48, 85, 101, 109, 114, 122, 133 lapon stb.) 
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2. a’ 3masnak vélt bajszos és kettôs öblü elsó jegyet, melly egyéb 
iránt csak hirtelen tollal van oda vetve a’ Ruth elsó’ lapja’ liasonmássán itt 
látható kezdó’ E ec' bettivel, és ugyan illyen Ekkel a’ 10d. laphoz készült 
kôiraton; 

3. a’ Sczasnak állitott másodikat a’ másik kéz nagy Sseivel; mik 
nek vonatai mind ezen másik kéz’ betúi közütt láthatók, mind a’ 10d. lap 
lioz tartozó kó'reiraton, és neveztesebben itt igen kivellet'ók, úgy hogy a’ 
három alsóbb ugyan azon egy a’ Ruth végénél lévóvel; 

4. a’ harmadik, ugyan csak megint 3~mas számnak állított jegyet, 
melly legkevesebbé sem hasonlít az elsôhez , a’ másik kéz’ bettîsora kö 
ист lévü kis zvel, vagyI a’ 10dik laphoz tartozó kóiraton álló т; zvel — 
minden kétségünk elenyészik ’s azt valljuk: a’ kérdéses jegy, nem 383 
szám, mi ezen helyen, a’ felebb említettem arab számoktól egészen elváló 
alakban ’s a’ tübbi irással tòkéletesen egyezó’ festékkel különös tünemény is 
volna, hanem Judith künyve elsó fejezete elsó sorának késóbb oda irott 

kezdete ’s az ezt megelózó csonka lapnak következó levélre mutató 6r 
szava. Be'cs, Januarius 20díkáu 1836. Jászag Pa'l.“ 

Közlé velem Jászay késóbben a’ kézirat papirosáról és ennek je 
gyeiról is észrevételeit. Ide soroztatnak azért, hogy gondolatjaként, ha Va 
laki hasonjegyeket lelne, bizonyos évszámot mutato régi iratu papiroson, 
e’ bécsi codex ideje’ némi nyomára következtetést mondhatna. „Minden le 
velen, ezek Jászay szavai, hat vonal nyulik keresztlîl egyarányos tavol 
ságban. A’ papiros beleben lenni szokott czifrázat, ezen, a’ mennyire kép 
zeletben òssze lehet állítani lóliert vagy borostyán levelet látszik ábrázolni. 
(Egész minóségében mutatja ezt a’ „Harmad kéz“ hasonmássa táblájáu lévö 
utánnazat.) Eléjtî mindenütt az ívnek egyik egyik felén, más fele üresen 
marad. E’ czifrázatnak küzepéhen hajtatván össze a’ levél, tübb helyen meg 
felel egymásnak az elválasztott jegy, jelesebben pedig az 55dik és 56d. le 
velen, mellyeken a’ könyvkütói fonal keresztül megyen. E’ kérdéses czif 
rázatnak a’ leveleken tcljes rendben elékerüléséból itélve, bíztosan mond 
hatom, hogy az egész künyv egy nemü papiroson van irva. Bécs, Aprilis 
23díka'n 1836.“ 

Minekelötte kaptam volna ezeket, vágytam én láthatni a’ gróf Bat 
thyáni künyvtárból az annyiszor idézett sz. ferenczesek évkönyve kézira 
tából hiteles másolatát azon béjegyzetnek, melly abban 13S21437tig, 
mint Mária királyué és Zsiglnond király idóküre között állhat. Gyula vagy 
Károlyfejérváratt most Buczy Emil kanonok ’s az ottani csillagász torony 
igazgatója, lebegett elóttem, eljár o' ebben. Ó véteté mar csinos mássát a’ 
Bertalan pap irta zsoltárkünyvnek, általa jül't az akadémiálxoz megint más 
fordításu 32 zsoltár, 65 llymnus és egyéb nyelvemlék másolatban, ugyan Fe 
jéryárról, mint levelezó tag által. Becses elötte a’ magyar akadémia ůgye, 
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nemzetéé dicsó, barátsága pedig irántam 25 év alatt egyszer sem rendüle 
meg. Mene hozzá kérésem. 

Válasz Várása közben, gondolkodóban maradtam én, ki bizakod 
tam elébb, hogy vélt számaihoz Horvát István, idó’ összevetését sem mu 
Iasztotta el, ’s fennebb emlitett munkákban lévô arab számokkal történt 
egybehasonlításom elótt, 1383mal voltam. De már, Jászay állítmányát elve 
tendónek épen nem tartám. Hanem, meg lehet talán menteni hivegetém, co 
dexünk idejét még is I. Mária haláláigra, 1395, Weszpréminek t. i. ha verosí 
míliter collz'gz'tur szavai, mellyekkel Horvát, számait gyámítgatá, igaz hilv 
storiai alapokra gyükereztethetók. Mert 1383mal én meg már azért hagyék 
fel részént, mivel a’ kézirat levelei’ szélein néhol eléjüvó’ ’s Horvát követelt 
számaival meg nem egyezó arab cziffrákat bizonyosan nemlehet késóbbi más 
kéz által felrakottaknak mondani. Miért nem@ arról alább. 

Összevetém I. Mária és Zsigmond országlása' idókörét, üssze Hedvig 
fordítatásáét. Széthányatnak Weszprémi szavai, leomlik a’ mi ezekre épiìlt. 
Az adatok itteni eléterjesztését kérésem elózi meg: ne sajnáljon emlékezni 
olvasónk ап‘а, mi felebb a' Xdik lapon így all: 

„Duln Hedwiga . .. .omnes divinos’ Vet. et Novi Instrumenti libros ....... in 
gratiam Polonorum, in vernaculam linguam transfundendos jussit, tum idem Mariam, 

. sa.“ És шт ken emlékezœwsal ш a’ шик 1арос is. 
Mária, Isó Lajos idósb leánya magyar királylyá ( in regem) koronáz 

taték 1382b. September’ 17dikén 16 éves korában. Igy tehát, ha Horvát Ist 
ván szerint ezen ó testamentomi türedékek Maria királyné alatt fordíttattak, 
’s elsó' állításaként 1382ben, az csak úgy lehet vala, ha még, vagy atyja’ 
életében, ki 1382b. Septemb. 16dik temettetett el, mint királyleány mondta 
volna kivánságát a' két ferenczesnek, vagy koronázlatása után mindjárt, s 
ezek Ruth kónyvecskéjét karácsonig elkészíték 1382b. Másod megigazított 
állításként, 1383 végeig, ha esak Ruthot tókéllék meg, találhatnánk ott év 
számot az igaz; de így alkalmasiut más könyvhez is oda tették Volna, ve 
geztekor, dolgozásuk évét; ellenben az másutt, schol sem áll. Továbba, 
magától e' fordítatást a' 16 évü leánykirály nem indította volna meg, ha 
nem bizonyosan Vazilo Andiás minorita gyóntatójának, ki auyjáé Erzsébet 
királynéé 's majd IIedvigé is volt 1), befolyásával: sót az lengyel lévén, fóbb 
magyar egyháziakéval, ezek pedig ollyan fordítót ajánlottak volna, ki anya 
szentegyházi határozat szerint járjon eI dolgában ’s eretneki szellettel ne va 
doltathassék. Dehogy gondoskodott Maria ekkor a'magyar literaturaról. 
Egy igét scm tudott e' nyelvmíveleti munkanemról. A’ gyengéd aldozatot, 

l) Melissano de Macro, Annalìum Minor. supplementa. Augustae Taurinor. MDCCX. p. 241. ad an 
num 1387. . 

тёса: Conax. CZ 
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vészból vészbe rángatá oktalan bosszús anyja. Vagy, Novigrádon tiz hónapí 
fogságában akarte vigasztalódni@ 1386b. és 87h. magyar bibliával. Sem hire 
sem hamva ennek. 'S gyanithatlan, hogy elborzadott elme, minóvé az óvét, 
anyjának, szeme láttára és bortonben! megölettetése tevé, illyesról gondol 
kodhassék. Vagy, fakadott ez' enyhet keresése? kiszabadulttával, midón az 
orszaglást átengedé férjének, kivel 1385b. eskették ossze, 's kinek 1387b. 
Martins utolsóján, tehát 19dik évében a' magyar korona, fejére tétetett: ó 
meg, a' szerencsétlcn lapta Maria elfásult kebellcl bordozá visszavonultan fa 
tumait. Tudott volna Zsigmond arról, 's a' lovag szellemü ifjú király ekkor 
belé elegyedett volna legalább elsó’ hevébcn védelemre, ha valaki mcgint 
akadályozni akarta Máriának elébb helybcn hagyatott fordítatását. Eretneki 
üldést pedig c’ tájatt sem Ferrarius nem dieser, ki egyébiránt évról évre be 
széli el a’ Magyarországon 1225tól fogva dolgozott domonkosi inquisitorokat: 
De rebus ‚нанят—{саг Provincias Ordinis Praedicatorum. Vieuuae Austriae, 
M DC. XXXVII. p. 416435 e's 463502. sem Wadding nem szól feren 
czeseinek Mária alatti liadonázásairól, a' magyar foldón. Ranzanus feljcgyzé 
seként eshettek ekkor vissza Manichaeismusukba megint a’Patarenusok, шее 
rinte bosnensis natio, kiket lsó Lajos elébb, a' catholica hitben meg 
gyökereztetni törekedett; de Mária ferenczescinek ezekkel mi kózük lett 
volna? 

Hanem, biszen Maria, Hodvig példáját követheté szól a’ vezetó 
‘VeszprémL Hedviget, Isó Lajos kisebb leányát, Lengyelország 1384b. Octó 
ber 15d. Krakkóban koronázá meg. Volt ekkor 1314d. esztendeje körül, 
mert egy két évvel külónbózóleg jegyeztetik születete. Az egész világ ber 
széli, milly szép és jó, millyen eszes. Jagyello, Litvánia' herczege, kész ked 
véért, csak neje legyen, kikeresztelkedni tüzet kígyót imádott tartományos 
tul pogányságából, összecsatolni azt a’lengyellel. Hedvignek gyermeksziveAl~ 
bertnél Ausztria herczegénél, már atyja koté ahhoz. Lengyelország nagyjai 
escngve kérik, 's a’ legszebb királyleány vad rút embernek hirleltet fogad el. 
1386ban Febr. 14d. Jagyello keresztyén, ’s férj; пашен lengyel király. És 
hirénél csinosabb, eszesebb. Hcdvigct ezen esemény mintegy inté Litvánia 
emberítójévé lennie. Lon. Lengyelcit meg, a’ szelídület vallása koriil авуа— 
nyelvükhez közelíteté, latin ritus mellett is; mert azon kolostorban, mely 
lyct Cleparz mezo'városba Krakkó falai alatt sz. bencdekesek számára 1389b. 
l'érjével Ulászlóval együtt épített; alapitásaként isteni tiszteleten, canonicus 
órákon 's egyób czerimoniánál. éneklés olvasás, idiomate slauom'co kezde 
folyni. Példaul a' prágai „Mouasterium `Orrliuis' S. Benedicta“ szolgált, mely 
lyet ott IVdik Károly 1347 b. índita meg Cyrillus és Methodius tiszteletére, 
inert a' négy evangelistát már 868 el6tt szláv nyelven nyujtá Cyrillus az általa 
görög keresztyénné lett csehnek, Methodius pedig szláv liturgiát kezde 881 
elótt. Onnan hozatának folyamatba vevó barátok cl6.~zer Cleparzra, miként 
az 1480b. megholt Dlugoss püspôk, mint szem és fültanú beszéli, nagy öröm 
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mel azon, hogy egyházi nyelvre a’ megváltó, csak a' gôrög, latin, zsidó és 
szláv nyelvet méltolá. Hedvig tehát, igen is jól tudta még felebb kapni a' 
nyelvrokonú lengyelnél azon szellemet, melly általlenge a' csehtól még 1030 
мнит! is, midón szent Procopius, egyliázilag szláv nyelvvel éló’ szerzetet 
vive Sazavára. Hedvig egyik oldala Dlugossnál, a' buzgó, illyen képü: „Са— 
tholicae fidei in Lithuania plantatrix . . . . Summa in ea denotio, omnibus mundanae pra 
vitatis fastibus a se relegatìs, tantummodo ad orationem et lectionem libiorum diuinorniu, 
videlìcet veteris et novi testanienti, Omeliornm quatuor Doctorum, Vitus Patrum, Semio 
num et Passionnm de Sanctis, Meditationum et Orationum Beati Bernardi, Sancti Ani 
brosii , reuelationnin Sanctae Brigittae, et plurìmorum aliorum de Latino in Polonicum 
translatorum, aniinum et cogitationem intenderat. Joan. Dlugosii s. Longini canonici 
cracoviensis Historiae polonicae Libri XII. Lipsiae, M. DCC. XI. fol. Libr. X. pag. 
160161.“ Beszéli ezeket 1399b. tortént halála emlitésekor, de a' fordítások’ 
éve, az eszközlö, munkáló nincsen kiirva. Cromer, Mathias de Mecliovia, 
Koialowicz pedig e' fordításokat clé sem hozzák, noha. királynéjuk egyházi 
crényeit szívesen dicsérik. Vizer Ádám ezt irá: l. Hermenevtz'ca Sacra Noci 
шпатели, Pars III. Posoniz', 1785. a’ 63d. lapon: Hedwigis, Ludovici re 
gis Hung. filia, an. 1390. in linguam polonicam transtulit biblia; ut nar 
rat Kortlioltus, de шт: script. editionibus, c. 30. Le Long biblia sacra c. 11. 
sect. 3. Akarék erról meggyôzódni enszememinel. Azonban Kortholtust nem 
kaphatám meg. Kiirta majd kérésemre Jászay Bécsben szavait 's mi jött elé? 
Adviga fordítató volt, és mikor@ arról ott semmi sem áll. Igy beszél Kor 
tlloltlls, máSOd kiadása 367d. lapján: „In linguam polonicam Sacrum codiceiii prima 
transferre cnrnvit regina Hedwigis, Ludovici ñlia . . . . . Testis est MS. Johannes Lasi 
cius de Gestis Francine libro I., qui sedulo vernaculuin lianc scripturain ab Hedwige le 
ctam [nisse ait, uli quoque ab altera, post huius obitum, Jagellonis uxore Sophia. Cu 
ius exemplnr, inquit, eleganter manuscriptum, vidi.“ Le Long pedig, mint 
ezt magam olvasám, szóról szóra irta le Kortholtns eléadását, ’s Hedvigról 
több, egyikbeu sincs. A’ tévedés onnan lehet, inert egy lengyel zsoltár, Hed 
vig zsoltára czímmel, minthogy övé volt, marada fenn. Azon tengernyi for 
ditás, nem is hihetó 20 év kòrúli vérról, mind az élénk Advíga 1390b. volt. 
Hol ideje, annyihoz? Hisz' épen ez évben rohanta mcg lengyel leventaság 
gal Galicziát maga, mig férjc, Litvanusaival szerzekedék ’s vissza csatolta. 
Miként azt, mondá, magyarhoz kereki'té lengyeltól az atyja, úgy veszi vissza ó, 
kit lengyellé tün koronája. Hanem, könnyü hinni azt, hogy az 1389be1i ko 
lostor alapító, e’ tájatt kapott fordítást, mellyhez elébb adta reudelését. РЫ 
dája mindazáltal kñvethetóvé csak ez idó korül válhate'k. De, Maria járt 
volnae nyomán@ a’ Hedvignél idósebb, a’ vele vitázott öcscse nyománe? 
Azonban Iegyen, evangeliom gyózótt. Annyira szeretnók Mária magyar fordi 
tatását, hogy szinte fáj nyomába nem akadhatnunk, ’s lehetetlenben is már, 
azt mondjuk: miért nem Hedviget hagyá Budán a' tôrténctsor! hogy c1fe1ej 
tette volna hajdani királyinkról annyiban kedvetlen emlékezésüuket, mivel 
annyi kolostor építetésük mellett sem tudjnk egyikét is a’ keresztyén 
sz eretet iratai’ magyarra fordítatójánuk; noha másként feltehetnók Ar 
pádék vége fclé, lelietettségét. Mert Le Long szerínt francziára, legelószcr 

CZ’ 
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ugyan Waldns fordítá némelly részét 1160 könîl, de vitázatlanul Des Mou 
lins kanonok 1294Ь. az cgészet; olaszra. így voragine 1270b.; spanyolra ti 
talom llárítva 1280b. tétetett Alfons kasztíliai király fordítást; az illyrlatin 
papnak pedig már ekkor, misekönyve is nyelvén volt. Németes rimbe még 
870 tájatt szedé Otfried benedekes, a' 4 evangéliomot, egy asszony kérttére. 
Az anjoumagyarház visegrádi udvarában továbbá akként foroghata kézen 
egyházi magyar irat, miként lengyel zsoltár a' Magyarország és anjouház czí 
merével ’s három M betlîvel jegyzett codexben vala ott, ak'ár úgy, mint [so 
Károly’ Mária nevü elsó hiteseé, akár egy részében Isó Mária királynéé, Ko 
pitár szerint. Borkowski hiszi Isó Lajos elsó hiteseének Margiténak ‘). La 
jos mindcn esetre tuda felóle ’s ha épen az elébb lengyel tlirónra szánt Má 
riának irák egy részét, mondhatnók, hogy a’ buzgó királyban magyar ell'éle 
iratra is gcrjedhete gond. Hanem tanú nincs rá. Hanem, ha Máriáról akadna 
is jegyzet, látnivaló lön, hogy ósztônzése nem 1382re vagy 3ra esnék 's csak 
fennebb eléliozott szellemben volna. . 

A’ keresctt két ferenczcs mnnkálása igy, ótalmatlanul, szakadás ti~ 
los hevének mutatkozék. Hol’.l ’s mcrre keresendó kérdezém Magyarország 
foldein, a' tlîznek e’ két fija. Moldovát emlegeti Weszprémi? Moldova tarto 
zott bakói bajai ferenczeseire nézve a’ bosnyák fclügyeló'séghez, melly 1235i). 
csak custodiával kezdódött, 1340b. pcdig vicariává alakítatott. Ettól függött 
még; Magyar, Erdély, Horvát, Oroszország, Slavonia, Szervia, Karniolia’, 
Havasalfüld' minden fercnczes kolostora; hatott irják , Adria tengerétól tatár 
szélokig, ki a’Rajnáig. Az erröl 's eretnekek üldéseiról szólható következók 
ben: Waddíng Annales Mz'norum; Ilz'storz'arum serap/u'cae rehgz'om's libri tres 
a fr. Petro Водит/050 Tossz'niancnsz'; Melissano de [Наста Anualíum minorum 
supplementa; Bibliotheca universa francz'scana ufr. Antonio Salmantino sem 
mit sem lelheték; ámbar ezek magyar királyok pártfogásairól ’s magyar fran» 
ciscanus iróról, [лини], tübbról szólanak. Nem ebben: Illyrícì sacri tom. IV., 
melly Boszniát a' keresett idó’ körül említgeti, auctore D. Farlato. Ferrarius 
ban sincsen ide tartozó. Hanemha Dionysz'z' Juancovíc (Jankom'ch?) Historia 
Provínciae Bosnae JIISS. mutatna valamit. Kerestem e' kéziratot a’ budai Са— 
pistranusoknál, kiknek provinciája Joannes a Capistrano kora elótt „Bomen 
sz's“ néven volt. Nom találtam. Levéltárukat, mondá Matzek provincialis, a' 
nassiczei convent órziVerócze vármegyében; felhányat,megkeres benne min 
dent. Jutogatott eszembe a' „Regestmm Vaticanum.“ Abban az inquisitorok 
hiradásai megvagynak okaikkal, miért bántották ez amaz eretncket szegényt, 
’s az el szál t am'mula Mandalanali úgy is elporlandó maradványit, foldból 
is ki, miért szóraták , és  hamuvá, miért égettete'k. 

1) L. e' vitás kérdést: Jahrbücher der Literatur 67d. ищет, “&quot;ien, 1834. Aeltester polnischer Psal 
ter 154165 l. Kopitártól. — Zur Geschichte des ältesten polnischen Psalters zu St. Florian bei 
Linz. Von Stanisl. Grafen DuninBorkowski. Eine Antwort auf die Kritik in den Jahrbüchern 'stb. 
Band 61. Wien, 1835. 
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Illy vizsgálatok közben megérkezék a’ Válasz és másolat Fejérvár 
ról, Julius 14dikén 1836. E' szerint igen is Muldovában fordítá Tamás és 
Bálínt két clericns mind a’ két testamentom iratait, mert oda szökütt min 
denik Kameniczról éjjel, Hussz tanja miatt , melly mcg kapá ó'ket, 's az in 
quisitor ó beléjek akara kapni. 

Buczy az évkönyv’ kéziratáról így tudósíta: a) Kezdó'dik 1313m0n 
vóge 1624. b) Negyedrétü, félívenként kötve, 153 lapu vagy 19V, ívnyi. cz) 
Egy kéztól való mind, hanem a’ rosszúl irt ’s így értelem változtató Sza 
vakon néhol javított gróf'Batthyáni Ignácz keze? d) „Hijában való lett volna 
1382nél megkezdetnem , Bussy шиши, a' kivánt leiratást, mert, a’ mennyire 
szemeim engedték átnéztem, de ott ’s azon innen semmi nevezetesre nem 
akadtam. e) 1433nál kezdódó' évek' folytában a' 13dik vicarius alatti dol 
gok közütt Гопдн! elé a’ biblia' magyarra tétetése, másoltatásálioz azonban az 
1420beli маяк vicariusnál fogattam bévezetés végett.“ f) Eredetijével a' ma 
solat òssze van olvasva. Kezdódik az eredetiben ez, a' 36d. lapon ’s foly 41ig. 
„Im így van az érdekes fclvilágosítás: 

Ex libro manuscripta bibliothecae AlbaCarolinensis, qui ìnchoatur: 
INCIPIT CRONICA SEU ORIGO FRATRUM MINORUM DE OBSERVAN 36dik lap. 
TIA IN PROVINCIIS BOSNAE ET HUNGARIAE CHRISTO JESU MILI 

TANTIUM. 

'„UNDECIMUS VICARIUS Frater Blasius de Hungaria s_ive de Balka 
Anno Dlîi 1420. in Festo Annunciationis Virginis Gloriosae a Fribus vicariis 
in Diako electus, et tandem ‘per рте ‘) Frem Antonin1 де fieto Ministri1 
Gralem conlirmatus m't; qui constitutiones Papales generales Giîa ас Bos~ 
пае observantiales, quas secu1 portabat loco ozore tunc tunc, noviter per 
dii um` Pip on em Dz'm pz'ponem Comitem de Tómósvár fundato resignavit, 
iste eni Fër Blasius multum laboravit pro san cta [авт observantia contra 
Ministrum Gralem, qui Bullam Papae Martini quinti Cañlo Bosnellsi praesen 
tavit, et eins transumptn accepit, quae habetur in loco minoru de Kosály 
enim emicuere duo lumina luja non no solum ordinis, sed et totius ог змеи пр. 
dinis, videlicet viest Frës, Bernardimls de senijs Seyz's, et Joannes de 
Capistrania, qui pro sancta observantia plurima pati parati, ac tanto fervo 

 

1) Ем: prac kitörölte gi'óf Batthyáni еду vonattal, ’s felül, гей irta: per. Mivel illy kereyztúl 
vont июнем ’s helyébe a’ fclül tettet, nyomtatásban mutatni ebból nem nzükség: мощену 
zem , ‚поду az ekképen szétnzedett betûk: per, tus, genera 'stb¿ itten, grill' Batthyáni Ja 
vításai és hozzá щам; е' dôlt betl'lkkel így так: prac, vil, Gm: ‘stb. радар; az általa tett 
kitörlést jelentik. На iró' némelly botlánaibúl latinul gyengén tudfisát gondollmtnúk, mi, áll in 
átaljában; de igen azt is, hogy gróf Batthyáni ezt valahonnan ugy nuisoltatta le, ’s ügyetlen 
irójn ejté e' hibákat; б maga pedig kirivóknak méltán találta 's idót nant пятнашки, bun. 
gósa'gból. 
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CSSdik lap. 

59am пар. 

ris zelo accensi contra ipsum Glîalem ac Summum Pontificem appellaverunt, 
ubi, dum satus Bernardinus mellifìluo (így) sermone, et voce columbina, ut 
decet s'c'tum actiones suas pro seta familia in curia coram summo Pontífice 
proposuisset, et dum sibi minister gúalis, sicut causidicorum modus est, per 
ph as fas et nephas ') fa: sëtam observantiam annihilare desiderans, per 
multa verba declarando rede sisteret, tunc veritatis Doctor Frater Johan 
nes de Capistrania, publica voce coram surno Pontífice, et adstantibus dixit, 
Pater Gñalis habitus hz'tus tuus probat filmt novitiatus tui mores, et 
forte nec anni1 praeteristi ergo necdum ordinis per prae fectionem infle 
xisti, et sic dicta factis demonstravit. 

INCIPIT VICARIUS GNALIS. 

Talibus ergo visis SummusPontifex de consilio suorum Frum autho 
ritate Aflorum Petri et Pauli concessit, et confirmavit, ut secundum fa 
ctum Regulam Sancti Francisci Fres minores regularis observätiae professo 
res in Italia lieant vicariû Gñalem, cui Vicariatus Bosnae et aliae obser 
vantìae vicariatus subiiciantur tempore perpetuo, et sic Anno Dñi M. CCCC. 
XXXIII. Primus Vicarius Glialis eligitur Frater Bernardinus de Senijs iam 
Bliosus in coelis. DUODECIMUS VICARIUS Fér Joannes de Korsula con 

firmatu per Reucrendum Patrem Gulielmum Gvielmum Ministrum Gñalem 
qui tandem fuit electus in Eppu Varadiensem , Istc enim liilmus in spu ap 
parens (si ita est, sicut Farkas eiusdem Ecclesiae Eppi narrant) circa Annum 
Dni MCCCC .nonagesimum septimi1 vel octavű, quando ipse praedictus Farkas 
EppusVaradLensis in suo cubili in Lecto post Efilas quiesccret, venit quidam 
vir ignotus hltu minor. indutus et corda succinctus, ac infula Epîaali ornatus 
ipsum Varaensem Eppu praedictum farkas flagellis caesum et verberatum re 
linquit in lecto, qui tunc morte pventusperemptus in eadem infirmitate de 
functus finivit dies sues. TERTIUS DECIMUS VICARIUS Frater Jacobins 
de Marchia missus ab eodem fratre Gvilelmo Ministro Gnali, qui vicariatum 
Visntavit, et utriusque sexus hôies peûiales tertii ordinis in Papa constituit, 
et tandem factus Vicarius et confirmatus a Dño Papa habuit Illlit inquirere 
Haereticos, in qua inquisitione vicariatum resignavit , venicns autem ad 
Kamanzec Kaman3ed in utraque parte Danubii subiacentes urbes, et vil 
las, ubi multos Haereticos Huszitas nomin e convertit, et effodcre fecit, 
et comburi, ubi etiam MAGISTER BLASIUS Magister Copelle in praedicta Ka 
manczcze propterea fugam dedit, veniens autem Bachiam ubi et est prac 
positus maior erat; vitam revocando finivit dies suos in bono laudabilitenM 
lste idem Fer Jacobus per Plebanu de Szent Márton Effodi fecit defunctu, v 

l) Fas et nefas helyett, phas et перин, rendes javítás. Ezt már más teheté, Batthyáni nem. Burzy. 
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et comburi, versus eadem Kamencse et multos similiter, Item P. Plebam'l 
debulchen Debulehem contra Futak, et alios ibidem defunctos similiter. 
lta enî haec Haeresis hussitarü (ut dicunt) venerat in Pannoniam, quamdiu 
MAGISTER BLASILYS praedictus puer docilis erat, tune cives de Kamanest ei 
dem subvenîentes, miserunt ei ad studill, promittentes eidem ut Plebanii 
de Kamanst, si merebitur, eidem condonarent, tunc ipse puer ex desiderio 
studii transiens Bohemia intravit civitatem Husitarum magnam Pragam, ibi 
que humana liuna sal)ía imbutus z'mtíbus, et diabolica IIusitarü videlicet 
fiest haeresis pravitate infectus, tandem cum quibusdam suis ad Pannoniä 
tempore competenti regressus in suam Patriam scilicet вдев: Kamancze, 
ibique illa Husitarum Haeresis, sicut idem Mger Blasius incusando se inqui 
sitori praedicto diserat, non ab ipso, sed a suis in illa patria pria disemi 
nata fuerit, et sic ipse dies suos, ut praedictum est finivit laudabiliter, Tune 
etiam duo lrati de eadem Kamanest viest Thomas et Valentinus, cum qui 
busda hominibus hz'bus insanis , et mulierculis miraculis consilio 
inito nocte recedentes ad Regnum Moldve Moldanae intraverunt, ubi iidem 
duo Clerici Haeresim praedictam seminantes utriusque testamenti scripta 

 

solita in Hungaricum idioma idonea transtulerunt, quot ergo et quanta in 
 

eis apparet llaeresis sicut him', et ego legi: nemo Neo höím numerare pos 
sit, ex quo fuerant simplices lrati iuxta proverbill vulgare: SIMPLEX THEOLO 
cus, Puuus HAERETICUS EST, nam istam dictionem физ sëtus exposuerunt sic: 
zen t zelleth sent gelleth, et dum praedicta ibi sic seminassent, tunc idem 
Clerici iterum consilio inito (ut Xti discipuli quod absit) unus ебг videli 
cet eiest Thomas apud cundem populum PIE per eosdem ad Haeresim 
conversum pro per informationem remansit, videlicet viest alter Valen 
tinus Turciam intravit, ut dum lias ibi didicerit датам: еошщ, tunc 
socium suum post se vocaret, et ей ibidem labori ose se dedisset, ita, ut eius 
fama, usque ad Imperatorem Turcarum venisset, tunc mandavit idem Impe 
rator ex consiliariorum suon1 decreto ne tale quid Не quid in detrimentll 
legis eorum exurgeret, et idem Valentinus clericus vivus decoriaretur 
decorz'arent et sic factum да est, alter autem viest Thomas cum suo po 
pulo imobilis permansit, et tandem moriens secundum sedm merita suon1 
operum Diabolo, cui et famulatus est, animam tradidit, cuius poenam nemo 
dicere posset. QUARTUS DECIMUS VICARIUS Fër Joannes de Huugaria 
sive de Vaya electus, et ab eodeln Gvilelmo Ministro Glîali coníirmatus, 

. haec usque adhuc Ex LIBRO FRATRIS BLASIJ DE ZALKA accepi, et quae sequun 
tur a venerabili sine praedicto, qui sub obedientia omniu1 Vicariorů familiae 
observantiae de Hungaria, usque hodie militavit cum honore.“ 

мыт пр. 

dildik lap. 
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Vonallal meghuzott ama fennebbi tudósitásért kelle végig mennünk 
e’ kivonat' egyéb unalmain. Jegyzéseket is pedig még reája azért szükség 
tennünk, hogy megvizsgálhassuk hihetóségét. Hasonlitsuk egybe más iratok 
kal e' végett, fóbbkérdésü pontjait. 

1. A' bosnyák vicariusok között igen is 1420ra van téve P. Blasius 
de Hungaria Választatása: L. Schematismus Mz'ssz'onariae Prociucz'ae Bosnae 
Argentinas Fratrum Minor. obserr. pro 1836. pag. 12. 

2. Per Antonium de Peto, így olvastassék: Per fratrem Antonium 
de Piretro Ministrum generalem. 1' l421b. L. Chronologia bistorico legalis 
Seraph. Ordin. Fratr. Minor. Neapoli 111. DC. L. T. I. pag. 89. 

3. Pipo de Ozora, Comes Temesicnsis, jelen volt Zsigmond királlyal 
a' constantiai gyülésen 150 lóval. L. Engel e’s Fessler bistoria'it. 

4. Bernardinus de Seny's, az az de Senis, Senensis (Sziénai). Và» 
lasztotta ezt generalis vicariusává frater Guillelmus de Casali S. Theolo 
giae Magister (ki csak röviden igy iratik itt: Gulielmus Minister Generalis) 
levelével: Datum Senis, Die 22. July 1430. L. Chronologia llistor. leg. p. 99. 
Kivonatunk 1433at mond. 'S ennek van igaza, inert az említett chronolo 
giának 100d. lapján meg az all, hogy 5 évig viseivén már Bernardinus vica~ 
riusságát, 1438ben rendeleteket adott ki, mellyeket IVdik Üdön papa is 
1438ban erósitett meg. Bernardinus maga mellé scgédül Capistran JánOSt 
1441b. vette. 

5. P. Joannes de Korsula 1427b. tétetett vicariussá. L. Sebematismus 
Miss. Prov. Bosnae Argent. 1836. p. 12. 

6. Jacobus de Marcbia, 1432b. j6 clé vicariusul ugyan azon feren 
czes névkönyvben. Midón pedig Hussz' tanítása, majd alább eléadandó közle 
kedés utján, Szervia ésBosznia szerb vagy illyr nyelvü tomérdek népe között, 
annyira bamar elméket nyert, hogy azon ráczok is, kik Szerem vármegyé 
nek lakták nagy részét, rokonság fonalain azt hevesen védelmezék; ezek 
szomszédságában meg a' Száva és Duna közötti catholicus magyarság ап‘а 
könnyen hajlott, sót a' Nagy Lajos pécsi akadémiájában tanulttak, idébbi 
vidéken is az új vitatásokhoz elkészített fogékonyságot bizonyítgatának, 
ezek megzabolása végett inquisitorrá, e’ Marchia vagy Picenus Jakabot hatal 
lnazta fel IVd. Ödôn pápa 1436ban, XI. Cal. Septembris Bononiában kült 
bullájával Magyarországra és Ausztria részeire. Mert feltétel volt, a’ Вань 
Ьеп még 1431nek Decembere 14dikén kezdódött és sok tiSZtítáSl'ü @Zélzott 
concilium elején kif'ejezett elv szerínt, minden keresztyén népet a' catho 
lica római szentegyházzal összeszerkezni, szakadályt igy, mint HUSSZ Pál'tjëîét 
egyeztctve kiirtani; magát pedig az anyaszentegyházat, emberei 's dolgalra 
nézve úgy állítani igaz rendbe már штата, hogy ellenvetés ne születhes 
sék. IVd. Ödön pápa külön eljárt a’ gôrögregyházzal alkudozásban, ÚSY Ё&quot; szakadályosok mogtóretésében; a’ többi rendelet, kült 's elhangzOtt, a, PáPa' 
nak maga meg nem tagadhatása miatt. Hanem ide csak az inquisitorrá nevez 
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tetes tartozik. I.. arról Waddíng, ¿fatales .Minoru ed. secunda, opera Jos. 
Fonseca ab Ebora, Romae, 1734. Tom. X. р. 269. Megegyezik 1436ta1 Me 
lissano da Macro is, ki a' tömérdek szent adat kóztt irtózatos hcvében el elsík 
vlott ‘Vaddingot néliol lchurogatja éveiben tévedései miatt. L. Annales lilium'. 
Sapphpag. 291. E' supplementninok Fonseca kiadásába is felvétetvék. Azért 
kell nek ünk pontosan tuduunk azon évet, mellyben Jacobus de Marchia, foj 
niczai bosnyák cellájából, hol eló'tte, csupán vicarins elótt, egycdül alázatos 
csuklyás hajta Мс, mint ollyan inquisitor lépik clé, kinek érsek, püs 
pök, biróiszék, megye és országrésze engedend, vagy vele ví; hogy tisz 
tán lássuk, mi kor bujdosik haragja e161 Tomás és Bálint, bibliai két ma 
gyar forditónk, egyik szögébe Moldovának. Im itten teliát több ада: is, 
ezen hatalma’ idejéhez. Esztergom érseke kôszönetét irta IVdik Üdönhez 
1436b. feria sexta ante domim'cam secundam Adrentus, azért, mivel Jakab 
már is igen sok magyar husszitának hágott nyakára. Kalocsa kaiptalanja ha 
sonlót 1436b. Deccmb. 4d. tcszcn Jakab’ illy dicséretével: 

„Nam plurinios liaereticos tom Clericos, quam laicos, quoiuni in his Ниш— 
mis partibus а longis teinporibus copia ingens pnllulabat, comprehendit.“ 

A' váradi püspôk is e’ tájatt hitta megyéjébc hasonlóan üldetre. Er 
dély püspôke pedig Tordáról irt neki azért. ’S ez, papjainak is tudtokra 
adja; „vigyáznának, тег! jövend itélni Jakab és kiirtani Hussznak e1vcte 
mültségibe azon keveredetteket, kik már Moldovából is rühes juhok 
gyanánt jüttek az ép és igaz nyáj’ megroiitására.“ Wedding, Tom. X. р. 270, 
271, 272. És Wedding hozza elé, Tom. XLI». 1011. Jakab szeremi püs 
pòk' Icvelét IVd. Ödonhez, i'gy: 

„Sciat V. P. quod si idem ven. frater Jacobus ad regnum istud l) venire tardas 
set, ipsi nequìssiinì haeretici clam armati vexilla sublevantcs, contra ñdem catholicani 
insurrexissent, oinnesqne episcopos, ac totiim cleruin . . . . potentialiter intei'iìcere vo 
luissent. Datum in monasterio Boni in domo scilicet habitationis познав, XV. Marlii 
MCCCCXXXVII.“ 

Ugyan 1437b. Posega vármegyc fdispánja Tamási László ada Februa 
riusban Diákon bizonyságlevelet Marchiáuak. Nevczi ebben inquisitorsága 
mellett még így: „nec non in regno Bosnae et partibus Bassiae, ac in locis cir 
cumvicinis, ab unitate sanctac Matris Ecclesiae separatis Legatus Concil ii Ba 
sileensís.“ Mcgtámadták Marchiát e’ szerínt, hogy’ mer a’ Száva és Duna k6 
zütt kóvcteskcdni, hiszen az ottani uehány város, keresztyén hitet tart, ám 
bár Bosznin Szcrvia kózel van. Igaz ugyan, szól a' fóispán, hogy néhány vá 
ros ós falu Szeremségen keresztyén nevet viscl, mindazáltal együtt él velek 
a' bosnyák és liusszita cretiiek, mort e' megye nagyobb részét bosn’yák és 
rácz nep lakja. ’S megdicséri Jakabot azért, mivel ezekct is már a római 

l) Érti Magyarországot, levelënek elejéhez képest, 's nein: Regnum Sclaroniae. Soroztasse'k hat e1. 
meg egy adatul, Gynrikovics tudós értekéséhcz, mellyben niegmutatta, hogy тотем, &quot;Sze 
fem. Резеда vármegye'k Magyarország elválhatatlan részei. Tudoin. Сумеет. 1830. \d. kotet, 
36dik lap. 
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liitre birá, só't a’ Duna egyik részén egész mértföldnyire rácz és bosnyák 
cretnek, már egy szokásra lépett a' keresztyénnel, általa. 

Keresztyén itt, megjegyezhetjük, római hitünck véteték; bosnyák 
és rácz eretnek pedig, a' keleti egyházhoz való volt. Azt is meg, hogy Jaco 
bus de Marchia elól, a' félök, 1436 vége felé már elbujdosának. 

Kisérjük csak azonban még tovább az inquisitort pályáján, nem árt 
egész képét látnunk, bibliánk forditásának mikorra kitl'ízhetésehez. 1437b. 
boldog Bertalan apostol innepe vigiliáján dorgálja Zsigmond király Prágából, 
Henriket a’ pécsi püspökot káptalanával együtt. Miért? Határaikon túl ker 
geték ezek Marchia Jakabot, nem akarván tl'írni, rajtok igen is nagyon ural 
kodottságát. A’ meghükkent Marchia, Üdön pápának önti ki panaszát, a’ pápa 
Zsigmondra ír, azért szóla ez, így: Nem csak Pécsett kôzôttetek, hanem 
egész Magyarországon akarom tiszteltetni Jakab küldetését. там„д; XIdíl: 
kötet, 4d. lap '), És utána, Koller, Historia epíscopatus quinqueecclesíarum 
Tom. III. Posom'í, 1784. pag. 359. Zsigmondot itten, figyclmezzünk, Jacobus 
de Marchia tettei elósegítójének találjnk. 'S Jakab így új támot nyerve, még 
Albert királyságakor is üldözódött 1438b. Ekkor két nagy vitája volt. Si 
mon de Bachia, archidiaconus és pécsi kanonok, Ujlakon, Szeremben, egy 
házból tiltást mere sujtani rcá. Jakab honába tére csüggedetten De, IVdik 
Ödön pápa vissza tereli, ír mellette Albertnek mindenféle szépet, 's az in 
quisitor még 1438b. Kameniczen rettent. Elótte áll Bálint pap bukini pléba'.A 
nos, bünében, Valentínus sacerdos plebanus de Buchen ’), mondja Wadding 
ХМ. kötct, 77d. lap; elótto más három visszacsett eretnek, kik megint csak 
Hussz tanját hiszik tisztábbnak, ezek fejére Marchia pusztulatot szór. „Kae 
menicz birája, e’ mezóvárosé, büntesse meg óket.“ Tómlôczben tehát a' négy. 
Hír zsibong, láz morog. Elétôr egy más Bálint alter Valentinns barátjaival, 
Kamenicz börtönének leverik kilincseit, szabadon a' négy; 's az clitélni akart 
biró elâtt, karddal állanak. És já Kalocsa érsekétôl, kiliez Kamenicz tarto 
zott= hogy a’ kijegyzett eretnekek feloldvák, pedig 6 általa. Az olasz elhül bá 
multtában. Albert királynál keservével. Ez így ir Budáról, 1439ben feria 
quinta proxima post festum Pentecostes, János érsekhez, vicariushoz, ’s аз 
országos birákhoz, tôrvény kiszolgáltatójihoz: „Nostra satis dìsplicenter infellexit 
Majestas, quomodo nonnulli forent partium regni nostri homìnes, et signanter in Comita~ 
tibus Sirinien. et de Walko, nc oppido Camavez, commornntes“, kik az 1&quot;Ч“йЫ' 
tort akadályozzák. Azonban Albert, sem érsekét, sem a’ birákat nem aka 
rá egyenesen inquisitori kéj alá sorozni, hanem csak azt parancsolá, hogy 
eretnekségben ha mi vád lcnne móg ezután, Budára. kůldcsse'k minden, 

1) Wadding itt zavaros , Zsigmond levele're, Henrik píispökét kövctkezteti ugyan 1487b. primo «_lic 
ante festum conversionis S. Pauli Apostoli, mellyben megyéje'nek parancsolja, hogy a1. inquisi 
tort szivesen laissa. Ez jól van, de a' кыш Bertalan шк Augustusban, Pál apostol дававши 
ban. Megfordítva volna rendében, 

2) Buchen, kivonatunkban pedig Bulchen, гоняй! iratott. Beocsin nevíi helység, Kamenicz mellett 
van, Bukin a' duna innensô partján, Futakkal egy sorban. ’S mivel kivonatunk is {ну szól: 
Plebanum debulchen contra Futak, az az гимны àltal ellenben шву Futak felé , e' Bukint 
vehetjük. 
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majd elláttatja if, külôn biróval. Közel Albert Kameniczhez Angustusban 
1439b. midó'n a töròk ellen Temes megyén halad keresztül ’s csak maga 
nak János érseknek ir, Kiszdiáról amaz alter Valentinus ügyében. „И: 
nobis relatum est, vos quemdam Valentinum sartorem de Kalnanch, innocentem fo 
re pronunciare feeissetis ...... Hogy az Istenért lnirdettetheté ezt, szól a’ ki 
rály, megyéjében az érsek ártatlannak, midón nein csak Maxchia kapta eret 
nekségen, де a' római szent curia is abban marasztottá, így kelle az inqui 
sitort pironságban hagyni? Albertnek e’ levelét Waddingból lenyomatta Ka 
tona is, Hist. Сотовая. Eeel. P. I. pag. 415., 's e' szó után: заметет, ezt 
tevé: saeerdotem. _ 

Találhatjuke hát már valamellyik Bálintot e' kettó közül egynek 
a' fordító Bálinttal? Nem. Mert, Í/’alentz'num de Buchen, kit a' kivonat csak 
így nevez: P. Plebamnn дебит/деп contra Блюд, ngyan e’ kivonat szerint 
kiásatta sirjából Marchia ’s гей tüzet gynjtatott. A' bukini plébánost bôrtó 
néból kiszabadított „másik Valentinus“ scm az. Ha szabó volt, már épen 
azért más. IIa talón felszentelt pap, megint nem az, mert a' fordító Bálint 
még csak clericusnak iratik. Az érsek` e' külón védencze tekintetheli vagyo 
nos lehetett minden esetre, ’s bátor, ki habár szabadabban gondolkodott, ár 
tatlannak érzé magát ’s morte bevárni a’ sz. curia itéletét is. lllyen nem hagy 
ja el honát. 

Hátra van még tudnunk, mikor választatott frater Joannes de Hun 
garia sive Vay'a 14d. vicariussá, mert kivonatnnk azon évról is панды. Ме 
lissano de Macro, 312d. lapján azt így említi: 

„Praemittenduln est Guillelmum de Casali Ministrum Generalem Jacobo Piceno 
(Marchia) in Regno Hungariae laboranti snbstitnisse Commissarium in Vicnria Bosnae 
fratrem Joannem Hungarnm de “fain oppìdo orinndum anno 1439, qnem etiam Pontifex 
voluit Inquisitorem haereticae pravitatis: et subinde anno 1441 inslitnisse Vicarium.“ 

Az 1836ra szóló bosnyák Schematismusban áll: 1441. Р. Joannes de 
Baja. Biennio ante Commiss. et Inga. Haer. prov. 1436b. pedig e' szerint, vi 
carius lett P. Nicolaus de Tragurio, kit a' kézirat clé sem hoz. Hanem e' 
kolostori névkönyv` szerkesztôje Kujnnexieh maga megvallja, hogy vicariu 
saik régi sora csonka, mivel a' hajdani jegyzetek nem egyezók egymással. 
Wayai János inquisitorsága végett a’ pápa levele Florentziából 1439ból Majus 
9dikéról van Wedding de. kötete 79d. lapján az egyházi fó'rendhez, világi 
fókormányhoz, hogy ezek eretnekirtásban támnl lennének. A' pápa tán azt 
hivé, magyar inkább üsszeférend, mert a' torzsalkodást nemzeti idegenség 
is ingerelheté. Üldüzet és összeférés! 

Tôbbféle ferenczes évkönyvi ’s hisztóriai forrás erösíti ezek szerint a' 
Batthyáni kézirat kivont pontjait, reá ennél fogva epíthetünk a' keresett for 
dításra nézve is. Áltnla fejlik most elónkbe, hogy Tamás és Bálint’ fntása 
Kameniczról 1436 hajultánál elébb nem volt, 's késóbb sein 1439nél, inert 
ezen innen Wayai János befolyása alatt, semmi zaklatás sem említetik. Ta 
la'n szelídebben igazítgatá el a’ vélemény’ kényességeit. De ha 1436 végén 

D . 
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mindjárt futának»e, mihelyt az inquisitor megkezdé iszonyait@ vagy idébbi 
éyben, azt már csak hilletóleg vehetjük fel. Ha шапок, hogy Bálint cleri 
сиз veszedelme azért van Wayai János' vieariussá letténél elébb elbeszélve, 
тег: valóban 1441 elôtt nyuzaték meg, fclettébb is törökösen, hamar illyen 
lehetne számításunk: kéthárom év kellett ó és új testamentom fordításához; 
egykettó eltölt abban, mig вант muzulman fóldre vergódött, ottan vallása 
kòzölhetésére törôkül°tanult, maga bcf'urása czélját példák ból a’ zultán meg 
tudá, haláláról pedig a’ hír épen akkor terjedezeki, mikor Wayai' vicarinsf 
sága következett. ’S a.’ fordításhoz fogás Vala tehát Zsigmond király utolsó 
évében, mert 1437 Decemberének мы“ hala meg, 's befejezése még Al 
bert' korában, kit 1439b. October 27d. ént útul enyészete: következetesen a’ 
Moldovába takarndás 1436 vége Felé сапсём. 

Ellenvetés nélkül ez mindazáltal nem maradhat. Megjegyezhetó’ ugyf 
mint: az évkönyviró csak azért винца Ье Bálint halálát 1441 elóttre, mivel 
végczni akarta róla mondókáját, lám Tamás clericnst is 1441 elótt viteté el 
az ördöggel, pedig talán csak nem Ég sujta mindenikre korahalált, még Щит 
ságában. Továbbá az évkönyviró szökdös elbeszélésében, mert Korzula vica` 
riusnak 1497 körülre késérteti megjelenését is elregéli; ugrál hasonlóan Ba~ 
las Magisternél, Enn'ek halála utánra van тёте Tamás ós Ba'lint futása, mi 
hát 1437f8ban eshctctt, mort pajtásaira tuszkolá Balas eretneki bünét, 
's dicséretcsen .végzé napjait. 

Állhat eñ'éle megforgatás. De fclcletül lehct megint, hogy a' dies 
suns jìnivít laudabìh'ter után allá: Типа, vétethetik átaljában, az inquisitor 
ság kezdetére ’s folytára is. 

Vessünk véget. Míg nyilt évszámot kerít eló valaki, Tam'ás és 
Bálint munkájának idököre leghihetóbben 1436 és 1441 között álland. Tel 
jesen bizonyosat lelnénk talán Zalkai Balás frater évjcgyzetében, mcllyre 
kivonatunk vége így utal: [mec usque adhuc ez lz'bro fratrís Blasii de Zalka 
accepz’, de hol van az@ Megigérte nekem ennek is kerestetését Matzeck minif 
ster provincialis. 

_ Felvilágíták most ezen összeállítások, monnyi részecskéjében Юг: 
tént a fordítás Zsigmond életének. Mi tòbb@ egészen új adatul szolgál e' fe» 
renczcs évirat ahhoz, hogy a’ két clericust, Hussz tanítása készlelé a’ bib 
lia magyar általtételéhez, Tudák, miként javítgatta Hussz a’ cseh fordításo 
kat, Jacobellus és Hieronymus шита]; mert már 13381378 közról meg 
volt Máté evangelioma, 1396ból egy zsultárkönyv; l400ból a’ Drezdában lévú’ 
biblia'stb. Bízonyosan a' tannal együtt jött hírül, miképen fordította Wiklef' 
Triologusát Hussz a’ világi kösségnek; mint ii'á 1413b. postilláját csehül, ОЗУ“ 
házi éuekeit, a’ 10 parancs mag}'arázatát ’stb. Beszélé nyilván a’ Zsigmond 
dal csehek köztt járt sok magyar itthon, hogy istcni tìsztelct nem dea 
kul foly ám mar ott. Ugymint, feléledt az 1061b. cseh királylyá czîmzett 
Wratislawnak a' sz. mise' szlávul tartására nézve jelentett kivánata, mellyct 
Vlld. Gergely pápa vana temeritasmak 1080b. haraggal nevczett, mivel a’ görög 
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egyház’ ritusa, Rómáévá már akkor diadallal változott a’ cseh füldön is. Ha 
bár. tehát, annyira nem also’ törés volt Hussz által honñai nyelvében, hogy 
vele, 1409czel annak már másod idóköro vált ki; a' magyar nyelvnek azouI 
ban_ egyházi tisztelethez tcrjedettebb vétetését, mire majd alább Moldovában 
циник, úgy látszik, csak azon akkori lélekmozgalom eredezteté. Azonban , 
ide sorozom: eddigi tudomásként. 

Ferenczes éviratunkból tudjuk meg legelószer nevét is armak, ki 
Hussz tanítmányát Magyarország alsóbb'részeire hozá, noha egyedül a' kereszt 
ségit. Jakah mester az: Jacobus, S, Theologz'ae Magister, kameniczi plé 
bános és bácsi nagyprépost. Мент, Kamenicz azon mezóváros Futakon alúl, 
Pétervárad mellett, melly a’ helytelen helyesirásu évjegyzónél: Kamanzcc, 
Kamancze, Kamencse; Waddingnál Kamanch; Albert király lcvelében oppi 
дат de Camavez, az az Kamanez. Szláv nevét egyféle ok adathatá. Camye 
niecz v. Kaminiecz hajdan lengyel Városéval a' Dnjestr partján; magyarńl 
Kövcsdnek kezdé hivatni Marczibányi Márton, nem rég megholt birtokosa, 
A' mai nap, miként hallám, egészen illyr népü helynek hogy Zsigmond ide 
jében magyar lakóji lohettok legalább egy részént, abból volna látszható, 
mivel Tamás és Bálinlz' onnan elköltözött csapatja bizonyosan magyar volt; 
illyrnek Moldovába Hussz miatt zarándoklását schol sem találtam. Vagy csak 
az lett volna gyüló és indulóholyük? Mort még ogy kérdés tolakodik itt elé. 
Magyar egyház tagjai k'üldéke ki Jakab mestert, mint jó észszel biztatott 
ifjut Prágába úgy, hogy majd plebénussuk legyen, vagy szláv nyelv’ roko 
nai? A' felelet inkább illyrt azért bizonyolna, тег: ez a’ cselnvel, ritusára 
nézve ósszekóttetésben volt; mivel a’ fennemlített szláv benedekeseket is 
Horvátországból , tehát Magyarország Szerem vármegyéje’ szomszédságából vi 
tette Prágába 1347b. IVd. Károly. Elegynek hihetnök ennél fogva legvaló 
gzinübben Kamenicz népét 's magyarúl is egyí'ormán tudottnak, mort nevendé 
ke külünhen akkor bácsi prépost nem leszen. 14Hig volt cath. parochiájáról 
azonban Kamenicznek ninos más tudósítás. A’: Schematismus Clem' Díoeces. 
Возле/1553 seu Diakovarz'eusz's et Syrmz'eus. pro 1837. így szól 66d. lapján: ere» 
cta est parochia in oppido Kamenica 1746. Csevapovich pedig, 150d. lapján 
e’ munkájának: Synoptz'coJllemorz'ah's Catalogus obsemautz's Illinor. Provin 
ciae S. Joamu's a Capistrano, alim Bosuae Argenti/¿ae ; a llimz'dío Звон“ XIII. 
usque recentem aetatem, ez* archivo et chrouícìs eíusdem recusus. Budae 1823» 
Kameniczról osak annyit mond, hogy a’ boszniai provinciának 1726bcli iro 
mányai 's 1733beli küz összeirások szerint a' péterváradi fercnczesek con 
ventjének parochiájához tartozott. Görög n. e. hitü számláltatik ott ma 1022 
lélek ,~ catholicus 659 , ovangelious 2. ’S a’ ma tobben lévók, alkalmasint haj 
dan is felesebben voltak. Sambucusnál Kamanceh: nobile oppidum. 

Hát a' két clericust mondhatnóke a' vegyes népü mvzó'vámsban szü 
letettnck azért, mivel az évirat óket így nevezi: duo literair' de Хатанги? 
Mert eredetre érthetjük csak ezt 7s nem mintha kameniczì ferenczes cleri 
cusok lcttck volna, mivcl itt állott kolostorról sem irat sem hagyomány. 
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Ellenben, idézett iratok szerínt, l. Cseraporich, Recensio obrera. minorum 
prov. S. Joann. a Capistrano, per Hung. Anstr. inf. et Slaven. ortensae, 
pro anno 1830. Budae, küzel oda Ujlakon, Illok, már 1359ben állott minori~ 
ta kolostor, valamint e' megye kòrében: Mitroviczon, Waddingnak 1400be|i 
említéseként; Racsán, a' hol volttat Wadding 1378ról hozza clé; Zimonban, 
melly, megint annál 1400ban neveztetik, de rommá lön 1453ban török 1111 
att ’s vele Rednek és Tadva conventjei annyira, hogy ezek még emlékezetból 
is eltünének. ’S a’ távolabb 656 nassiczeinek credete 1322nél tétetik régibbre. 

Az iménti kérdést lizve, nem lehetetlen úgyc bár, azon egy liclyról 
egyszerre két jó fót emelkedni látnnnk. Hanem, türténheték még ez is: 
Egyik született Kameniczen , másik azon magyar népség között ugyan, melly 
akkor Szeremséget sót kevésben Szerviát Boszniát, némelly helynek maig is 
fcnnmaradt magyar nevezete szerínt lakta, de késóbb Kamcniczre kcrült ’s 
oda valónak nézctett; minél fogva származat lett volna e’ kettö, Száva mellé 
ki ollyan magyarság kôzül, mellynek tájbeszéde a’ nemü volt,`min6 forditá 
snkban meglep. Mindazáltal igen közel forog emlékezetünkben az is, miként 
liány 65 vet embert messzéról távolra érclmc, (fatum) kivált pedig barátot, 
papot, katona sorsaként, miképpen küldöz világba szétrakata'sa. ’S az illy 
távolabbról , vegyitetlen magyar helyekról ide szakadást és e’ két rokon keb 
lünek itten együvé találkozását kivált úgy lehct könnyen megcngednünk, ha 
évjegyzónknek e’ kifejezését: duo literati de Kamanest, akkép magyaráz 
znk, hogy, tanitványait deákait értó az alatt, a’ Jakab mester által Kame 
niczen suttogva elejtegett cseh tudománynak. Azonban mcg, haboztat ben 
nünket még az: ba kétségen túl Bosznia vicariájában tannlt clericusok то!— 
take? Mert, nem jegyezvén ki az évirat egyenescn hová tartozottságukat, 
lehet vétetniek a’ Kameniczhez közel esett bácsi minoriták nyájából voltak 
nak, kiket Erzsébet királyné 1370ben vagy alapitott, vagy ujra életbe ho 
za , 's lnelly bácsi conventet Wadding 140011511 a’ szeremi custodiához tarto 
zottúl hoz fel; lehet, Bács vagy Pécs egyházi megyéje clericusainak. Minden 
esctrc legalább egy ideig, tanithatta óket Pécs' hires akademiája, mivel 6511 
pán kolostori vezetés, illy két tudós theologust képzett volnae? Parlag fcl~ 

 szaggatásuk ezeknek , hova nyelvkészület is gondos kelle, olly gyakorlott ész' 
nagy munkája. volt korukban, hiányaikkal bár, mint ma, nj világnyitó rend 
5261&quot; kifejtése. 

E' bizonytalanságok közül miként válik ki hihetóbbségre Tamásnak 
's Bálintnak, legalább másmás helyen születése, úgy 6156 tanitatása, itéljük mcg 
majd alább. Elébb a’ magyar husszitaságról, mort ide tartozó tárgy. 

Mellyik évben tört ki Kameniczen Jakab mesterból Hussz védelme, 
azt csnpán közelítóleg, mondhatnók meg. Akármikor, csinnyán ejté, mivel 
czímre haszonra nézve, mint láttuk, még emelkedhetett. Csak ha'ála után 
vallntlak rai, akkor rohana tetemeinek Jacobus de Marchia, a' szentmárto 
ni plébánossal, ki Baranyából lehete , mivel Magyarországnak 28 féle 826111 
márton nevü helye kôzül, négy esik azon megyében. 
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A' kalocsai káptalan fennebbi levelének a longa's temporíbus szavai, 
azt mutatják, hogy 1436nál jóval elébb elfogta e’ lelki mozgalom, a' magyar 
izgékony elmét. Ferrariusként 1418b. bocsátá Zsigmond Magyarországra Do 
minici János fratert Hussz eretneksége fékezésére. Már annyira meggyöke 
rezettnek látá ez itt a’ gonoszt, hogy „vas vágása nélkül orvoslása lehetctlen 
lett.“ De Zsigmond ahhoz nyulni nem akart, 's Dominici, mondja Ferrarius, 
az elveszó lelkeken támadott bánatjában, Budán kimult. De reb. ung. prof. 
pag. 490. Im ekkor meg Zsigmond a’ lelkiesméret bibijét kiméló’. A’ hogy 
szeszélye , politikája hozá. Hussznak ótalomlevelet ada Konstanczba ’s égette 
tésekor  hallgata. 

Pozsonba érkezik valahára Zsigmond 1419b. Febr. 3d. a' setétképü 
egyházi zsinatról 's az ó parancsábóle vagy kiéböl? „ 1 42 Oban Hufg Ja 
nost tudomayaert az Magyarok Moldovaban fgamkiuetesre 
kenfgeritet nek“ Ezt mondja, egy magyarúl 16300zig irt 2% ívnyi króni 
ka, melly magyar hisztóriai többi'élével együtt Митю ahemws czimü gylîjte 
ményben gr. Mailáth Károly cs. k. aranykulcsos, mkir. udv. kamarai tanácso 
sé Budán. Azért volna. kétséges azon 1420 év abban, mivel 1417re áll ben 
ne: Huf?, Janost Pragai Tanoto túzre itiltetik, es megh egetetik Constantiaba 
az kerel'5tyeni hlîtert,“ holott e' törvénylátás 1415b. volt. Azonban a’ „ Leut 
schauer Chrom'k“ is így egyez meg,r azzal: An 1420 sind etliche Ungarn we 
gen Johann Hufs Lehre in die Moldau verjagt worden. L. Magazin für Ge 
schichte Statz'stik und Staatsrecht der österreich. JlIonarchz'e. Erster Band 
Göttz'ng. 1806. S. 283. Zsigmondot igen is lnár 1415 óta ingerlé Szepességre 
bécsapott husszitaság, boszontá épen 1420b. az October 31dikén cseh Vysse 
grád alatti veszcdelme. Oda lön ott morva és magyar fényes hada 's ebben 
sok fúnemcs. Nem tudott cseh érdekben cselekedni a' cseh koronáért resz 
ketó, 's veszté a' husszitaság ellen csatázó magyart, üzó vagy üzni engedé ho~ 
nából, a' tanítását kôvetó magyart. 

1420ról beszéltek Zöld Péter plébánosnak is a' moldovai magyarok, 
midön ez ókct 1767ben Erdélyból egyházilag összejárta, hanem azok a' reá. 
juk szállt hagyományt, Hussz' belé keverése nélkül, csak így mondák: Er 
dólyországból sok Szász és Székely lnene által Moldovába 1420b~ ’s ott István 
fejedelem , számukra Válogatott fóldön engede пикам. Molnár János, Magyar 
könycha'z. Illdih Szahasz, Ротонда): 1783. lap 415. Elek гей?“ inkább Саши 
csak kövérebb fôldkeresók voltak, ’s Moldova, hívá óket, lnert ugy is ma 
gyar királytól függe, ` 

s e’ hazátlan ki 's visszavándorlás úgy látszik kiscbb nagyobb csa 
patban folyl ezen idáben. Igy lehetének már Moldovából valamolly résen 
Erdélybe bétekergett husszita magyarok azok, kiket fennebb a’ XXVdik la 
pon Erdély’ püspöke rühes juhoknak neveze. Nem tetszék talfm némellyiké 
nek Moldova 's megint visszavágyott magyar közé, de Овен honaba térni 
szepclgctt a' végre sehonnaivá kénytelenül vált.  
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Csak 16 év telék el a' magyarországi számüzet és Jacobus de Marchìa 
inquisitorsága' kezdete kôztt, addig az itt megint eléáltt rokon gondolkodá 
suak tndhaták a' moldovai telep’ hol 's miként létét. Ki tehát, az inquisi 
torral veszekedést uná, ki tóle félt, ki jobb karba jutást remélle itthonán 
túl , ki mindenét kész vala veszteni csak véleménye járhasson szabadon , Mol 
dova felé könnyebbcn fordítá szemét, ott már édes foldicket lelend. Tamás 
és Bálint is inkább amaz együttérzók közütt akará béi'ejczni nagy mnnkáját, 
mert liogy itt fogtak már hozzá Szeremségen, Bácsban vagy Baranyában, 
következóknél fogva gondolhatóbb. Hol kaptak volna Moldovában, 6k a' fu 
tók, bibliai codexet? Szilárd lélek, mcgkezdettjében, íìldetésekor szenvedelme 
sebb. Igen, itt melegedtek már, fordítás megkísértgctésébc, szôvetségůk 
titkában. ’S midó'n, vád ellenük talán azért is mozgott, visszalépni pedig nem 
akartak, élettôl megválniok bevég'lés nélkül fájt; hazából inkább ki, szük 
ségbe inkább bclé hajtá ókct az uj alkotásnak szerelmc, tudóssal és 111111052 
szel a' mindent feláldoztató. A' hogy' tchát ósszesugott már a' férjlì és asz 
szony csapat, vevé bibliai szent iratait a' két vezérbarát, 's eltünének éjen 
te , merre legközelebb értek határt. 

’S hol lehete azon liely, melly a' neki kescredtteket megpihenteté'! 
Kitüzésén fennakadnnk. Zôld Péter Hnssz városát és Csübôrcsôkót a’ Dnester 
folyó mellett említi husszita magyar gyarmatnak. A'csöbórcsòkick legmcsszebb 
fanyalodának bé tatár khani ólalom alá; mit gondolt vallásukkal a’ khan, 
csak neki némikép adózzanak. Ezek’mikor oda kerültéról még rege scm szólt 
Zóld Péter bllzgó pap érzékeny magyar elótt. A' Hussz városiak azt mondák 
neki, hogy 6k azon magyar hussziták maradékai , kiket Mátyás király hajta 
ki Magyar és Erdélyországból; késóbb lonek mcgint catholicusokká. Egyezó’ 
ezzel Marcus Bandinus frater tudósítása is, melly kézirat illy czím alatt van: 
Vz'sítatz'o делегат: отш'ит ecclesz'arum Catholicí romam’ ritus in provincia 
МОИМте, nostrae spirituali jurisdictions' subjectarum, реп0111118 ad ...... 
Inuocentíum Papam X . . . . . . нес non . .. . . . . cardinales, . . . . . per me Fratrem 
Marcum Bandíuum a Scopz'a minor. observ. S. ac Seraph. patrz's Franca'sciPro 
штате Bosuae Argentz'nae alumnum , nec non . . . . . . ecclesz'ae metropolx'tanac 
Marcz'auopoh's in Misl'a z'lgferíorí, in Regno Bulgarz'ae Archíepíscopum  . .   . 
atque in Moldavia . . . . . . Administratoren?. Анна 1646 die 19 Üctobr. ín 
choata ,  . . . . etíam _fideh'ssíme conscrlpta et absoluta . Bakorùze ín Molda 
via in nostro archz'epíscopalí ergastulo Anno 1648 die 2 Marty'. Kózlé velem 
P. Gegö Elek, ferenczes, magyar akadémiai lcv. tag 

Hussz шах0311161 ez igy ir: „Huss oppidum denominamr a famoso Haere 
siarcha Joanne Huss, cuius historia lalis. Mathias Corvinus Rex Hungariae circa nn 
nuln Domini 1460 bellis turcicis occupntus in finibus Tracìae, dum Budam victor rediret: 
multos Ungaros, et Germanos in suo regno circa Sopronium, et Posonium Hussiana labe 
infectos cleprehendit. Praedicanles vivos in terram infodi curavit, et ne alnplins erroris 
pestilentm serperet, quotqnot bac contagione correpti erant, in Moldaviam exnles e limi 
Üb.“ &quot;ungariae elec“, quorum praecipue Ungari hoc loco resedernnt , et in memoriam 
sul ducis habitationis vicum Huss appellarunt. Редтешит illius temporis est, quod Hus 
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:inni iingurica lingua sacrum, et vesperas liuc usque canlent. Quod nos cuni populi 
satisfaetione sie attemperavimus, ut omnia ad sacruin pertinentia latine fierent, et ali 
quae piae camiones ungaricae, ante et post Sacrum pro devotione populi audirentur.“ 

Álljunk, meg itt egy kisség, mert ezen szavaknál látszik, miként 
valtoztatá Hussz küvetése cseh példából magyarnál meg saját nyelvére az 
egész egyhazi ritust. Az тес: nyelvnek ezen egyszerre felhangoztatása Is 
tennek tiszteletén ragadoza bizonyosan seregeket a' megfoghatott oktatás 
hoz. És ebból, nem nyilványságig fejlikïe ki, hogy magyar nyelven tobb 
féle szent iratnak kelle készülni 1415t6l fogva 1439czig KalocsaBács ér 
seki, Szerem és Pées püspoki megyéjében, 1460ig pedig Sopron és Pozson 

. 9 . , ‚ _ . l vidéke magyarai kôzòtt; nem különben baros; Gomör, НизНот: ’s Nógrad 
vármegyék magyar népü tájain, mellyeken tudjukGiskrának a'„cseh latrok“ 
vezérének, 14401462ig volt pusztító tanyázását, 's ez idó közben azokon 
több husszita egyliáznak is épülését, mert hiszeii ide liázasodásnk után egé 
szen megtelepedének. 

„Ritiialia bohemica ostendunt, irja Bartholomaeides, Hussirns, textus saeros, 111— 
ltoriam passionis Domini nostri, precntiuiiculas, Symbolnm apostolicum, orationem do 
minicain, ae verba institutionis S. Domini coenae, decantiire solitos fuisse. Ad manus 
liber est Boheniorum fratrum, in quo singula ista cum notis et nuineris innsicis expressa 
eernuntur. Et quidem ritum hunc peragendorum sacrorum, non Slavi tantum verum ger 
mani etiam hujates, praetereu Наяды1 Boheinis istis conviventes, evangelica postea dog 
mata amplexi, adoptnrunt. Testes sunt Topschenses, Ghelnerìenses, Osgyaniensesque 
Evangelici. Ab Hussitis porro ortum traxere perinultae nostrorum cantilenae odaeque, 
diebns imprimis annivei'sariis destinatae, ac latinis insignitae noininìbns. L. Comi'latus 
Gömò'ríemz's uoli'h'a hístorícogeogr. statistica. Leidse/rovine, 1806—1808 in 4. р. 211. 
Ugyan ekkép, nemzeti nyelvü ritust lele Bandinus lám Hussz városa magyar 
lakói kôzütt inár mint catholicismusra Husszíta papjok szüke miatt visszavi 
tettek kôztt is, melly szokásuk óket 226 év inulttával bár, inég magyarok 
nak fenntartá; de nem nemzetiséggel gondolván Marcus frater, lianem csak 
a' latin anya szentegyháznak szabályaival, lealkudott velek néhány magyar 
ének és imádság formulát a’ ferment/¿m szüleményeiból, az az, tevé, liogy 
kòzülük több, hamarább eloláliosodhassék. Jó lett volna gondoskodni Ма— 
gyarország fó'papságának, már elejénte, hogy a’ r. papa utján magyar ple 
bánusokat kapjanak 's óket olasz missionarius ne kevesíthesse azon 39 he 
lyen, mellyeket Bandinus megjárt 's mellyeknek magyarból nagy részént 
oláhvá lettét maga meger'nlíti '), mi az elegyes lakásból következett, Zold Pé 

1) Neveik: Hussz, Vasló, Barlad, Galacz, Bogdana, Stanfalva, Manfalva, Gozdafalva, Völcsör, 
Ujfalu, Тамон, Lukácsfalva, Szaloncza, Forriîfalva, гимн, Bogdi'infalva, Hidegkut, Tere» 
bes, Bakovia, Román, Tamásfalva, Dsidafalva', Domafalva, Sznbófalva, Lokosfalva, Steels 
kó'falv'a, Nemcz, Baja, Szucsava, Herli'i, Kuthnar, Strunga, Jászvásár. Eléadja e’ 33Min a ha 
zak gazdáji nevét is, összesen 1020 házét. ’S találta ezeket 10 catholicus pap és 13 diakonus 
egyházi ügyelete alatt. Takucz, Alfalu, Kracsonkô, Gyulu, Szeredvásár, Serata, Amadsei, he 
lyeket úgy enilíti, mellyekben vagy nem talált niár magyart (catholicust) vagy, csak keveset. 
Takuczról р. о. irja: Hungarì habuere hic ultra ducentas domus,_templum, parochum et ludi 
magistrum, iam vero nullus catholicorum incola est; Alfaluról: Olim erat celebris villa ungaro~ 
rorum , nunc penitus desolata. Kracsonköról: olim erst mere ungarieum , _inni vero tres domus 
ungarorum. Gyuláról: erst oppidum ungaricum a Gyula. capìtaneo 'in sui noniiuis memoriam ex 

iiácsi соонх. E 
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ter szerint is, ki 62 faluban elterjedettekrc tevé a' bétakarodott magyarok 
és szászok maradékit. Hanem, Moldvát hasonlóan elejtvén Mohács a' magyar 
királytól függéstól, feledés Iszakasztai meg az ottani nevezetes telepet, 's a' 
„Mz'ssz'o de _propaganda fide“ annyira jogot szerze már, ezen némileg hasznos 
itteni kiterjeszkedésébcu, hogy midön 1743ban azon 3 magyar jeasuita kö 
zül, kik I’. Patai Gyürgy jezsuitával Moldoyába utaztak, kcttejc Sztojcsinba 
száudékozék magyar néphcz enuek anyai nyelvü gyónása killallgatására, fra 
ter Johannes ferenczes, ki ahhoz nem értett, egylnázi átkot sujta rájok mint 
keresztyén missin fcje, ha menni mernck. L. ßIolnár János Illagyar 11611311 
ház IIId. szalmsz; 76. lap. Ebból ’s másunnan összegyújté Engel Init a' Inol 
dovai magyarokról kapott, ’s tette, bévezetéseül moldovai liistoriájához. L. 
Literatur der шато/115011071 und moldauíseheu Geschichte, 44—47 lap, ebben: 
Fortsetzung (ler allgemein. [штатив ’stb. Neun und 'vierzígsten Theil: 4. 
Bandes 1. Abt/zeil. Halle, 1804. Engel kevessé akara liiuni Zöld Péteruek, 
azonban ôsszevettetése Bandinussal,`nem költeménycsnek tartatja. 

A’ husszita magyaroknak anya uclven folyt egyházi tisztcletükból 
lnost, mit llozhatunk okoskodással ki@ Azt 

1. Hogy még 1420 elótt készíteték itt Magyarországon az emlitett 
magyar ritus. Azon tübb tanult papnak, kik merék védcni'Huszt, nép kelle 
a' tanhoz, ’s nyerhetnek valae követót ismét más latin liturgiával? Az egy 

’ házi magyar költésnek is tehát egy kis lij szaka csillámlék. Mort kiômleszté 
versbeu az imádás' uj alakaít ha tán darabosan bár, a’ hévüzte vezetó, ma 
gas`buzgalmában, mi uélkül e' lélekforrongás nem történt; mi, üsztönzójo 
minden ujabb fejlésnck. 

2. A’ számüzött sereggel, pap is ment néhány Moldovába. Kik elébb 
feltüzelék szakadalyra hallgatójikat, költôztükkor csak el nem hagyák. _’S 
ha parancs küldé a’ reávetteket, a’ reávevók iránt még kevesebbé volt ke 
gyelem. E' husszita magyar papok tehát népüket irás és olvasásra oktatták; 
's kellett mar magokllak liolmi szent könyvet magyarúl készíteniek. Mert 111132 
szitaság lelke vala, szorgalmasan olvasni ollyakat, ’s különösen a' bibliát. En 
nek egy részét a’ cseli táboríták között lnég egy moluárné is, maga irá 10. 
Nevezetes a' bölcs Aeneas Sylvius késóbbi pápának 0° kifakadása: Pudeat lta 
liae sacerdotes, quos ne semel quìdem novam legem constat legisse, apud 
taboritas vix mulierculam invenies, quae de novo testamento et veteri re 
spondcre nesciat. Com. in dict. Alp/i. reg. sec. II. 17. Moldovaban is tehát ke 
ményen fcjébe veré népének a’ husszita pap, tanítását, úgy látszik, mivel 
Hussz városa lnég 1646b. is tartá Bandinusként. Kôvetkezóen: 

3= Nem csak örömmel látta Tamás és Bálint’ seregét a’ moldovai 10— 
10р, 11апет ezek fordításait a' papok, legalább szakaszonként le is másolák. 

` structum. A'fennebbì helyekben is a' magyar, mennyire megkevesedett, látszik ebbôl mit llerlńrôl 
1r: Olim 01111 ungarorum habitatio , qui ultra quìngentas domus incoluere, nunc auteur quinque 
domus supersunt. Nemcz és Baja volt a' szász telep 
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Hihetó ez abból, mivel a' két vezér barát a' Moldovában már elébb volt ca 
tholicus magyarokat is igen törekedett Hussz tanitásaira birni, fordításuk ter 
jesztése pedig ahhoz rábeszélló világitásul szolgált. Mindazáltal 

4. Az együtt beköltözkôdôtt lelki oktatók’ kiholtával, ujak azok he 
lyét nem igen foglalák el, mert papneveló iskola nem állítathatott; Prágába ' 
ifjak nem küldethetének. A' vezetó'k nélkíil igy maradttakat ismét catholi 
cusokká könnyebben édesitheték leghihetóbben a’ Bakón volt faczipós ma 
gyar barátok, k'ikról Bandinus kérdéseire ottani 80 és közel 100 esztendás 
ôregek, meghiteltetésük után azt beszélók, hogy mintegy 70 esztendóvel 
elébb, tehát 1570 kôrül, a' legutolsók 12ken voltak ’s azok között csak 
egy, nem magyar. Kevesebbé boldogultak volna velek lengyel jezsuita téri 
tók vagy a’ római missin szerzetesei, mivel nyelvüket nem értó barátokról 
a'már catholicusokká lettek is, több helyen irtózattal szóltak, miként a' 
becslîletes Bandimls maga egyenesen elbeszéli, mert az igaz, mondá: e’ sze 
gény emberek, a’ lelkiekben ugyan korhely rest felügyelók ala jutának. 

5. Mennyi lclnetett a’ Zsigmond és I. Mátyás alatt kiüzôtt magyarok 
száma, tudalom arról nincs. De, ha nem mene is, 70,000ren felül, mint 
azon cseh husszitáké, kik 1620ban fejérhegyi megveretésükkor свата vesz 
tetten inkább a' régi kedves honnak hajloka't tlîzhelyét hagyák el mintsem hi 
tüket, mi, a' tanult cseh nemzetnek pusztulatát azért rántá maga után, mert 
acatholicus papsága, fónemessége, tudós és mlîvész rendje mind mind elsza 
kadoza távolokba; ámbár ha nem hága épen 500,000re, miként azon fran 
czia hugonotáké, kiket XIVd. Lajos üldözete 1681 és 1685 között l1azájuk 
ból Svajcz, Hollandia, Anglia, Németország földeire kivert, még a' nantesi 
edictum visszavéte elo'tt, melly megint ezereket hajlza Berlinbe ’s máshová; 
Magyarország is csakugyan, Bandinus ele'adásaiként igcn sok ezer ôsi ma 
gyar lakossal tétetett népetlenebbé. Züld Péter azt mondja, 7139 személyt 
gyóntatott meg, 251261: keresztclt njra Csöbörcsökön és vidékén, az clébb 
husszita helyen, 12 napalatt, mig közôttük volt. Gcgó’ Elek, fercnczcs, ma 
gyar akademiai levelezó tag' hiradása szerint Moldvában, hová az akademia’ 
utasitásaival ment 1836b. az ottani magyarságra nézve, mai nap összesen 
kôrül beló'l 45—50 ezer magyar lélek volna ôt kerületbe lielyzett tizenöt ple 
baniában's hetven ñliában, hét magyar minorita lelki atya’ felügyelése alatt. 

6. Hol tôkéllette meg ezek küzôtt munkáját Tamás és Bálint, liomály 
ban marad. Bizonyosul annyi vehetó, hogy Csôbòrcsôk mezóvárosában ’s a’ 
még e’ körůl lévó magyar helyeken megi'ordulának. Magyarúl a’ keresztyén 
szeretet’ alapirata Dnjepr folyója mellékén szólalt volnae meg? 

A’ moldovai magyarokról itt, ennyi elég. Alkalom lesz rólok' ismét 
beszéleni a' tatrosi másolat vagy münclleni codex kötetében, midón Benkó’ 
Milkoviája, a’ Ráday kézirat vétetik majd segédül, ’s úgy, mások’ tndósítása. 

Végre a’ Battliyáni’ ferenczes évirat idézett sorainak utolján lévó' 
Zalkay Balas fraterról azéri: kell még tennünk említést, mortiennek köny 

E 
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véból véve Tamásról és ванты ez áll: quanta in eis apparet haeresis, sic 
ut et ego legi. Kérdés, t. i. Zalkay volte az az ego, vagy az éviratot 
üsszegyú'jtött szürke barát'? Kérdés megint: eredeti irásukate, vagy 
másolatát? Ha, ego, az éviró, olvasta 1624 tájatt, ha Zalkay, az olvas 

. hatta 1441011 innen. Ezt is Zalkay eléakadásakor tudnók meg tisztán. Akár 
mellyiket vegyük fol, kétségen tuli az, hogy a’ husszita forditást kolostori 
baratok is megforgatták, ’s többszcr le vala tehát nem husszita papok által 
1s irva. _ 

Akármellyik olvasója pedig, spiritns sanctuanak genth gel 
leth által kifejezésén azért akadott fenn, inert vagy új szóul vevé, vagy a' 
talán csak tájszót, nem ismerte ’s ezért, balgatagnl már rosszallá! Vagy, 
sértódhetett volnae benne buzgón kényes érzés, annak szent mellé &gt;téte 
len’.l minthogy talán alatta sátáni kisértés, aljasság, értetett, miként néhol 
e' codex és a' müncheni „fertezetes“ szellctnek nevezi az evangeliomi dae 
mont. Ha új volt, jól eredeztetett a’ szelle'sból úgy, mint: a'lla'sból állat, 
akként lévén még fenn akkor: szellek, szellesz szell, spz'ro, spiras, spi 
rat, miként még ma: állok, állasz, all. És igy Komjáthi Benedek 1533 
elótt e' codexból vehette volna „Szcnt Pál leveleibe“ fel, ki régibb fordí 
tásnak elótte voltát emliti, Komja'thit pedig Erdósi, „fertelmes smellettel“ 
(l. itt idézve a’ XXXleik lapon); Tinódí, a’ „kurta szellettel“ utánnaz 
ta volna? Hanem tájszókénti divata hajdanban is azért hihetóbb, mivel 
Sopron, Vas, Veszprém, Fejér vármegyébcn ma is él. Ósszekütésscl én, 
illyennel hallottam egy legszivesebben szeretett штанин Superint. Kis Já I 
nos jelenlétében Octoberben 1837. „a’ katona szellet mar itjú korában 
benne volt“ ’s a’ szónak Sopran és Vas mcgyében divatát mindenikeìbi 
zonyitotta, további tudakozással pedig átalja'lban dunántulinak leltem. Am 
bár tebát Kresznerics épen Vasban csak Sándor István „Toldaléka“ szerínt 
magyarázá igy: SzELLET, Aura R. (re'gi) Spiritus v. inspiratie, Komjáthi; 
még is Vasban Sárváratt laktakor veheté által Erdósi a' szót. Tinódi, kinél 
„kurta szellet“j6 elé 1554, tanulta chér vármegyében, honnan eredettnek 
a’ TinódBogárdi mai birtokosok, mint elódöket vallják. Telegdi Miklos pre 
dikatiói IIId. részének 358dik lapján all a' másod kiadásban 1638. „gonosz 
szelletek kimennek vala belölök“, ’s felveheté a’ szót inkább pécsi püspök 
korában 1579, mint Nagyszombat vidékéról. Leepes Bálint nyitrai püspök 
m. k. udv. cancellar is alkallnasint más tájról élt így vele: hogy a’ halott 
árnyékától vagy szelletétöl meg ne tibolyodginnk, l. Az halando e’s ite'letre me 
neudeo emberi nemzetnek tilkörò', Praga, 1616. 11d. re'sz 182 lap. Mert а' 
Nagyszombat és Nyitra körében született Szenczi Molnár Albertnél: Anima, 
lélcc, élet, lehellet; Spiritus megint csak lélec, lélekzet, szél , zugás, lehel 
lés, fuás, szelló '). Erdélyre nézve pedig megjegyzem, hogy Párizpápainál ’) 

1) l.. Molnár szókünyvének heidelbergaì мамаш 1621. Frankfurtban 1644. Norimbergában 1708. 
2) Pàrizpápai szókönyvének Bod Péter által kiadása, N. Szebenben 1767. 
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is: Ат'та, lélegzet, Item, szél, levegó ég, lëlek, élet; Spiritus lélek, szél, 
zugás, szag, lehellés, fuvás. Mert ha meg van is Baróti Szabó Dávid kisded 
szótárában, a’ jó székelyében, sze'l mellé téve; olvasasaiból tevé, hiszem, 
oda, nem székely atyjaliai’ szájából. Veszprém vmegye devecseri felsó járásá 
ból ellenben bizonyosan hozhatok elé mostanról példákat többféle csínyjával 
a’ szónak, mellyeket NagyAlásonyi Barcza István nemesvidi birtokostól eli_ 
ként hallottam: a’ villámnak csak af szellete érte; olly mérgesen futott el 
mellettem, hogy a' szelletétól is mcgijedtem; forrásban volt uj bor gózének 
szellete miatt a' pinczébe nem mehettcm; Isten különös szellettcl megal 
dott; jó szellet van ebben a’ gyermckben; szentséges szcllet szállottameg 
zivét. Fejér vmegyében pedig folyvást mondják: kocácsfuró’ szellete, mi ŕ 

ként, Ináncsi Pap Gabor, nyelvünkért a' sokat áldozott, bizonyítja, kire 
hivatkoznom valamint a' felebbi tisztelt három tanúra sZükségesnek azért 
hiszem, mert ezen szó e' kéziratban fókérdésü 's kimutatása hol divásának 
ап'а vezethetne a' XXXd. lapon emlitettek folytában, hogy legalább egyik 
fordító azon táj szülüttje volt. Egyike legalább, ki megkülönbôztetésül 
„gelletet“ irt, diktált, mig társa csupán „lélekkel“ maradott ’s így 
jôhete felcserélésük. Mindjárt álljanak itt e' felváltásokról ôsszehasonlítá 
sok, elébb már kovetkezzék, a’ ‘ 

Klánoásßx’ KÉRD'ÉSE: 

„Elveszctte örökre Tamás és Bálint clericus fordítása, eredetijében, 
másolataiban@ vagy az, épen e’ bécsi codex? 

Három igeneló ok van e' mellett, három ellene. 
Igenlók ezek: 
l. A' „Spiritus sanctusnak“ vád alá esett „всё: gèllèt“ általi fordítása 

épen ezen bécsi codexben vagyon, két helyen tisztán kiirva, harmadikon 
scët szó’ kimaradtával. A’ két hely ez: 

1.) Naumhoz a’ prologusban: .IPheta всё: gèllèttêl tèllès, l. itt 206d. 
lap, 128d. levél; latimll: 1агар/ют эрг'п'ш sancto plenas, l. Benedictí Ariae 
JPIoutam’ Sacrorum hibh'orum Tom. IV. 83611. lap. 

2.) Zacharias' hetedik fejezetében: a3 igekèt mellèkèt sèrègeknç vra 
¿règtét 9 всё: 5èllêtebèn, l. itt 244245d. lap. 151d. levél; latinul sz. Hie 
ronymus' fordítása szerínt: cerba, quae misz't Dominus ez'ercítuum in spirz'ta 
suo saucto, l. ugyan az említett IVd. kòtet’ 886d. lapján, 12d. vers. 

A°„scët“szó kimaradva Daniel tizenharlńadik fejezetében „feltama3ta 
vr a3 iliudad gèrmeknèc gèllètet kinêc nèue Danièl, 1. itt 136d. lap 86d. le 
vél; шведам? Dominus spz'rìtum шпагат риеп' jam'orís, cujus потел Daniel. 
L. Hieronymus' fordítását Ariasnál IVd. Tom. 732d. lap. 45d. Vers: „Selletet“ 
állván e’ helyen és nem „lelket“, melly csakugyan elófordul másutt, nyilvá~ 
nyos, hogy a’ „scët“ szót ’ide érti a’ fordító, hanem leirását elfelejté 

E’ csakugyan elóforduló „всё: lelec“ pedig találtatik Micheashoz`a° 
prologusban, így: Michias .Iphetat mutatta èkpńp scent lcleckèl bètpltnec, 
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l. itt 19 5d. lap. 122d. levél; .Uiclieam prophetam ob hanc prophetiam spiritu 
sancto replctum fm'sse lectio ipsa demonstrat. L. az idézett lVd. Tom. 81Sd. 
la 'án. PJ Hihetóleg elveszvén az ótestamentomi többi kònyvek ezen itt lé 
vó'k mellöl, nem vvethetjük össze, az L. zsoltár’ 13. verset; a'BòlcseSég’ kòny 
ve` I. fejezetének 5dik; IXd. fejezetének 17d.; Jesus Sirach I. fcjezete’ 9d.; 
Esaias' LXIII. fejezete 11d. versét, mellyekben Spiritus sanctus fordnl cló; 
azonban a’ felebbi három példa egy ellen, bizonyságul lehet, hogy c’ meg nem 
lévókben is tóbbszer alla „scët 3èllèt“, 

II. A’ tati'osi másolat vagy müncheni codexnek ezen itt lévfi részek 
kel egyléte ’s ennél fogva a' ferenczes annalista fennebbi szavainak a' XXIII. 
lapon: „utriusque testamenti scripta in hungaricum idioma transtulerunt“ 
igazoltatása. 

Mit? mondja valaki, a’ tatrosi másolat, a' bécsi codexxel egy volna? 
'miképen lehet az@ 

Igenis, egy. Következlîk bizonyítmányai. 

A. Az abban lévó' négy evangelista' kônyveibcn is „всё: gêllêt“ ve 
gyescn jó clé „scent leleckèl. 

1.) Mark. ev. XIII. Те]. 11d. versében van: mert пё tv vattoc a’ bê 
3ell9c dè a' scent gèllèt; non enim vos estis loguentes, sed spiritus дилогия. 
A 2.) Lukács I. fejezetc '35d. versében: scent gèllèt io te bèled, spiri 
tns sanctus szlperreniet in te. 

3.) Lukács II. fejezete 25d. versében: scent gèllèt vala 9 bênnè, spi 
ritus l.sa/actus erat in eo. 

4.) Ugyanott a' 26d. versben: felèletct uptuala scent 3êllètt9l, re 
крошит acceperat in spiritu sancto. ` ‘ 

5.) Mégis Lukácsnál a’ III. fojezct 16d. versc mutatja: 9 scent gel 
lètbên kèrogtel meg tútokèt, ipse lvos baptisabit in spirito sancto. 

6.) Ugyanczen fejezet' 22d. verse: 2 scènt 3ellet le3alla р reiaia, et 
descendit spiritus sanctus in ipsum. 

7.) Lukácsnál XII. fej. 10. v.: ki karöland fcènt gèllêt èllèn, qui in 
spiritum sanctnm blasphemacerit. . ` 

8.) Lukácsnál XII. fej. 12. v.: ‚Г, gèllèt taneit tùtoket, spiritas san 
ctus docebit ros. ` ` 

9.) János evangelistánál I. fej. 33. v.: ez az ki kêrègtèl scent 3ellèt 
ben, Ín'c est, qui baptisat in spiritn sancto. 

10.) János VII. 39. ègt ke' möga vala a’ fcent gelletrol kit vèndoc 
valanac, hoc autem dixit de spirita диет accepturi erant. 

11.) János, XIV. 16. vigagtalando Í'cent gèllètet ad túnêktec, alinm 
paraclüum dabit tvobis,  26. a vigagtalando fcènt gèllèt ke’ kit èrègt afa, 
paraclitus autem Spiritus sanctus улет mittet pater. 
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12.) Jánosnál XV, 26. a víga5talâ'd0 (сём gêllèt, paraelitus. I 
13.) János XX. fej. 22. v.: vegetec scent gelletèt, aceipite spiritum 

Sanctum. 

B. Scent lelèc eléjó a' tatrosi másolatban: 
1.) Máté XIId. fejezetében 32d. vers: ki ke' mondäd ígét fcèntlelèe 

ellen , qui autem (Ищем? contra spirz'tum Sanctum. 
2.) Máténál XXVIII fej. 19. v. így: tanohatoc тёд nëgètekèt, meg 

kèrègteluetec pkêt atanac I. f'íunac 1 scent lelecnc neuebè, dovete omnes gen 
tes, baptisantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus шпон. ` 

3.) Mark l. 8. dè a' kèrègtèl tútpket fcènt lelècbèn, ille 'vero bapti 
zabit vos spiritu вашего. ’ 

4.) Mark I. 10. 1 fcent lelket inikent galambat, et spiritum пищит” 
columbam. 

5.) Mark Ill. fej. 29d. v.: ki ke' karomland scent lelêc èllèn, qm' 
ищет blasphemaeerit in spiritum sanctum. 

6.) Lukács I. fej. 41. v.: 1 ersebet bètèlcc scent lelèckêl, et repleta 
est spiritu юного Elisabeth. 

7.) Lukácsnál IV. fej. 1. v.: Ihnis ke’ tèTlcs scent leleckêl, Jesus 
autem plenas spi'ritu samto. 

CZ. „3ellèt“ szó „scent“ nélkül mind e' bécsi codexben, mind a' 
tatrosi másolatban gyakran fordul elé olly helyeken, mellyeken egyedül 
Spiritus van, Karolinál ’s Káldinál pedig, már lélek. Fertegètes gèllèt, spi 
ritus immundiis, olvasható itt a' 156dik Ievelen; iigyan ez áll a’ tatrosi má 
solatban Mark I. fejezcte 23dik versében, így: fertegètes gèllètp ember ’s 
Mark III. fejezete 30dik versében is, mi, a’ Jordanszky codexben 1516, 
fertelmes lélekkel, Erdósi Jánosnál pedig 1541. fertelines szellettel va 
gyon kitéve. A’ Jordanszky codexben „sellet“ átalában ninos, hanem inin 
denütt: lélek. 

D. A' tatrosi másolatban ugyanazon külünôsebb szavak , igeragozása 
alakai, helyesirási szabályok, szólásmódok lelhetók, mellyek a’ bécsi codex~ 
ben, miként elólcgesen e’ néhány üsszeállításból könnyeii látható: 

Be'csi collexbeu. . Tatrasi másolatbzm. 

alogon, tolletpl iîgvalua . . . . aloëon, erpsb tollemtpl 
bèlêndesseg', istenpnc ___.zink . . . helendegkedic, varonc = :mk 
bège, repespc . . . . . . . . bège, seimo; repespc, гипотез 
bèmenètte, ingrediente; bèmëueiec, bègéllette, гашише; Ье3е1ие1ес, Io 

in redientes . . . . . . . . диете: möduatoc. 
t rnelkùl 2 rudnalkůl. . . . . . aprodocnalkúl es nemberiecnelkúl 
èseuèl èrpseitiuala . . . . . . èséuèl iogada nèki 
a'kpuètékèt èlpkèluén . . . . . elplkele vala pket 
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Be'csi codexôen. Тип0:5 márolalban. 

sac eluetuen, ablato sacco „ . . . fèlêlet véuén, responso accepta 
promo, 31109, 119|1‹9, 119193119 . . 191119, 19119, 119391151, 9309 
innèpêié, 0202: iunepévé . .' . . feketeie, azaz: feketévé 
fèkgen, heit . . . . . . . fèk3en, 11011, stultus; heitoc, stulti 
3109000, 3010110081, díhgenter . . 111119000, 3010110081, dz'lzgeuter _ 
igreó kesseg . . . . . . . . . igrèéec, tibicíues 
kellêtec Dariusnac , placm't Dario . kellètéc herodesnèc, Placuìt Herodí 
1001131, 10010511111010 . . . . . . 10010310 uala 
mönaic, papi (most: papjaì) 1060010, ambo, llugi, vcni 
nèmberi . . . . . . . . . nèmberi, mulíer 
ollatanoc, 1103111 . . . . . . . 0‘1‘10100, talìs; irgalmazili 
30, lips . . . . . . . . . . 30, 08 ; hos, adolesceus 
romlat, futat, hideglelet . . . . 011101101, aratat, 101010301 
megvígagtom, sauabo . . . . . megvigagic, sauabítur 
megtpkellètiglen, vóa . . . . . vitèletiglcn, kiveó. 

 

E. Ugyanazon nyelvsajátságok, a’ sok latinos kifejezés, szóról szóra 
fordítás, millyenek itt utólján, a' 110081 codexból kiszedvék. 

F. Hclyesirás' minósége némelly kisebb eltéréstó'l megválva. Hanem 
illy eltérés elhatározó hasonlatba azért nem jöllet, mert a’ tatrosi másolat' 
végén 0200 szavak: „E'k9ń9 meguegèz'têtet,Nemeti gprgnc hèn'fcl emrè fianac 
kèze miat, Moldouabä Tathros varosabau Vr z'n'llètètenc Ezer negáaz, liatuä 
hatod èńtèndèibë“, ha nem nyilványítják is világosan, hogy Németi Gyôrgy 
e’ könyv’ leirtával másolatot készíte, összevetés világoltatja 010 a’ fennebb 
idézett szellemi vagy szelleti rokonságokból a' bécsi codex iljtestamentomi 
részénck párjavételét. Különbeu isBálint és Tamás fordítása' idcje és Németi 
György leirása között 2025 év forga csak le, mellyben a' két clericus' for 
ditásának, vagy csak ujtestamentomi cgyik része, vagy cgész munkájuk 
egyetemben a’ tatrosi akkor igen nagy népességü magyar egyház' papjai 
kezébe is jutottak, talán ezen Hussz városából, mellynek Tatroshoz nem 
messze fekte Moldova’ mai fôldképéból is szemlélhetó’. ’S már ha más keze 
után irt Németi Gyòrgy, nem változtatotte a' más kéz? vagy ha valóban 02 
eredcti volt hèn'fel emrè fia 01611, nem 6 10110—0 saját kénye szerint 02 01— 
téréseket. Illyen a’ „nèlkúlpn“ 08 „nalkúlpn“ e' bécsi codexben, mi a' ta 
trosiban mindenkor „nèlkůl“ és „nalkúl“ alakban jelen meg. Annyival in 
Ikabb, hogy a’ tatrosi codexben azon egy levól is, mellyet a'NémetiGyörgyén 
kivül más kéz irt bele, nem csak irásmódjára de némelly szavaiban is el 
tér a’ tóbbitól, példaul: a’ „tir“ tivel váltatik fel benne. 

G. A' „Capitolomok“ úgy jcgyezvék a' münclieni codexben is római 
számokkal ’s a’ széleken arabokkal, miként a’ bécsiben. Egyszersmind ra 
kosgaták fel tehát a’ fordítók rómaì 's arab számaikat, munkájuk készültekor. 
Ide czélzottam a’ XVIId. lapon 
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H. A’ müncheni codex négy evangelistája ugyan azon fordításu vul 
gata példányból készült, minóból e’ bécsi codex könyvei, mihez példákat 
itt a' XLVdik lap nyujtand. 

E' kettőt valóban egynek tartja Jászay Pál, ki a'müncheni kéziratnak 
saját kezével vett igen csinos másolatával ajándékozta meg az akademiát ’s 
ehhez írt bevezetésében a' két codex magyarságát igen egybehangzónak 
leli. Egynek tartom legalább én is, ki azon másolatból eddig 12 ívet nyo 
mattam le ’s így a' bécsivel hasonlóképen összevetettem; sót kérném az e’ 
'bécsi codexból alkalmazásokat tenni akarót, várna munkájával a’ müncheni 
codex' kijötteig, mert egyik a’ másikat fogja rejtélyességeiben felvilágítani. 
A’ kettó együtt grammatikánknak minden részében uj felfedezésekre vezet. 

III. Igy köttetvén össze okokkal e' két codex, látszik, hogy a.' 
müncheni azért'másoltathatott le épen Tatroson Moldovában, mert a’ fordí 
tásnak is az vala hona. Melly szerencsés, találása vala tehát, ezen nj nyere 
ségeinket véve, Földvári Miklósnak, ki 1834 a' müncheni könyvtárban ezen 
tatrosi másolatra akadott. Köszönet kísérje nevét. 

Nemelhető három ok ez: 

I. A’ ferenczes éviró két fordítót említ, a.' bécsi codexen három 
kéznek látszik járása. Hanem eloszlathatja ezt: 

1.) Hogy a' harmadik kéz csak Malachiasnál kezdette írását, ’s tőle 
itt az olvasó egyedül 2 és ; lapnyit lel. De ha többet irt is bár, pgy lát 
szik, ezt később csatlotta Bálint és Tamás magához. ’ 

2.) Csak a' két elericus' hire azért forgott inkább fenn, mert ők 
voltak elszántabb, lángoló hősök Hussz tanitmányában, ők csak ketten fog 
tak előszer nagy munkájukhoz 's könyebbítésükre oktatának egy harmadi 
kat, mint kitünőbb szelletiséget éreztetett husszita magyar papot. 

3.) Ki valamit megkezd, vagy kik valamelly még hallatlant megin 
dítanak, nem inkább csak annak zenge neve, nem főként csak azokat zú 
gatjae a&quot;világ@ ámbár a' megindított munkához csatlakozott is, sokat, ele 
get mivel. 

4.) A' ferenczes annalista, ha tudta bár a' két clericus' személyével 
később is történttet, külön intézkedéseik', szövetségük hírét vagy nem hallá 
meg, vagy számba sem vevé. 

II. A’ bécsi és müncheni codexben lévők csak töredékkönyvek, az 
éviró pedig, azt mondja, fordították: scripta utriusque testamenti, mialatt 
ó és ujtestamentomi minden könyvet érthetett. 

Felelet: Igenis fordíthattak többet, de a’ tôbbi fordítottat hányás 
vetés szaggatá szét. Sem a' bécsi, sem a’ müncheni codex nincs hajdani kü 
tetében, hanem későbbi könyvkötő' kezének mive tartja együtt, azért el 
szelvék mind a' bécsi mind a’ müncheni codex papirosa SZélein az arab szá 
mok. ’S ezen össze visszahányást a' nem sorában álló Machabeus” is bizonyolja. 

BÉCSI CODEX. 
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III. E’ bécsi codexben nem azon szerben állanak a' zsidó irók mi 
ként könyveik már hajdanról következnek egymásután az ótestamentomban 
's e’ szökdösést megint kifogásul említette volna meg az évkönyviró, ha ő, 
ezen fordítást olvasta volna. 

Feloldható ez, így: fordítóink csupán kéjük szerint szedék ki ezt 
amazt; választák a’ mi könnyebbnek látszott nekik; vagy még példányuk is 
illyen rendetlenül lemáSolt lehetett. És elég példa van több más nemzetnél 
arra, hogy a'fordító csak néhány profétát szemelt ki, hasonlóan nem u’ fel 
vett sorozatként. 

Küvctkeztcsscn és ítéljen most az olvasó. Én ugyan idézett adatok 
nál fogva, azt vélem leghihetőbbnek, hogy e’ fordítások, a’ husszita lelki 
mozgalom' eredvényei. Igen is lehetne mondani: Bátori fordításáról hason 
lóan vétethetett már 1466b. másolat. De, hol marad, erősítése? 

Ellenvéleményünek, nj, még nem ismert más codeXet, annalistánk 
eléadásaihoz még alkalmazhatóbbat kellene mutatni. Akkor ezen időből bib 
liai különböző két magyar codexxel birand e' nemzet, 's midőn nemzetem 
nyer, én nem vesztettem. ' 

Többszer említetvén már itt a’ müncheni codex csupán másolatul, 
meg kell jegyzeni külön, bécsi codexünkről, hogy az meg egyenesen eredeti, 
’s igy Bálint, Tamás és harmadik társuk, saját írása. Szem eleibe állítja ezt: 

1.) A’ codcxbcn lévó' sok törlés, melly azért mutatásul tartatott meg 
itt a’ nyomtatásban is. Legslírlíbben látszik a' 44, 45, 146, 194, 207 lapo 
kon. Más több lapon csak egy szó, vagy egy betü hnzatott keresztül. 

2.) Némelly szónak elvétett kiírása vagy abból el is hagyás. Igy 
áll: Rutnac', kellene pedig Rutnac; aratocnac, messoribus helyett csak „ara“ 
itt az 5d. lapon; diknac, o’ helyett: sidoknac, 55d. lap: nemses, e’ helyett: 
nézés, 103d. lap; Mennéc 9 agay, e' helyett: mennec, {bunt rami @jus` 106. 
lap; tprnec, e' helyett: tpsnec, z'gm's 196d. lap; séimet, е' helyett: semei 
mèt 242d. lap; vruosoc, e' helyett: uarasoc, urbes 2446. 1ар; nézéset, e' 
helyett: nèmgéset, germen 246d. lap 'stb. Igy több következetlenség, hiány, 
Init a’ dolgozó lélek” sebességét hamar kÖVetni akaró kéz hirtelen ejt, mit 
a’ csupa másolgató könnyen kikerül, mert ő már czifrázgatni is kíván. 

3.) Azért csinos és hibátlan már a” müncheni codex, abban alig van 
néhány betü csak, törölve. Hol pedig elhibázott szó, egészen kisikárolva, 
helyére czifrázott festegetés tétetett, miből az látszanék, hogy valamelly 
uri megrendelőnek a' másoló igen csínos példányt akara benyujtani. 

Most egy gondolatlebbenést. Nem kerülte a' könyvet becsült Mátyás 
király eleibe, egyik másik ezen kézirat, vagy talán mindenik is 1467ben, 

midőh győzelmesen forgott Moldovában. Igy, budai könyvtárán keresztül: 
menve szakadhattak volna valahogy mai helyeikre. De, ki tudja? kézenkö 
zön forgásaikat! 
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FORDÍTÁS, NYELV, HELYEsInÁs MILLYENSÉGE BÉCsl 
CoDEXÜNKBEN ’s UTAsITÁsoK oLvAsATÁHoZ. 

I. Fonoí'rÁs, швбь? 
Évirónk szerínt fordították: cleri cusok, lz'teratasok, melly két 

szó' régi értelme így magyaráztatik, l. Dominici Macri Melitensz's Hierole 
a'z'cz' edítz'o ости: Venetiis MDCCLXXXVIII. lap 251. Clerìcus. Hoc verbum 
olim accipiebatur pro viro sapiente, vel doctore. Sumitur etiam pro eo, qui tonsuram 
tantum habet, vel minores ordìncs, et in hoc sensu upponitur ei, qui nd sacros ordines 
promotus est. Lap 573. Litteratus. FR. dicitur, Clericus seu Eeclesiastìcus.“ Akál' 
melly fokon voltak, tudós nevet is akart ragyogtatni rajtok az éviró. Mily 
lyen miveltségüt keresztele már azzá a' hajdankor, mellyhez képest nézé 
óket itt is a’ XXXd. lap, lássuk most közelebbról. Zsidóból gürögból, vagy 
latin fordításból dolgoztnke, összehasonlítás mutatja meg.` Elébb kijegyzcm, 
miféle bibliai kiadások voltak elcîttem. 

v1.) Biblia impressa Venetiis pcr francisclun de hailbrun et Nicolaum de frank 
fordia socios M. CCCC. LXXV. in fol. min. Czi'mlapja 's eleje nincs meg. 

2.) Biblia impresa Venetiis per Leonardum Wild de Ratisbona MCCCCLXXXI. 
З.) В1Ь11а diligentissima cmendata cum concordantiis etc. vna cum vera nomi 

nnm hebraicornm interpretationo, Impressa Basilea per Joannem froben de hammelburg: 
Anno domini qningêtesimo decimo quarto supra millesimù ad calendas iunias. 

4_5.) Biblia cum concordantiis veteris et novi testamenti, nec non et iuris са 
nonici ac diversitatibus textnum etc. per vener. patrem: fratrem Albertum castellanum ve 
netum Qrdinis praedicator. revisa et per Jacobum Sacon Lugd. impressa. М. D. XV. —— 

‚ XII. die Januarii. Egyik in folio, másik in 8. 
Négye találtatik a’ pesti m. k. egyetem kônyvtárában. Több incu 

nabulat, a’ XII kisebb profeta elótt álló prologusokkal, minóre nekem 
vala szükségem Budapesten részemról nem kaptam. De régi тёк: 

6.) Sextus Tomus Operum d. Hieronymi, connnentarios in XII prophelas, quos 
minores vocant iuxta utralnque translationem continet. Basiline MDXX V. 

7.) Benedictus Arias Montanus polyglottaja, zsidń textussal , Sz. Hieronymus 
latinjával, a' LXX. tolmácsolók görögével 's ezeké latin Гоп611656781 ’stb. Antverpiae 
1569. A’.pesti seminarium kônyvtárában. 

8.) Bibliorum sacrorum lutinae versiones nntiquae seu vetns Italica etc. Opern 
Petri Sabatier. Tom. l. Il. Ill. Remis M. DCC. XLIII. in fol. Ósszeliahìlsûnlitva talál 
tatik ebben az [tala vagy versta antigua, melly a’ LXX tolmácsolóéhoz k0 
zelítve még az apostolok ideje tájatt készült, a' nora „мамаш, késôbbi 
forditata'sánál fogvást a' trienti concilium által ekként nevezettel '). 

 

Pergamenre apron irt egy latin bibliai codexnek Budán velem leg 
szivesebb kôzlését, úgy Hieronymus munkáiét legérzékenyebb kôszónettel 

l) L. Sabatier, Tom. l. praefatio. lde tartozń irntok: Francisci Krammer, Institutionen liistoriae 
litterariae Theologiae, Budae, M. DCC. LXXXIII. Viser “ermeneutica sacra, Posonii, 1785 
Varga lstván Exegetika Theologie l. Debreczenben, 1807. Riegler, kritische Geschichte der 
“1185113 Sulzbach, 1820 Dr. Ludw. Wachter, Handbuch der Geschichte der Literatur. Dritte 
Umarb. Leipzig, 1833. 

F я 
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fogadtam Ocskai Ocskay Antal baczi püspök, nagyváradi kanonok, m. kir. 
lielytartósági tanácsos urtól. Láttam a’ Széchényi orsz. künyvtárban is két 
irott codexet a’ XIVd. százszakból, egyikét irhán, másikát papiroson, de 
akadály miatt, òsszevetnem ezeket sem lehetctt. 

Meg kell elóre még említenem hogy miként felebb akként alább is 
a’ Í'ejezetekct és úgy nevezett versek számazatait n' XVIdik százszak elején 
sl'írúbben kezdctt fclosztások szerínt ’s igy illyen kiadásból idéztem, mert 
addigìakból a' rcáutalás bajosabb lett volna, mivel azokban folyton foly min 
den, számok nélkül, mint forditásnnkban is. Ez ujabb felosztás tevé Jocliel 
IIId. fejezete kczrletét oda, hol codexünkben, még a' IId. 28d. versétól fogva 
már öt áll a’ Cap'“ haròban 166d. lop; Amos lId. fejezete pedig itt három 
verssel liosszabb. De az, hogy fordítóinknál a’ Makkabeusok Ildik könyvé 
nek 7d. fejczetét elébb leljük a' VIdiknál ’s ezt is, 18. vcrsén kezdvc, az 6 
szökdösésükból credhetett. d l 

Hogy nem zsidóból, Judithot tekíntve nem kaldeaiból, ’s az újtes 
tamentomra nézve nem görogból történt a’ fordítás, mutatja elsó' olvasatra is 

1.) Latín nyelvszövethez ragaszkodottságuk, mellyet néhány példa 
itt hátul a’ 277279d. lapon eléggé világossá teszen össze nem vetó olvasó 
elótt is; bóvebb hasonlítgatás után pedig az, hogy 

2.) Hesternek a'zsidóban tiz fejezete vagyon, 's eliliez képest nz 
ercdetibúl dolgozott Károlinál is annyi; forditóink meg hányra nevelék@ ti 
zenhatra, mert a' vulgata is ennyit nyujt. Pagninus Lucensis, praedicatorum 
ordinis, nj fordításban adván ki a' biblizit 1528ban már versek számaival, 
Hesternek tiznél nem több fejezetével alla clé. 

3.) Daniel IIId. fejezete, 24d. versétól 91dikig ngy van nálak min 
den, miként a’ vnlgatában, holott e' helyck sem találhatók a' zsidóban ’s те 
gint Károlinál sem. L. Arias IVdik tomusa 690d. lapját, zsidó textus és a' 
LXX tolmácsolóé hijával, azonban szent Hieronymus' latin pótlata ott áll; ’s 
látjuk az Italaban, és a' паса culgdtaban. 

4.) Zacharias Vlldik fejezete 12dik versében nincsen meg zsirlóul 
„scent“ mellékszó, „lélek“ elótt, Hieronymus fordítása ellenbcn igy mutatja: 
in spiritu suo sancto, 's igy az 1475beli kiadás: 'l' spl1 suo sEo 'stb. s a’ 
„scent“ itt a’ LXXdik tolmácsolónál sincs kiket átaljában nem követtek. L. 
Arias IVd. tomas, 866dik lap, ’s az [tala és eulgata nora scm vezet arra. 

Zsidó textusba is benézésüket gyanitatnák ugyan Abdias kônyve vé 
génél, e' szavak 188d. lap: „Amen. A3 Hebereknèl ninLèn Amen“ mivel sem 
az Itala és nora culgataban sem Hieronymusnál sem az 1475beli nyomta 
tásu vulgatában, sem az Vd. Sixtusi és VIIId. Kelemeniben nem fordulnak 
clé, valamint a’ 66dik lap szélén álló ezen jegyzet: a hètuèn tolmanogo kg.) 
uocbèn“ azt, hogy a' septuaginták gôrügére vagy ennek latinjára is veték 
szemüket, hanem csakugyan hihetóbb a' mondottakból, ollyan vulgata’ pél 
dánnyal élésük, mellyben e' kis odaszurásokat mind feltalálák. 
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Vulgata vala tehát csak vezetójük, a’ nem átalánosan tiszta latinságu 
's az eredetitól sokban eltéró, de mellyik példánya’.l Mert ha két fennebbi 
példánk stridoni Hieronymus jobb fordítását, a’ 4d. százszak végéról, bizo 
nyítaná bár vezetójüknek ’s még tübbet is csak ennél találtam meg, ollyast; 
mit az Vd. Sixtusi és Vllld.Kelemeni vulgata nem miitatott, telia'it régebben 
azon példány sem, mellyból az vétetett, vagy azon helyeket a' rendelt meg 
vizsgálók kijavíták , azonban némelly csak e’ trienti conciliuin vulgatájában 
fordult clé. Abakuk elsó fejezete elejéról pcdig e' h'árom sor: Mire neged a’ 
meg'vtalokat ’stb., eddig: vè5èrt nem Vallokat, az Italaban a' nova zulgata 
ban és Hi'eronymusnál sincs, e' nevezett vulgatában sincs, hanem, meg, az 
1475 és 1515beli fenn czimzett kiadások baii. 'S i'in ezek elópeldánya szeríiit 
leljük Judith Vdik fejezete 14d. versének fordítását, melly az 1475beliben 
így áll: Egressis etiam mare rubrum deserta Sina moutis oecurrermzt, a’ 
17. lapon: „Es a verés tèngerbpl ki inënén sina hegen? kiètlèni èlèicbè kè, 
lénç“mert a' nova és a'ti'ienti vulgata ekként olvastatja: Egressi cero more 
rubrum, deserta Sina montis oecu [гасети: t. Az 1515beli nyonitatás „egres 
sis“ lielyett eggressust mond, hanem az nyointatáshiba lesz. Az Italaban ezen 
vers egészenniáskép áll. 

Igy tér el a’inüncheni codex is mind az eredeti görögtól, mind Hie 
ronymustól, mind más vulgata fordítástól, de megint helyenként megcgyez, 
mit elôlegesen bár, azért kell ide bécsusztatnom, liogy a' két codexnek , a’ 
XL és XLId. lapon mondott egységéhez itt is példát lássunk. 

1.) Lukácsnál XI. 13. van a' görôgben: лиещш äyiov, Károli is tehát 
fordi'ta szent lelket; a’ inüncheniben áll: „io gèllêtet“, mivel Hieronymus és 
az 1475beli nyonitatás, úgy a’ trienti vulgata is így szól= spin'tum bomma. 

2.) Mark I. 10. versehen áll „fcent lelket mikent galambat“ Hiero 
nymusnál, csak, spiritum sieut eolumbom; az l475beli fordításhan; sîim 
sanctii im@ coliiba, а’ trienti vulgataban: spiritum tanquam eolumbam. 

3.) Jánosnál VII. 39». „egt ke° mega vala a' fcent gèllètrpl kit ven 
dpc valanac hiëdoc 9 bèle, mort meg 3èllèt në adatotuala“, görögben másod 
lielyen ott a’ fri/aupa душу, Hieronymusnál is ottan, de csak a’ lap szélére 
nyomtutva, l liivatkozással így: hoe ищет dixit de spirito умет acceptors' 
erant credentes in eum, мандат еш'т erat Spiritus 'I' datas; a' trienti vul 
gata pedig sehol sem mond: залегая1, ’s nem az 1475beli nyoiiitatás. 

Visszamenve bécsi codexünkhez, megemlítem, liány abban lévó pro 
logust lelék meg Beiied. Arias Montanusnál 's az 1475, 1481, 1514, 1515Ь. 
nyomtatásokban, hányat nem, ’s mik vagynak ezekben, mellyeket a' codex 
nem mutat. MEGVAN: Ozeas 1. 2. 3. szakasz, e' harmadik azonban latinul 
csak e’ szavaliig: ad totas duodeeim tribus refertur. J ochel 1. A mos 1. 2. 
3. Abdias 1. 2. szakaszban, latinul pedig csak cgyben. Jonas 1. 3. Mi 
clieas 1. Naum 1. 2. latinul ez is csak egy szakaszu az 1514beli kiadástól 
megválva, mellyben ugy van két prologusra véve mint fordításunkban. A ba 

'l' sanctus 
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kuc 1. 2. 3. ucm külön választva, hanem egy tòmegben. Az itteni másod 
ezen prologus pedig: Abakuc èrps ki13pdp, argumentum czimü. Sofonias, 
a’ hosszabb: Vetic a3 Heberec 'stb prologus czimerrcl; a’ rôvidebb: Sopho 
uias prigp, argumentu'méval. Aggeus. Zacharias 1. „Darius medosoc ki 
ralanac'stb. Malachias 1. lstèn kiMoyses miat, 2. Malachy'as uiluan. NINCS 
мне. Jochel 2. Abdias 3. „Esaw Isaaknac fia.“ Jonas 2. „Jonas galamb 
nac magaragtatic 7 banatosnac.“ Michias 2. „lstènnèc bègedc.“ Zacharias 
2. „Pcrsaìiac kiralanac.“ 3. „Zacharias vr.“ Malach ias 3. „Malachfv'as dey'a 
col.“` Elleuben a' fcnnebb idézett 15 nyomtatásban következókkcl van 
még több mint codexünkben: Ozeashoz a’ kiscbb argumcnlum: 080e crebro 
uominat Ephraim 'stb. .l oc h el elótt 1. „In hoc propheta idcirco non reges.“ 
2. Joel jilias [Чите]. Abdyashoz: Abdias qui interpretatur sercus domini. 
Micheashoz: Micheus de Morasthi; Zachariashoz: Zacharias memor domini 
sm’. Ezck elmaradásáról azt lehet ugyan mondani, mit az elhagyott próféf 
tákról: szökdöstek, válogattak, megfeledkezének. 

De, mellyik vulgata példány vala hát forditóinknál? ezen fcnnebbi 
kérdésünk kerekedik most még inkább elé, hogy az ó nálak lévó tôbbi pro 
logust megtalálhatuók, bennek lévó elavult szavakért is. Csak nyomozgatva ' 
kérdem. Nem azzal éltek~e, melly az Itolaból és Hieronymus hivebb altal 
tételébôl rakarott össze 's a’ VIlId. százszak óta egyetemcsen kôzhasználatra 
szolgált a' XVldikig. Azt kellene tudnunk, minó' példányok jntának bé Ma 
gyarországra a’ sok másnemü codexból, melly annyifélc lön másolataiban a' 
hányféle vala lcirója, mcrt vagy kifelejtctett némelly hclye szava, vagy jól 
es rosszúl, oktondisau holmi hozzá ragasztatott. Ki kellene fcjtenünk, mi 
szerint javitgatott Hussz a’ cseh biblián Jacobellus és prágai Hieronymus tár 
saival, 's ahhoz képest választáke forditóink példányukat, Incrt eltéréseik 
czen üsszeköttetésból is eredhettek. 'S ide tartozó volna felvilágosulnuuk ab 
ban, kik és hol voltak 1400 elejéu, ha voltak, lemásolók a’ magyar királyi 
birodalomban. E' szövevény felf'ejtése azonban legyen czcu tárgy kórül jar&gt; 
tas theologusé, ki, roppant könyvtár szentes osztályában dúzskodhatik. Nyi 
lásra vczethetné taláu az összevetni tovább is akarót, bibliai több incunabu 
lák sorra forgatása, Guttenbergnek ligy ncvezett 42 soru latin bibliáján 1450 
_1455 kezdve, Panzer elsóbbi т kótete szerint: L. Annales typograpbici 
ab artis im'entae origine ad annum M D. post lllaittairii Dem'sii, aliorumque 
curas т ordinem redacti emendati et aucti, opera Georgii Wolfg. Panzer. 
Vol. I Norimbefgae 1793 XI. 1803 iu 4to. Nem vinnee tisztábbra küvet 
Меж? девуиеъе Аскегтаппай: „Ex antiqua versione vulguta, communi, Ilala, sunt 
omnia fragments1 bíblica in nostris Missalibus; alia permulta collegit Flaminius Nobilius 
et ex iis versiouem editionis Alexandrinue quam ad codicem vaticanum 1588lìomse cura 
vit etc. Haec autiquissima latina versio exhibetur quoque in Fabri Stapulensis Psalterio 
quiuluplici quod 1509 Parisiis et dein suepius impressum est. L. leroduclío ju libros san 
clos veteri: [ведер{е usiôus acaulenn'císl accomodala a Dr. F ourerio .Ackermann , Ve'enlzae 
MDCCCXXV. 62 lap. 
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Il. Folmí'rÁs, шнб’! 
‚ 1. Felebb említett iucunabulákban néztem meg, miként áll ott a' 

latin, hol fordításukon felakadtam, 's ezen jegyzeteim eredének. 
a) Judith IX. 6. leljük : sicut huw castra Aegyptiorum videre di 

gnatus es. Мазутй! 6k így: mikët tahat melto lpttèl latnofl az Egipto 
miaknac запаян. 26. lap. Diguor, ari másutt nálak: méltolni; kell vala 
tahát tenniek: méltoltad látnod. 

b) Judith XIV. 9. cz: inquietudinem arte moliebautur, igy van 
itt a’ 36 lapon: a. ńughatatläsaáot tudomänal lageitac valamä. Molior, 
moliri, és: mollio, mollire különbôzö тенты eltéveszték, látszik, nem 
nagy Scaligereink. 

cz) Hester VIII. 5. áll: obsecro, ut novis epistolis veteres Aman 
literae, iusidiatoris et hostix Judueorum, qm'bus eos in cunctis regis pro 
vinciis perire, praeceperat, corrigautur. E’ végszó itt, visszahuzását 
jelcnti az elébbi kemény parancsnak és hogy ez, jóvá tétessék. Clerica 
saiuk uzonban fenyí tést értének, így: 0n3ollac hog v'v' lêuèlèckèlAmE 
nac asidoc èllènkéd inec z. èllènsegenç plèuèli ngègéttèssènç kickél ago_ 
kat paräLolta vala eluègtèni kiralnac mëdên vidékébèn. 54. lap. 

d) Hester XV. 8. ezt: Ipsa autem roseo colore `vultum реп/ива, 
ekkép’ fordíták el: Q kedeg rosa 3in9 3éméllêl megptpgtetuén. 

e) Baruch VI. 71. van: et erit орргобп'ит in regione, 's u' 72d. 
. ` versben: пат erit longe ab opprobiis, nálak cz magyarúl: 2 legnec b05 

3osagba a' videcbèn; inert mègge legen a' boggosagoktol 94. Literatusaink 
magok valáhak latinmagyar szókönyvirók, тег: szemük elótt más által 
készített ollyan szókönyv nem volt, 's magyarázatban tétovába estek. 
Opprobrium = gyalázat, szidalom, pironság, igaz hogy bosszuság, de, 
nem hasonszó.  ’S egy jegyzetet is ide, s.’ vulgata.’ egymástól eltéré 
seire. Az elóttem lévó’ 1475, 1481, 1514, 1515beli nyomtatás így szól 
a' 71. versben: et erit opprobrium, az V. Sixtusi ’s VIII. Kelcmeiii vul 
вата pedig: et eruut opprobrium, ’s magyarúl, ennek hajdani elopélda 
nya szen'nt lcljük. 

f) Daniel I. 20. találtatik: п'лсеш'г in eis decuplum, ’s 6k tevék: 
ptpllpk lele kèt annet 96. Duplum és decuplum tehát egy volt nekikl 
Rosszúl olvasák itt, hihetó, vulgatai eredetijük összevont irását. 

g) Abakuchoz a.' prologusban fordul clé: quofl e? дизели lufmq 
пае impatientiae loquatur, 's nálak, cz: hog engedelmetlen emberl 3e 
melbèn 50| 215. 

lb) Aggeusról az így штабы argumentumot: Aggaeus festiuus 
et laetus, готами: Aggeus siètèlmègp 1 Vig, festinusnak olvasván: fee_ 
stiuust, 23041. lap. 

Eñ'élét alkalmnsint számosabb helyen is találand a'szóról szóra óssze 
vetni akaró. ltt azonban elég cnnyi, egyszersmind annak mutatásaul, liogy 
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komkban a’ latinul csak annyit értés is, mind az мы: volt, nagy tudalom 
volt, és ha pap sem nevekedék bíztosan jártasnak abban, mikéntértette la 
tin törvényeit a' világi? ~ 

2.) Menthetóbbek némelly mondék elhagyása miatt. Az lehete, fe 
ledség, véletlen botlás. Mi nehéz volt, az összeforrasztott bctükkel irt codex 
ról elvett szemet ismét kivánt hclyre igazítani! De példát erre, hasonlóan 
kell eléhoznom. _ l 

a) Judith IV. 10. verse végéról kimaradt: et Летел! in oppro 
brz'um gentz'bus.  

b) Judith IX. 9. Kihagyák e' szót: et in сонм}. 'S annak szá 
mára üres helyet is hagytak, mint a’ 261ар végsora itt mutatja. Nem ш 
dák, mit tcsz magyaŕúl: cantus, kérdezni vágytak talán mástól, ’s azon 
ban — úgy marndott. Párizpápainál, contus — csáklya. Az Vd. Sixtusi 
és VIIId.Kelcmeni vulgataban et in contís után még, et in воин: van, ’s 
erre jó’: et in sagz'ttìs. 

cz) Ozcas XIII. 3. van: Idcírco erunt quasi nubes matutina et 
sicut ros matutímls praeterieus, ó’ nálak meg csak ennyi: Agert legnéc 
mönal Veterńefs? èlmulo harmat. 

d) Abakuchoz a’ prologusban, melly itt harmad „plogq czimer 
lctů, olvasható: пес ut amens loquitnr, nec more insam'cntium foemìna 
rum dat sine mente запит, fordítóinknál pedig: 2 nem bègel. ment èl 
metlèn, scm balgatagoslo nèmbcrièckèl. Ke'mélék a’ némberieket ki nem 
tételével cnnck: dat sine mente sonum. 

3.) Valamint a’ latin nyelvvel nem valának tisztában, úgy azt nem 
fogák fel tulajdon nyelvükról, miként kell nyelvsajátságát a' latinnak, ma. 
gyaréval hasoneróben adni vissza. ’S hová tévedtek? Latint szóról szóra ki 
sérésük miatt ottan, hol a' két nyelv’ szövetc rokonítást nem tl'ír, sót ket 
téválik sajátkodással, a' magyar „так szelleteszegett, kivált magyar igé 
nek, latin, passiva formája szerinti facsarásában. Añ'éle mlî az illyen, mint 
a’ jó képnek ablakon által reszketve huzogatott rajzmásolata. Mi különb a’ 
múvészé, szabad kezével. Azonban nyelv üssze nem ütközete' helyein, épen 
e' bojtorjáni ragaszkodás, hasondíszt hozott a' magyarba, Ода, hol a' latin, 
rüvidségeivel megragad, hol magas tárgynál büszkültten hullámzik méltó 
ságaiban. Igy jcleskedó Abakuc’ IlId. fejezete. Szebb ez llelyenként Károli 
’s Káldi nyelvénél. наша, nem csak véletlenül teszik vala ezt! hanem gond 
dal, a' nyelvnck még üsszevisszázatlan korában. Ncm kiterjesztendó csak 
ugyan, latinosságaik' e' megrovása, illyenek általvételére nézve: kit рая5 
Lolt vala Amätol megvëni, улет ab Aman recipíjusserat 54. lap. nèmberi 
Напас lenni, ‚пиит fuisse mulìerù 188. mìkènt sèrègeknèc vra gondolt tenni 
mífuèlgnc, sz'cut cogl'tarz't Dominus exercz'tuum facere nobis 237 ’stb. 

4.) Hol függetlcnül látszanak neki ereszkedni, nyclvük nyájasan lc 
peget meg egyszex'üséggel. Illyen, tôbb között, Micheas VI. fejezete, Nauméi, 
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Hester IVdike ’s Danieléi. Hijában keressük azonban nálak azon változatossá 
got, miképen kell vala hasonnyelvben éreztetní a’ Makkabeusok szónoki ékes 
getéseit, Baruch elegiai oktatóságát, Judith 63 Е321ег népmondáinak pongyo~ 
láját. Hanem, Griesbachi kritika szerínt 's az 6 63 ujtestamentomi irók sty 
listicajának tisztultabb charakteristikájához képest, bibliai késó'bbi fordítá 
sainkon is sok volna , elóbbre haladott nyelvünk szellemében, Catholicusolb 
nál és mind a’ két felekezetü Evangelicusoknál, kijavítandó. 

III. Пунш, mLLYEN. 
1. Nem csak „kiralne аззоп“ já 616 41. lap, hanem kiralne is 128. 
2. Mel f9ld, nem: mértföld, így: ki vagon két mel f9ld 190. lap. 
3. A’ személyragok, név’ száma szerínt is, kétféleképen: 

a) Medusoknac kirala, Assiriosoknac kirala 11d. Japon. Assirio 
soc 616161160 12. tèhènéknç Lorda'y' 2 iohoknac Lordayc 13. Egiptomiak 
nac 3amtalan sèrègè 17. idègènéknéc oltalmagasara 26. louaknac 61616 
bén, Mënèknèc 131606, vigèknç têrë't9i9 2 mëden tèremtètéknç vra 27. 
Ebéréc lana, Hebraeorumjìh'a 28. mend hift9tlènekn£= fèiet 35. 9 11616— 
roknac végèibe 37. nem cégeíkbe. èllènseginknèc kè3éeb9l, itt e'pen hs’ 
törò'lee. kezekból 38» hogy Iegyen: keze'bo'l 'stb. 

Ь) El9tt9c iaraioc 5d. lap. myatainknac byn9ket 24. tí? 11611916— 
tec Lúg a50knac lelkéc, er vobis pendet anima ‚1101ат 25. az Assirosoc 
nac kéméc, exploratores Assìrz'orum 28. nèmgètidnç gétrèlmékért 2 t9 
r9delmèkért 34. pphetac 3а1ос miat 246. artatlanoc verec èl9tlesebèn 228 
dz'k lap Istb. 

4. Egybirtok' tobbesében a' harmad személynek oh, joh, 6h, jöh 
eddig divatosabb ragni helyett: uk,juk, ù'k, jiik rag nem fordul elé, mit 
ezután régi magyar iratainkról azért említsünk meg, mert uk, iik által az 
Irónak ezekkel élt vagy 616 Вагапуа, Bács, Pest, Csongrád, Nyitra, Komárom 
's Esztergom vármegyéból származatához vethetni. Sót ök helyett is gyak 
rabban ek 611, valamint uk helyett ok; 's 12h helyett ök. „mirkiralinknac te 
tèmêc 81d. lapon. 9 papoc, sacerdotes zpsorum, 9 nèmbericc, mulieres ipso 
rum, 9 aldogattocbol, de швафот eorum, 9 istènec 611611, contra deas шаг, 
9 felesègekèt, amores шаг, 9 fa 1 k9 1 631131 2 пай istenec, dit {Петит lignei 
et lapidei et aurea' et argenteí 91. gèrmekec gemelekêt, cultus puerorum 95. 
9 istèneknèc ha3aban 173. êmbereknêc verecb9l, 9 belecben 219. 9ri39knec 
neuekèt 223. 9 sepr9i9kbe , 9 testeo, 9 verec, 9 ègúst9c 2 9 arańńoc 224 stb. 
— Nem különbòze ettól a’ somogyi, szegedi, székely: ömbör, embörére 
lôlt, 6 gyermökôk, vérôk ’stb. Neme az említett megyékbeli 's abaúji: 6 
papuk, áldozatjuk, istenůk, feleségüket, feJüket, szivükkel, házukban ’stb. 

l 5. ö betü' ritkább hangzata mellett is azonban, a' harmad személy 
rag, е helyett ö, egy birtokban ’s az ige jelenvalója 3d. szelnélyében, így: 
t9r9 19. bim9 121. 93úu9 113. egyiptomnac f9ld9 131. oroglanac k9lk9 174. 

ańos! Conax. G 
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imoltp 36. betpltpttp 114. vlo 118. vpttp 212. megotto, elpttp 27. 9:9119 114. 
belpllpc 114. pkorńpllo 211. mit az erdélyi ’s felsómagyar megyebeli ekkép 
mond: tore, büne, üszve, földc, kölyke, üvólte, tültötte, üle, vette, ette, 
elótte, tóle, belólek, kôrůle. Azonban meg, áll e’ codexben: 9 (151.9зё3е 113. 
vège 210. fèslese 210. eledèle 210. Látszó tehát, hogy ö, II együtt gördül ’s 
ёс е követ,‘mindazáltal nem mindenütt, mert van: lelpie is. 'S ennyi özés 
mellett megint nem; fôl, îdókben, találtatik itt: hanem: fel, idekben. És, 
fóm V. fejem, caput meum, itt: fèm; caput tuum, fed; вари: ejus, feie. 
Csornán Sopron vármegyében mondják: fìém, de l csak kevesenné hangzik 
e mellett, ’s olly kisded, mint a’ kicsi l', e’ codex illyen irásiban: me't. A' 
krakkai ábéczében 1549 van: iíduò'gitenc, 139d. lap; eszve 141 = üdvòzi 
tónk, üszve. Kassai ügyvédek felelkezésében 1559: eleger, eres, terwen = 
elószer, erós, törvény. Kapi Miklos levelében 1565 Kassához, van: Jeuende 
gent haromság Nap vtan, jöcendo' helyett. L. Ild. kötet, Regi т. nyelveml. 

6. Маний és llélkill ugy jó elé helyragul miként mély és ma 
gas hangu más helyragaink, névhez csatolva: nakanalkul 35. fèienèlkůl 36. 
kêtségnèlkúlon 49. tornélkúl 1 rudnalkúl: absque gladio et faste 140. 

7. ÉNT rag ñgyelmeztetó. Vérént valo rokona, consanguineus 5. Igy: 
gerät 75. gerent 238. Tehát: e'nt járulván szerhez, nem: szerint. 

8. KlvüL és KlvÉvE mai független névhatározók itten: megválva, 
megválván. Isll haza y'nnèpétpl még'ualua, praeter festa domus Israël 24. l. 
Mv ke@ égèb istènt nem tudonc tplletol mgvalua, nos autem alterum Deum 
nescimus praeter ipsum 24 ’stb. Ez eléjó még a' XVId. százszak közepette is 
Kassa levéltâíra ’s a’ pozsoni káptalan iratai küzótt. 

9. ELÈIBÈ 17S, Еь9нквв, Еьшсвв mutatja ezekkel így volt élésüket: 
elómbe, elódbe, eleibe; elónkbe, eleitekbe, cleikbe, mit mostan még iró is 
némelly igy ír: elejbém, elejbéd, elejbe; elejbénk, elejbétek, elejbek vagy 
elejbéjük! Igy nincs jól: kozibétek, közibók, hanem kell: közikbe 'stb. 

10. Лимит, 17 1. oNNA'r 183. нонмт, áll, innen, onnan, honnan he 
lyett. OnnaTON igen nagyon távulról jövót jelent 227. 

11. Еде vadnac Cilicianac balfelollp, találjnk a' 13d. lapon; a' gorfa 
tartonac iog'felpllp 1 9 ballafèlpl, ad deztram candelabri et ad sinistram 
ejus, a' 241d.lapon; elébb a' 240diken pedig: eggic a' lampasnac iog'fèlpllp 2 
masic 9 Ьа‘1‘1а Гё191; mai szerint: a’ gyertyatartónak jobbfelóle és ó balja fe 
Iól ’stb. Miért van egyik szónálfelóle, másik mellett felo'l, kivehetó. Свай 
Íigyelmet akarék ide fordítatni; ’s még erre: 9 kprńplp, 9 kpgèpette 239 

12. Melléknév hasonlitása: orègbèc 42. rokombac, proxima' 42. bv 
npsb 74. hatalmasb 91. pgtouèrbèc 95. igagba, asas: igazabbá; 3èrèlmèsb 155. 
fenesb = fényesb; nemesb 211. tolletol ig'a5bat, iustiorem se 215. llamar 
bac esti farkasnál 217. kpńuèbec = könnyebbek 217. кыш számára való 
metaplasmusok. Még a’ XVIdik százszakban is eléjó c’ nehezb kimondás. 
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13. Ü: Il betüvel felvett mellékszavaink, igéínk, neveink , ö és Ó 
val. Uröc isteng'ic azar: urunk istenünk 20. alhatò'c = állhatunk 18. v_’v'onc 
= vijjunk 29. 91:50 = öntünk 80. nako = nyaku 81. egèdpl =egyedül 86. 
beto = betü 95. beLp = becsü 95. nemo = nemü 97. nempuec = nemüek 
99. így nelupuèt = nyelvüt. 391119 = szürnyü 99. Kemenes alatt, a’ Marczal 
mellett ma is, lovank moiidatik, lovunk helyett. Nagytúr városa pedig 1546 
irá, Kállay Lókös Jánoshoz: golgalatonk, путают, magonk a'yanlasonk. 
L. R. т. nyelveml. II. köt. 61d. lap. Ez, nagyon elterjedett volt. 

14. Személyes és visszatérö névmások' hangzata, ragasztása ekként: 
my, tif, mynket, tytpkèt 233. er'iem v. ènë = enyém 232. enmagam, ènen 
5èmèmmèl 247. tenen mag'ad 30. ne kessel tenë ertèd, ne moreris propter te 
те: ipsum 124. on nèlueuèl 73. pn etkèibol 95. mimmagökrol 69. tun fétekrè 
167. múnpn magonc 136. tynpnmagatokat 73. onpn maga istèn 74. 

15. Ki és melly kôzött nincs különbség. Példák: Felkèlè alielbpl ki 
ben fèkptuala 27d. lap. Ki mödéc mikor mëdenénç kéllétuolna, quod dictum 
cum placuisset omnibus 12d. lap. a foldèt kibèn 5i'1lêttèl 6d. lap. a3 aran 0310 
pot kit felèmèltèl юза. lap 'stb. 

16. Ik es igéink mindenütt szabályaik szerint. Példák: diLèkèggôc 
28d. lap. kéllètnéc, igal, égèl, igya'l, egg/el, ti3teltèsséc 32. hog meg lelhèt 
npc 105. 2 gondolnoc te igassagodat, et cogitaremus veritateoz tuam 124. 
'stb. Ezen Ök,òk néhol így: 5c, 5c, 6nk, ónk, mint ma is még Erdélyben. 
Mellesleg èrintem meg, hogy hazud jó elé, nem: liazudik; hajol, nem: 
hajlik. Ez utóbbi azonban mindegy. Hogy, alog == alugy van, 8d. lap, alu 
gyál helyett, abból ered, mert ez ige harmad személye itt: aloßon, alussson, 
nem: aluszik. Alugy teliát ollyan, mint légy, ebból: leszen. 

17. IK helyett az igében EK. Ezekèt te3ic, áll a’ 30. lapon jelenben, 
Mecfaciunt ,° ugyan ott, haragogec 208. e3ec 2 i3ic 138. i3ic vala, félmultban 
95. 9 gimpleket e3ec, jövendót értve jelenben, comedentfructus eorum 184. 
(L nap èlr'iugugec a pphetakra , et occumbet sol super prophetas. Betiîcsere. 

18. Félmult idóvel élés igen siîrü, ott is, hol a’latint multban lelék. 
A’magyar nyelv’ keleti szokása itten tehát keresztül türe a' latinosságon. Ide 
tartozik e’ másféle sajátságnak is megemlítése: mel a5ö latasban tartatic 
volt, quod in eadem visione continetur, Aggeushoz a' prologusban 229dik 
lapon. Hasonlót lelék ehhez Kassa levéltárában Gombos Pál Miskolcz birája 
levelében Kassához 1558 így: v'y'3en vot hatan, oiszen colt Мин. kér`§i volt, 
azt monga volt. L. Re'gi m. nyelvemle'kek 11d. kò'tet. Vegyes r. т. iratok 138. 
lap. ’S hasonló ehhez 1560ból Szabolcs vármegye levéltárában: Petneházi 
emberek által elkövetett hatalmaskodás eléadasa kóztt: mennek volt, iszik 
volt 'stb. L. ez ‚ивами IId. kötetben. Épen ollyant mutat Drugeth Ferencz 
ungi fóispán levele 1561. ezzel: ew sem akaria wolt. L. zigyan 11d. Мг. 

19 Az ige’ parancsoló módjában lévö й)“, its, ша, igy: gi'lh = 
gyüjts 49. gybpn = gyüjtsón. segéh = segíts 66. mereh = гав1:8 211. or 
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dehatoc = orditsatok 149. ne alohad = ne állitsad 72. megbpvphúc = b6 
vitsük 182. megkússêbéhúc = megkisebbítsük; mégné gomorohon = szomo 
ritsou 5. mégné poreha = poritsa 6. nohad = nyujtsad 8. terehed= terítsed 
8. erpsohç» = erósítse 131. (тащи csak két helytt van: gabadochmég 66.) 
Nem simulóbb hang e az, a’ sok its, otsnal? Szabo István szerínt a’ ka 
raucsvidéki palócz, ezeket.: taníts, veszíts, így ejti: taníjj. Tad. Gyüjt. I. k. 
49d. lap. Hevesben és a’ Jászságou is ekként hangzik az illyeu. 

20. Igéinknek uyugoti nyelvekhez simult határtalau módja nem сви 
pán személytelenül, hauem személyesen: Ne méń gaboua fpkèt 5ednèd 5. 
megmöga te nèked mit myuèlkédnéd kellèsséc 7. sem tagadom èn magamat 
rokousaguac leunem 8. ésmeg mégakaruac pkêt fognioc 17. mit akarg vtud 
nod 71. se akariatoc alaitanotoc 68. phúse eke't érdémét veiliec 70. kicnîz 
tartngiatok lenniec sègédêlmpl 69. rêmëlem e3èkêt ptpllp Veñem 72. ne akar')ç 
heiaba téuélgènéd 72. Itt említendó: a' nem akarokat iuńa kégereitèné, qui 
nolentes cogeret ad bibendum 42. 

21. KELL és KELLETIK, mai: tetszik hclyett. Si рисе: regi, ekként 
állh az 54d. lapou: ha kiraluac kel; sicut vobis placet, mikent nèktéc kél 55. 
Utere servitio nostro sicut placuerit tibi, éltêttèssél mí'3olgalatouckal mikë't 
kellètèndic téuèked 14. De meg, szokottabb értelmébeu is áll a' 9d. lapon: 
ha ke@ kellètlèu tenèkéd . . . . mögad hog tuggam mit ténnem kéllèssec, 
sin autem displicet tibi indica, at sciam, quid facere debeam; mell ydpbèn 
kelleu adnom, quo tempore dare debeam 216.  1558ból pedig Pekry Anna 
levelébeu Kassához így já ele: Ismeg ha valam'y'be kelletteudpm. thy' k., ti 
kegyelmeteknek. L. Re'gi т. nyelcemle'kek IIdik kötet. Vegyes r. т. iratok 
143dik lap. 

22. FEKSÈN 36, ALOSON 127.1ap, mi most: fekszik, aluszik, ollyau 
mint: leszen, veszen, teszen, csakhogy ezek en uélkül is lévók. Vala hát: 
fekszek, fckszesz: aloszok, aloszasz v. alszasz. 'S haragszik, volt ezek~ 
nél: haraguszou. 

23. VicAsz'r és подвинь küzött külüubség. Vigasztani, sanare 151. 
lap. vigasztalni, laetifìcare, consolari 151. Ugyau e’ lapokon: megakarnam 
vigagtauom làrlt: sanare vellem Israël, a’ 160dikou: meguigagtom 9 t9rpdèl 
mèkèt, запада contritiones eorum; megviga3taltac kiralt, [лафетил! re 
gem ; vr meglèu S'yont megvigagtalla, consolabitur adhuc Dominus Sion 238. 

24. VIGAszThoz hasoulóan áll a' 108. lapon: kiral felmagagtata , rea* 
promocit; 107diken: felmagagtassatoc ptet, трещинам eum; 106dikon: 
felmagagtatot prpcke, „фетишам in secula; 2 igë felmagagtatos prpcke, 
et saperez'altatus in secula. Eltérui látszik igy magasztás is maga sz ta 
lástól, valamiut nem mind egy: marasztás és marasztalás, nem: követés, 
kòvetelés. Magasz tat eredvén pedig itt magasztásból, mert a’ 106. lapou, 
van: felmagagtatos, vala: vigasztás és vigasztat is, úgy vigasztó és magasztó, 
tehát kevcsebb LÓ. Illyes, lenue a'kòltót néha küzdésében engesztó. 
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25. Kit èn te golg'alo ‘lańod mégésmèrUÈM, quod ego аиста tua со 
gnoseens 30d. lap; èltauogUANC tetplled, поедете: а te 104. Bigualoc 3èkè~ 
rècbè, coli/ideales in дивану: 26. Az állapatjegyzók’személy szerínti rago 
za'sa tehát így, fordítóinknál: megesmervém, véd, véje; megesmervénk, vé 
tek, véjek; eltávozvám ’s bizvám, vád, vája; eltavozvánk ’s bizvánk, vátok, 
vájok. E’ szerínt veendó: éluëc, viventes nos 64. Ma csak, én, te, 6, mi, 
ti, 6k megismervén; eltávozván, bizván. Fordítóink azonban különbséget 
tevének; nálak ezek: megkptp5uen, k9t93tetuë 103. dineruë, megalduì, alnïí, 
megńituä, monduan, fugaduan 104dik lap átaljában historice állanak, nem 
személy tettét kifejezve. Amaz tacitusi ròvidséget szülne ujonnan folyamatba 
jóttével. Ettó'l különben kell venni: monduac 200. lap, dicentes, техс itt: 
mondva, állapotjegyzó kap ragut, amottan pedig rán, een állapotjegyzó. 
Révai szól ezekról Antiquita'sai 175. §ábnn. Igy ragasztatik a’ részesülónek 
mult idejebeli ott, ett, б&quot;; is. L. a' végén, BEMENETTE 'stb. 280dik lap. 
Tòbbet erról a.’ müncheni codexnél. 

26. Q laba nomit 2 ргршрзс volnéc megapolnom, etiam vestigia ре 
dum ejus deosculari params essem 64 (1 teszen itt est, mi, ma: is). Volnì 
= esse ige a’ müncheni codexben is eléfordul a' mint Jászay megjegyzé. 
1560ból pedig Szabolcs vmegye levéltárában lévö eléadás, melly máx' az LId. 
lapon idéztetett, még ezt is mutatja: „mennek vol, megyen vol.“ 

27. VALLANI, habere, illy szerkezetben: ki Папайя ё3 hebéréknêc 
népét kic i`l igén èkès nêmbe'ièkèt valnac, guis contemnat populum He 
braeorum, qui tam decoras mulieres habeant 29. Sopron vármegyében Mi 
hályiban 1822b. hallottam a’ plébánostól midón rózsás kertjét mutatta: ez a’ 
fôld itt, ez ama rózsát megralija, de illyent ollyant nem val! meg. Annyi 
hát ez, mint: megtermi. Azért jegyzem fel ezt, mivel e' szó is mutatna 
egyik forditón`knak honnan származottságára, noha értelme itt más. 

28. Ekéseit, kègereitèné, méáselîeitic = ékesít, kényszeritené, 
megscmmítik ’stb. I betú eleibe rövid е csusztatása még fenn van a’ ka. 
rancsvidéki palócz nyelvben. L. Tudom. Нужда“. 1837. I. köt. 50. lap, Szabó 
István. De a’ palócz nyelvhez, egyébben ugyan nem hasonlit e’ fordítás. 

29. NEM sùßEäNÈc MEG, áll a’ 165. троп, illy szók'üte'sben: Dè 2° 
ablakokon bèèsnèc. 2. nem sèregnec meg, sed et per fenestras cadeut, et non 
demolientur. tehát sérülnek helyett: séreznek, a' mi, homályos gyüngyücske 
gyanánt kiszemelendó itten, e’ sornak ’s az elóttelévónek megint felette la 
tinos, és igy híbás fordításából. 

30. карий 183. kipttèmèc 217. pttpt 241. pttèueń сап/гите 129. та. 
így iratik: kiónti, kióntetnék, öntòtt, öutevény. Megleljük itt a’ Gyórhüz 
ègy állomásnyira esó: Óttevény falu’ neve származatát; meg дыба, eredetét. 
— Ótteni, van Komjátinál, Pesti Gábornál 's tòbbnél is. ` 

31. Maradvan méémaradandatoc 15. lap; megutalla megutaluan г el 
fut êlf'utuä 190. ipuèn clip 218 'stb. Keletiség, mellyet a.' latin fordítas is 
általvett. A’ krakkai Ábéczében van: kérvén иге. 
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32. És miként ôsszehuzás a’ hasonlításban, úgy az igék körül. Or 
3ag`lon 44. orgagluan 229. énèk`19nc vrnac; ve5tègl 227. Likorgnac 181. tekog 
latnac el 175. diadalmiuc még magöckat 25. 

33. Nevekben pedig illyen: 9 vroc istent 147. vratoc istènteknèc 
nèuét 166. istèntec ti' leantoc, til ventec, `{Шаг lvestrae, seues cestrí 166. tí? 
innèpnaptokat, tif sèrègteknec, tif aiandoktokat, baluantoknac 178. Minde 
nike példa úgy nevezett prosodiai figurához. 

34. Szótag kiugratás gyakran eléjó: futtal 6.=f'uttottál; ègbè k9tt9 
39. == egybekötötte; mégélèmèt = megélemedett 75. megńittad 98. = meg 
nyitottad, aperuísti vèttec magokat az ellen, opposueruut se = vetették; 
kiuette es megt9rt9 = kivetette. èlue, trans = elvéve 178. futtatoc, веси: 
fugistzs = futottatok 254. Illyes, késóbbi magyarságban is találtatik. Beré 
nyi Bárson Balásnak 1552beli levelében a’ nagyszombati biróhoz: vem fel 
е munkat, és: mint kolmaron meguem, имя: felvevém , megvevém. L. Re'gs’ 
т. uyelcemle'kek IId. Миг. Vegyes :'ratok 95d lap. 

35. Elmellózendâ volnae illy összehuzás' megemlítése? husibol 75. 
lap, e’ helyett: husaiból: így: germekinèc 84. b9l|.i (bölcsei) en igim 127. 
meńńi harmat = mennyei 110. titkit 137. gekerinec k9teli 209. oroglanoc 
k9lkinèc 210. bèlèndessegibèn 210. mex'mêc Lillagi (csillagai) 211. 9 tagit 
212. тыс 222. tèngernèc hali 223.  

36. EST rag, igehatározót alakítva, vagy t által azt képezve, fenn 
csak ebben foro : òrümest, egyenest, egyeueseu; sebest, sebeseu. E' codex 
mutatja: èng'èdelmèst, patienter 75. gorgalmast, sollicite 168. k939nsegest, 
geueralíter 215. L. a' tübbit az elavultszósorban hátul, 's ott a' 280d. lapot. 

37. ES, is helyett: TUDVÁN, mai: гидра, helyett. Az es tuduan vagö, 
ne {Лид zgnoratur. Az es ielén vagö, nec hoc latet 30. lap. 

38. Пот és иены, lcv és ют különbözése. Es. vg mi'dpn èg hal 
lottauolna, haec ítague cum audìsset; Met istèn nem vga fènégct mët èmber, 
non enim quasi homo, sic Deus commz'uabítur; hog 9 akaratta 3érët vgan tegê 
9 irgalmassagat, ut secuudum 'voluntatem suam sic facz'at nobz'scum miseri 
cordz'am 24lap; igèn ragattatnac el Isrlnç fia?, sic eruentur jilù' Israël 175. 
Igèn Isaac, igèn Jakob, igèn Moyses, sic Isaac, sz'c Jacob, sic Moyses 25. 

39. MEG, ollyan értelmet gerjesztve minót ma: EL és LE „hog még 
haggalac tégédet, ut reliuquam te 4. lap; es vg megI hagac 9 attoknac ceri 
moniaiokat, deserentes itaque ceremonias patrum suorum 16. 1 ahiruadag' 
me`l te orcadat mégfoglalta, et pallor qui facz'em тат obtinet 19. istént 
meghaguan, Deo derelz'cto 189. Ellenben a' 19d. lapon van: èlhagac 9tet, 
Olofernèst megńakazuä, decollatum Holoferuem 37. 

` `40. [коши e’ maibb helyett: épen nem, korántsem; hog 9 sèrègéc 
ingen meg nèm gälaltathatic, ut dínumerarz' ватт поп posset exercítus 17. 
Egyébiránt ma is fennforog: ingycn sem ollyan. 
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41. Ékesebb szószerkezetül 611, ig határozò mellé még lell 161616: 
1191091 Jérichoiglan, per circuz'tum usque Jericho 15. mend addéglan 7. ve 
gekiglen, usque adjiues 13. èstnèleiglèn 7. holualiglan 121. t9ueiglen 192. 
hatariglan 187. lelkelnigleu 192. nagtolfoguan mëd a.' kúsdediglen, a ma 
a'ímo usque ad minimum 41. mè'd a“ megt9kellètiglèn 1 vegiglèn, usque ad 
consummationem etjiuem 125. halalomiglan 194. miglen 194. ’S még kinyuj 
tóbb, magasítóbb, Фе 16ете1161(1636: teteiglente 210. Innen érthetó ezek' 
csínja: régente, elejénte, ifjanta, naponta, 656016. És gyengéditó kicsinyités: 
kèuèsènnè, modz'cum 9, 75. talantal = forsítau 49. 

42. Igékben pedig másnemü ékesgetést lelünk. Illyen a' 15d. lapon: 
megkerengé mëd Isrlt, círcumicìt omnes Israël; a’ 67diken: 63 igéckèl k9 
ń9rgetiuala, his verbis blaudz'ebatur. Egyike sem dívik ma, hanem látjuk, 
ollyanok mint a’ szokott: szállong, hullong, huhong, csapong, 63 maga: ke 
reng; hevítgeti, kerítgeti, szomorítgatja v. szomorgatja. Irhalták volna for 
ditóink csak így: megkerülé, körüljárá, de nem feledék mennyire festóbb a' 
megkerengé. ’S feltün szenvedó raghoz (accusativus mellé) tétetése is. 
Milly szelidítgetés még az a’ könyórgeti! Igéknél 161161 illyen kicsinyít 
getés apro csinosgatásul volt kijegyezgetve hajdanta már. A’ magyar nyelv 
nek ollyan gyüngyöcskéi ezen latinosan úgy nevezettfrequentatz'cumok, mely 
lyeket egy mivelt európai nyelv sem füzògethet nyájaskodó festegetéseibe. 
Kicsinykedéseik és apróra~ vétetgetésük által édesgetnek. 'S épen hadas nem 
261061 e' csínozat, mellynek a' tulzott vagy legalább magasitott önérzethez 
husz féle hasonszavát leljük: rátartós, kevély, délczeg, negédes, gangos, 
fennlátó, büszke, fennhéjazó, fennjáró, magahitt, daczos, felfuvalkodott, 
dagályos, felhóben járó. dólyfüs, garros, hetyke, gögôs, kényes. Honnan 
ered némelly nyelvnek egyfélében bósége másban szüküskódése, annak 16 
lektani oka mélyen fekszik. Az angol, mondja Blair, a' harag’ indulatát har 
minczféle árnyéklattal képes kifejezni, de gyengédebb érzések szelíd clöm 
lések' szavaiban kevesebbé tcrmékeny. A' franczia, melly sokfele kellem 
kedó szavai közül válogathat! midón társalkodni lekötelezóleg akar; az 00 
szeretetet minden nyomon nyájaskodással nyeri meg. 

43. A' codex’ sok latinosságából több mutatvány a’ 277279.1apon. 
Hogy eiTéle, vigyázatlanságuk miatt folya tollukba, látható e’ kétféle alak 
jukból. 29d. lapon 611: igen Ludalkoggaknala 9 3épseget, pulchrz'tudiuem ejus 
mirabautur m'mis. Latinos. 31d. lapon pedig: Ludalkodnacvala 9b9lLeségén, 
mz'rabautur sapientìam ejus. Inkább magyar. 'S ott ugyan liálak a' sok `illyen 
latinosság: 113 feríiakat 9. 1161 1161161 10. hug napocban 22. 91 парос elmul 
uan, harö ‘ègtènd9cbèn hat honapocban 23. de bezzeg kitörlék 6' 228. lapon: 
hatuäkett9d è3tend9ebên, a’ kát. Hihetó tübbet is kijavítottak volna ma 
lodszorì leirásukkor, így effélét: èltèttèssèl, etere 9. mi, nyilvános botlas 
е’ helyen: aj. мад Е1°6631 hibául jegyzé ki 621: két етьегек. 

44. А, 0, и, megtartva egy szóban; е, ö, il hasonlóan. Igy: hon 
nat 22d. lap. fa3akakat 71. fagok 110. noha fagec van a' 210d. lapon. hailac 
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36. sohol, tahát, örömöst, ollatan, aiandoc 258. alnak, álnok helyett 180. 
apastal 186. Ellenben, mai: SÁG rag helyett a, o, u mellett is, SÉG: Каз 
dagsego varosit 13. 3épti3taseg9 ligtét 28. magassegp gegèlètekré 76. dragala~ 
tossegp 'stb. Ekként: masadger, harmadger, vtolgeren 74. MagassÁG, kazdag 
SÁG is, áll, midón e’ szó, fónévül van. 

45. Azon nehány gyükot, mellyel fordítóink éltek, mellyekért f6 
bccsüek, ha magok f'ejtéke ki, vagy korukban azokat még küzdivat ado 
gatá nekik@ Ha eredezteténeke hasonság szerínt ujat, ók élteke, példaul, 
legelószer ezzel: èlm e n t è tl èc tvtpket, migrare cosfaciam 178. vagy min 
dcnikét érté idejekbeli és az б tájok szültte olvasójok? Ezekre feleletünk 
akkor lehetne határozott, midón kortársaik tübb magyar iratával vethetnók 
üvéket òssze. Ezt és amazt igy és amúgy találgatni akarásukat bizonyosnak 
látjuk, mert: mondék néhol dictum, másutt [если és textus is nálak; szer 
zct egyhelyen religio, máson: papi szerzet, observantia sacerdotalis; szer 
z é s pedig majd нашит, majd traditio. Mídón tehát latin szó kerlîlt eleikbe, 
mellyre nem tudtak magyar kifejezést, ott, ujításaikat hinnünk valóban nagy 
kísértet fog el, néhol. És ha tevék, melly okszeresen tevék! A' mi fónév 
nálak ujonnan alkotottnak tctszik is, példás óvá lôn, mert a' gyôkre ha 
sonág van oltva. Ez a' magyar nyelv alkatszerének lappanó bülcsesége ’s az 
iróé, annak kiszemelése. Miként világitanak fel gyòkeink, vegyük elé code 
xünkból e' hat példát: És vagy talán Èss, pluria, imber, ros; ÈSjuramen 
tum. Amarról ezen példa: Sem adnac èssèt, pluciam 92. elejénte azt mntatná, 
úgy áll, ez itt essót helyett mint az Ldik lapon lévó’ példákban Ö felcse 
reltete'se ével, 's miként: erzcket, erizzék van: orzóket, быть helyett 
Huszain szolnoki bég kòrlevelében 1559. Mutatná pedig annál inkább, тег: 
gyökûl Est azért nem lehetne venni, mivel a’ 35d. lap ezt mutatja: èsec 9 
labaihoz, fèlèlm èsic 9 reiaioc, a' 92d. lap továbbá: mikor èsèndic Ша. De, 
következó három példa: kp èssêl 233. vrnac essi 106. m'e'ńec aggac 9 cssekèt, 
csakugyan eSt vagy esst vétet gyòkül, minek hasonlóan a’ jelenvaló’harmad~ 
személyeben kell lennie, noha vele csak fônévül éltek. Ma is úgy van fenn: 
esek, esesz v. essz, es, miként esem, esel, esik. Erdélyben ma is es és, csak 
magára =p1uit, vagy es és az eso. Miliályiban Sopron vmegyében: nem es 
cl, ki másutt: elesik. Csornai embertól hallottam 1837.: esses idöben, két 
ssel, codexünk szerint. Es, ESS tehát egyszersmind fonév.  ÈS pedig ju 
ramentumul tetszik ki czckból, èseuèl èroeitiuala 73. hagug êst ne 5èrèssètec. 
EShez tétetett: ko&quot; vagy М’ 's lön eskó, eskü, mint: menykó, menklî. Szárma 
zásáról az eskünek lásd Horvát János szfejérvári volt püspök Véleményét. Tad. 
Gyzîjt. 1817. Ild. Мг. 58—60. l. De, habár ez úgy volna, ES magára is fenn 
maradott juramentum kitételére. — FEGYet mntat gyöknek, „hog fègnel, ut 
corrzperes 217. mgfegèttessenç 54. corrigantur (egyébiránt roszszúl fordítva 
l. XLVlI. lap). ’S igy erede: fegyver, igy jó: fegyház.  LELETEzET a' 94d. 
lapon teszcn [дадимг. ЕЬЬеп a' lelet's ekként: leléS hasonlóan. Mcg 
kapjuk igy a' hidegl elést, mellyet a' magyar tehát a’ tréfaként nem lel, ha 
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nem test' hidege miatt lankadása, leletezete, lelete, lelése van. A' 21641. la 
pon; épen e° szó így fordul elé: hidèglelèteckel lièueite5èndic, aestuamfe 
bribns. Felvehetó pedig, hogy ezek gyöke, lehp szerint 71d. lap, leli; 's le 
letezó, a` ki sokat leheg, lankadtság miatt. _ ’S napiiugat 257d. lap, mu 
tatván: nyugásra, a' gyök: ниш, teliát jó: nyugpénz v. nyugdíj, nyugnap, 
iiyughely.  РЕК, tün elé ezekból: fèko, jacens; kprnpl fekes, obsidio 209 , 
ègfec, aquila; ’s nem fekv, mikent Kazinczy kezdé. Fekhez, el v. ély raggal 
lön lám; fekély. Viszen itt, fèkp 8d. lap, V nélkül létének megjegyzéséról 
ап'а, hogy: alas, dormitio, sopor is vételen 51dik lap. ’S teliát a' gyök eb 
benis AL, nem alv. Vbetü, tübb szavában nem nyugszik e’ fordításnak. 39 
tètét áll, szüvetett gyanánt, {тезшт 29d. lap. A' 92. lapon van: a33a mie 
akariac lenni a papoc. Igy: seminie 111, me liihatatlan 169. Most: mivé, 
semmivé. 149. lapon van: prigètnec tpreie lpttetec, lagueusfacti estis specu 
lationi= tórévé. A’ 19. lapon van, megharaguec, a' 71diken: mégharaguan, 
de a' 208dikon all: meg harago vr, meg haragogec, a' 220dikon: mikor meg 
haragandol, haruggal e meg; miket ma így irunk: megharagvó ur, megharag 
szik, inegharagvaudol, liaragvále meg? 'S a’ mostani: nyelv és könyv is, e' 
codexben: i'ielp és kpńp. Késóbbról is kapunk ehhez példát. Mijelkpdet,jó elé 
Kinizsiné imádságai 16d. lapján; „my'elne“, irá Bornemisza Benedek Nagyi 
dáról Abaujban Szepes vinegyéhez 1542. mivel/ie helyett; „soha nem myele“ 
áll 15521553ban a'lcassai magyar polgárok panaszában. V nélkül ekkép van 
Büky Mihály ingóinak üsszeirása közott a' csornai convent levéltárában 1561 
ból, öv helyett: ogy selem ò, eg'y' wereskanycha ü viiiy'; selein ö L. Re'gi 
т. nyelvemle'kek II. kò'tet. Vegyes т. iratok 52, 100, 170. lap. 

46. Kérdés? ha ildomos, prudeus 178. ildomossag, prudentia 30. 
procidentia 26. nem kerekedette, idomos, idomtalan szavak’ másként vett 
értelméból. Sopron ’s Vas Vármegyében, idomtalannak azt mondják ma, ki 
magával jót tehetetlen, otromba, vagy a' mi össze nem illó, esetlen. De, 
liogy: ildomos, Ugocsában iigy értethetett miként e' codex vevé, látszó 
Komjátiból, kinél szent Pál levelciben, inellyekhez ajánlatát Nyaláb várában 
irta 1532, procidus prudcns hasonlóan: ildomos, valaniint nála találtató még, 
szelleten kivül; bele'ndes, lakodalom, lascirus, habitatio ’stb. ’S im ezek 
meg a’ Tisza mellé is visznek, mint már felebbi több idézeteink, talán egyik 
fordítónkra nézve, mindig eszünkben tartván azonban a' XXXd. lapot, hogy 
nem volte Szeremségen codcxünkfe'le magyarság, mert Konijátinak e' szavai: 
eskés, borual, atyaio, anyayo megint elütiiek. Illyen egyezést mutat némelly 
ben, ’s eltérést másban az 1549 ujonnan kiadatott: „Igag irág modiarol valo 
tudoinañ vagy úgy nevezett: krakkai Abécze, melly könnyen, Zemplin me 
gyei készítmény. Ebben van: fel tatot szával (sza, os, mint itten), küssebb, 
euuel, vadnak, igen = igyen, sic 'stb., hanem eltérnek e’ szavai: kü —— kp, 
atancot, minket, büutül, iüuend, w (ú) esó 'stb. 

47. Роввдтын, vENsnEc, ionsó, esem, iiscroiu'rou, ионном, Mos 
NAIC, шмьвт, éle még valamerre, magyar ajkon, nem tudom. Az elsót 

H niícsi Conax. 
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Kresznerics, ékezve sorozá szótárába Molnár Albertéból így: forbátol, forbá 
tolja, религ, compensat, retaliat, retribuit M. A. Megforbátolja, refribuit, 
rependit, retalz'at M. A. Sandor Istváu csak e’ bécsi codexbó'l bozza elé, ve 
nerekkel együtt, ’s utána teszi ennek: patas diversi. Magyarázatát leljük e' 
szónak Prágay András szerencsi predikátor ajánlatában, mellyel, fordítását: 
Feiedelmeknec serkentö oraia, azaz Marcus Aurelius életéról, Gvevarai AII 
taltol 'stb. Bartphan 1628. in fol. Rákóczi Györgynek nyujtja, ki e’ munkát 
vele шею, 6d. leve'l 1. lap.` „Nem tudom, szól Prágay, ha esac rá orultaké 
avagy ugyan pebuec itéltéc, hogy mikor az ôlöbôl az muftot ki faytollyác, 
az ôlô levét, melynec venéréc vólna igazáu neve, és mçgis mul'tnac hi 
jác, mellyet az Deákoc mustumnac ueveznec.“ Figyelmet gerjesztett e’ szóra, 
Podhrahczky József, Tudom. Gyl'íjt. 1835. I. kötet. 75. lap, ’s én ezt, a’ tóle 
kapott Prágayból irtam ki. Forditóinknál azonban: venérék, nem épen must, 
mert külüu jó elé nálak: mu5t; hanem vehették édes italnak. Gyöke lát’ 
szanék lenui, veuyike szóban, mi, Párízpápainál: ramentum., щите/тип, 
resea` = szólótó&quot; hajtása, vesszeje, Dunántúl: vcuyige. Hallható másutt igy 
is: veuige. ~ [свист nevü helység Szala vmegye kapornaki járásában va 
gyon; IGRICZI falu pedig Borsodbau, Mezökeresztes mellett. Ha „igreó“ mu 
zsika, jeleutéséról nyerteke ezek печет? L. acult szavaksora 2672681111). 

E’ kiszedetekhez tartoznak az alattabbi 276d. laptól 280ig f'olyók 
is. De, sem ezek scm azok nem aduak mindeut elé, mik e’ codexból ’s majd 
a' müncheuiból összeállíthatók. Tegye azou kiilöu muukát, kit uyelvünk 
világító sajátságainak vezetend szerelme. Én itten csak lesui kezdém, mi 
kéut és hol fut el az arany' ere, melly terméseig csalogat a’ báuyába. Szer 
kesztöi tisztem egyébiránt is inkább gylîjteuem, hasonhelyesirást, évszámot, 
jegyet megtartauom ’s uémiuemüt csak utasitásul kitIîznüm. 

Ide illhetó számadásom még arról, miért nem találaud a’ keresô 
minden elavult szót vagy elótte ismeretlcnt a' codex végéu álló sorozatban. 
Mert, 1. meglehet én nem tartottam odavalóuak, mit б oda kivánt volna. 
2. Ollyan szó’ értelmét mellyet épen meg nem talált prologus említ, magam 
sem tudom jól. lllyeu: irelkedíc 190. lap. kigic 207. 3. Némellyike, figyelem 
e161, elejénte elsuhant. Illyet késóbbeu példaszedetek közé szurogattam. 

1V. HELYESIRI'ISl IIILLYENSÉGE. 

Összeállítandó ez legalább nagyjábau azért, hogy lássuk a’ koruak 
abbeli haladását, szabályait. F ópoutokul ezeket huzhatjuk ki beló'le: 

1. Nem következetes ugyan még mindeuütt, (de, aze minden han 
gunkra külön betü nemléte miatt, maiuk?), azonban bizouyos reudszcré 
bril, kettó tetszik ki: vagy, tübbf'éle régibb irat vala már fordítóink elótt, 
mellyekból 6k alkotásukat szedék, vagy magok igen elgoudolák elóre okai 
kat ’s tökélyesebbet 6k állítának fel. Ezekhez pedig még egy jegyzet simul: 
e’ fordításuak igen kézeu kelle forogni több másolatban, ’s ebból marada 
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fenn e’ helyesirási mód, mert a’ XVId. százszak elején költ iratokban is 
némi divata látszik. 

' 2. Gondolkodást 's így elébblépést mutat saját hangjainknak külôn 
betüvel , vagy legnlább jegyezettel cléállítani akarása. 

CS, nálak l.. nuda, Lac, boli. = csuda, csak, bölcs. Ezen Lvel élt, 
,a' Guary _codex irója, ezzel a' debreczenie': Pélbárt beszédeihól kivonatok; 
és Bertalan pap 'stb. Azért hivatkozék гей az „igag ira3 modiarol valo tudo 
maïinak (krakkai ábécze) l549ben ujonnan kiadója igy: A3 rëgiek a3 il`1en 
igheket ig' irtac bei., nim.. L. Kazinczy, jllagyar раунде]; 144d. lap. 

CZ csak c v. c’. cimer 221 v. cimerlet, titulus, eré 126d. lap. orca, 
cerimonia, ciliciom 26. harmié 16. struc. 

ehangzónak nálunk véknyan eltéró háromféleségét, fordítóink, már 
Jászay eléadásaként, I. XIIIXIV. lap, jegyeikkel akarák éreztetni, mit 
ennélfogva meg kellett az elavult szósorban is, a.’ 262264. lapokon tartani. 
Ez bizonyítja мы“: elóre megfontolásukat а’ magyar lielyesirás felól. ltt is 
elszelezte azonban az iró kit épen a' sor üte, pontja' 's ékezete' felillegetését, 
mert szabályuk nincs mindenütt megtartva. Vagy, hangminósége felett lón 
e tétovázás? mi könnyen гонение, ha egyik fordító Sopron, Vas vagy 
Veszprim megyei volt, másik felsómagyarországi, mert ebból megint szüló 
földük is nyomozható. Hogy Székelység, Szeged, Somogy 6zó tája nem 
nevelé óket, шмяк az è' hangnak is еще! úgy irásából miként e' szavak 
ban: Belëd, falu Sopron, és Vas megyében; beled, viscera tua; beléd, 
in te: szem’ ere, rena осин, Szemere, családnév és falué Sopron, Gyór, 
Komárom, Borsod, Ung, Abauj vármegyekben; emberért, kegyessé g, 
sepredék, Supron és Vas háromféle et, de csak et mond; a’ székely, 
szegedi, somogyi pedig ezeket talán ё külònbüztetéséül is így ejti: Belöd, 
szôm ere, Szómôre,`embörért, kegyüsség, süpredék. Somogy На elébb lehet 
Kinizsiné imádságainak 1513beli szerzá'e, ki, hogy Dunántuli Volt, bizo 
nyos. Annál van: tegpdet, lelkpm, kegiyps, bünps, engpm, testpd, embot 
segpd ’stb. — Más irat, melly e’ három ézésre ügyelt volna, késóbbi, nem 
akadott kezembe, ’s csak ujabb idóben adá Verseghy, megint jegyét. A' 
tòbbség tehát ап'а látszik eddig hajlani, hogy ë hangunk inkább hallással 
legyen felfogva, mihez végtére, még kipontozata. mellett is folyamodni kel 
Iene, miként azt franczia, angol, oláh némelly hang megkivánja; más pe 
dig igy szól: a’ hosszú ére is ekként minek az ékezet?  Szabó István 
épen négyféle hangu et mond karancsvidéki palóczainál: hosszú íkes é, 
rövid íkes ë, tompán hosszú v. meegó ее, 's rüvid е. L. Tudom. Gyújtem. 
1837. I. köt. 46. lap. Ezeket is csak fül megszokása hangoztathatja elé. 

gy, csak g. eg, ho , roga., nag, ag, geteruén = egy, hogy, ro 
gya, nagy, ágy, gyötörvén. g pedig tevé a’ mai gt: Vig', meg', gonog, vilag, 
noha igen sok helyen g helyett g áll, mint: iéassagot, vigasagéal, irgalmas 
sag'ot. Vagy elfclejték mindenüvé felcsipegetni az ékezeteltluvagy kétféle 
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hangu g volt nyelvünkben, minóvel Stambul uralkodó népeét is leljük. — 
Egyik nálunk szárazabb lehetett, khoz küzelítóbb, mivel ezt: gazdag, haj~ 
danta így irák: kazdag. Volte azonban ez csak betúcserel mint a’ régi: ke 
deg helyén, ma: pedig, áll. g jó clé codexünk e’ szavában is: oggad meg = 
ójjad meg. Valóságos betúcsere. gy helyett a’ d ebben: vadnac 13. 213. mi 
ként ma is halljuk még. 

j helyett i van, latin irásként illyenekben: èrèiê 30. iêlén, io, i9në 
30. èsmèriec 219. Egyencsen j pedig ezekben; csakhogy ypsilonná alakul: 
h'ja 183. h_ìf'ad 191. meg'y'èttèm 212. y'edèt arcum тат 220. L. felebb Ja'sssay 
jegyzéseit XIV. lap. Ypsilon van i ésj gyanánt küvetkezókben: ey', noz’ 194. 
historiay'a 195. fia'); 183. Ja'); 218. teu9°y’9 219. lakogoïebol219. gedcry 221. 
De i helyett is: nepèknèc fè'j 179. 

k, háromféle: k, c, ck. Szó’ elején kôzepén k; végén és a’ rag elótt 
c; kettó fordulván elé ck: k9uètèlm 234 lap. k9nvè3êtêcbên, in lacrymís; 
nepèc, nemzetèc, èmberec; k9ńhullasockal, 9r9ckc, 9 3ér3ètéckèl, eorum 
religioni 56,' gurockal, labackal (Hiba: kegeccel). L. felebb a„IIalotií ke't 
megszóh'tásna'l“ 2223. lap. E' különbüztetést küvette, fennebb idézett Prá 
gay András 1628b. is még, igy irváii: „nem mindgyárt cleitôl fogva kenyér 
rel éltec ez emberec, hanem flïvel, gyííkereckel, és kiváltke'ppen csermackal 
mcg elégedtencc.“ L. mindenf'éle olvasatait kitárt ajánlata ncgyedik levelé 
nek másod lapján. Epistolae dedicatoriae. 

ly nálak ‘1; 11у = 11: Май, те`1‚ profundas, meTlec, quae, Va`l‘lac 
141. mégt9ké`l`1èm, perßcìam 33. 9 meTIenç fênésègét, ferocitatem eius ре— 
ctoris. Van azonban ez is: kiral, mel, ollan, hel, illen, homal, l5cmel, tel 
les; megint így is: nemeTIèc 9r9k elètrè nemellècl 132. felled, begelletec; 
Lergètèg èl fo`1 mikent Egiptomnac foloia 183. Irónk ismót vagy kiejté az 
odacsipkedést eszéból, vagy valamellyik fennemlítctt dunántuli megyébói lé 
vén egyike, ollanozott és millenezctt, miként ott vmostan is némell em 
bernck ollan melle van a’ millen van. Lám azelsóhb LVIId. lapon, 
Bükynek ingói kózött а’: selem, ’s ugyan ott: gabla, erekle, kiral. E’ codex 
is tehát szépcn megnágy azon eltérésben mi szerint ma sincsen szabály, melly 
szó legyen kemény llel, mellyik lágygyal ejtve. Pedig e' külónbôzet még 
napkeleti tulajdon. lgcn drága atyañságu türük rokonink nyelve is kétf'e'le l 
hangot hallat, szelídet és éleset.  

Il = ń. ńas, k9n9, lań, arań, kcńer = nyárs, konyv, Iány, arany, 
kenyér. De itt sincs mindenütt й. Példaul: noló, `lan, enne = ennyi. 

Sz, helyett S, SC. hol szent fordul elé: s. ségit; scentec. Másutt 
sz mindenütt 3, mi egyszersmind z, zs is. L. alább a’ LXIlId. lapon. 

Фу = t. ata = atya. Majd meg: 9batta = 6 bátyja. 
W két v helyett all; g9r9g nèwèl 185. Ellenben a' 188. lapon van: 

Esawnac, 213dikon: Nawmrol. 
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3. A, 0, ll, ö , ii ékezetét csak az olvasó kimondására bizták: 
hagaba, barsońrol, g939delmes, mi', 5ùl9, múuès, tehát: 6 házába, bár 
sonyról, gyózödelmes, mü, szüle, múves. Kihagyó jegyü illyen: а’ helyett 
látszik lenni: a', így: а' mast, a’ gemel, a' keuansag 137. 

4. Néhol a’ szó’ eredését gyökét, néhol csak kimondatását követték= 
Iráklz gabadsag, vigasag, bekéséggèl 16. baratsag 75. er9k9dn9 93seg, cam’ 
tz'es 152. Majd meg: sokassag 129. és irák: eóóer; mit aó nekic; te veó 1. 
nem araé, magarazhaó, megodhac 113. èlmèóói 23. lac 56. e'helyett: egyszer; 
mit adsz nekik; te vetsz és nem aratsz, magyarázliatsz, megoldhatsz, elmet 
szi, látsz. Továbbá, kimondásként van nálak: ańńoc 156. meghalgatt'ac 147. 
fakaggon 215. forgoggec, ragaggatoc arańńat 210. meńń9nc 247. olvasanga 
212. bi1nh9nn9m 135. aproggokat, gonossag, okokèr, оным, meńbe, meuj 
be, Yig'ag, шум; 227., vitêssegen?, meglafta, boLanatta, naggal, riagygyal, 
attam, megod, ódd, hod, luna, kètóer, hetszer. 

5. Kimondást felkapva csatolák össze 's пемза: az elsó п betüt= 
annag, annapon, änép, ènnépr9l, ènnépnç miket ma így irunk: a’ nagy, 
az napon, a’ nép, e’ népról, e’ népnek; azonban e’ шиш, irásuk módja me 
gint каше. Nem úgy, ezekben: ènëget, apapoc, aleueleket, adolgot , akes 
ser9 , amennç istene, èmíruèlkedètècbèn, eg939dèlmnç, êt9ruen, èf9ld ’stb. 

6. MEG, FEL, LE, EL, KI, BÉ, az igéhez csatolva e161 ’s végül: még 
akarnac , megńita, mégkèntè, feiteneiïig; feltamadoknac, tamadfel, leterie5 
ietek, gallanaclé; eltauogec, eluaga, elfuto; kimentenec, bèt lteni. De, szét 
szaggatvák is. ÉN, TE, ó ’stb. majd összecsatoltan majd külün: enlelkem, en 
nekem, teneked, 9êrit, 9labokat, 9nekic, tv'fueletec, 9 vitegi, my èllènseginc. 
А’, is ekképen; akêuanatq 232. de csakugyan tôbbszer elválasztva. VALA, 
VOLNA, FOGVÁN legtöbbnyire a’ végén: fek9tuala, alnakuala, lehetetuolna , 
voltuolna, i'd9t9lfoguan. MIAT=által hasonlóan: angalmiat, kiralmiat. 

7. J betüt épen nem pazarlák: 9 3èke túgnèc langa 119d. lap. 9 vta 
=utja 208. scëtékn? scentè 18. keakèknèc baka 120. vrnac nag papa 15. 
aianlad 258. ajánliad; ferliat, ferfiu 29. a ferfiac 29. íìaie, így tizenkétszer 
áll a’ 23. lapon 's egyszer ott: fia'y'e. De a’ 40d.: 9 ferienèc. Még isj nélkül; 
Lapel = озеру ‚ tritura 201. haiol idé = hajolj 9. sokasol még = sokasuli 
2u. sëkinèc пе Шёс, ш‘ ниш luwt=ulja 59. Ej, Щ, Ш: ё, ke. 

8. Értelmet együtt adó két fónév ôsszeirva: t9rueńt9r9 , praecarz'ca 
tor, napkèlèt 16. napńugat 257. k93irt, meg'bigońolat, comprohatio 216. è3fèc, 
aguilo; delgèg, auster; sót melléknév is: vadgamar, naggèl, naggoual. 

9. A' kérdó е, szóhoz ragasztva; vègtègtèlvolnaé, conticuisses 187. 
nemdê vrostanac volnaé, nonne furatz’ essent 187. De meg épen eI lapon, 
elválasztva áll: nè' hattanac volna é tenèked. 

10. Azzal helyett auu al irva, ’s így: holual (reggel). Mindazál 
tal egyéb szónál nincs ualozás, hanem utolsó betüvé változik _af v (и), így: 
èrtêlmèckèl 14111. lap. kiglèlèteckèl 195. porral 197. vtalatussaggal 219. 31'1 
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nèddèl 227. gêllèl 233. ènen 5èmêmmêl 247. sêrèlmèl 215. Kinizsyné imád 
ságaiban 1513ból pedig: gegwel, edpssegwel, gentydwel, begedpkwel, Wy 
gasagwall áll ’s gyéren: kenokal, ostorokal. 

11. Egyik sorból másba vitelnél elszakasztásuk illyen: Neg — iêtek, 
org'agl — uan. Gyükot néztek. Azért van ez, nyomtatásban is megtartva. 

V. OLvAsATHoz Nlám uTAsí'rAs. 

I. Kóvetkezók a’ rövidítójegyek: 
1. 2, ç, x=és. Általvevék ezeket fordítóink nyilván latin példá 

nyukból ’s jónak látszék megtartatásuk itt nyomtatásban is. Igy ez: 2ef =et 
caetera. 1 teszen többlielyen est, mi, most: is. х néliol=idest, azaz. P. o. 
a' 181 ‚ 182, 204dik lapon. 

2. Fèièdèlmkednç, von?, kicnç 3er3en9=f`ejedelmkednek 'stb. 
3. Anëbèri, iiuar, mëd, mg, 15g = a' némberi, mend, meg, lang. 

exëplara, lidikalnom , Ь9и9= exemplara , predikálnom ‚ bóvôn. 
tîilom, jp'yß ,_ scët, mögö=templom, jójjön, szent, mondjon. 
mîèmo, nèmïemp, nïl. = minemö, néminemo, ninos. 
arölatnac , alîag, зета: = a’ romlatnak, a’ nagy, szerént. 
ерши, apl, èlmétëni = epistolák, apostol, elmetteni. 
хБс, x9?, xcsoddal, në, vele = krisztus, krisztust, krisztusoddal, nem. 
Irlm v. Ihrlm , Isrl, fouät, = Jeruzsalem , Izraël, fóvényt. 
Egiptönac , mënéknéc, eluê'c = Egyiptomnak , mennyeknek , élvénk. 
Баба, amaradéki , мим, födamëtöi = penitentia, a' maradéki ’stb. 

4. кед, xijë, maa, mena, mëak0r= kedeg (pedig), xndik v. сп 
zenketted, menden, mendenkor. Figyelmeztctem itt az olvasót, a’ római szá 
mok’ igy eléjôttére , nem csak a’ széleken és capitolomnál, hanem nyelvszó 
Vetében is: 11dík lap, xij; 12. lap, xxij, xij; 47. lap, xij, xiij; 55. lap, 
xxiij, xij, xiij; 56. lap, xij, Xiij; 180. lap, vij ’stb. 

5. Mardoche“, Mardoq 55. lap, smaragdq, alazatq, dragalatq =Mar 
docheus, sma agdus, alázatus, drágaàatus. ~ s 6. Mgt, hegëe, pnepeiët, az t, histdiaiaban, samaiaba, atprodelmêt, 
= mert, hcgyére, 6 nepeiért, azért, historiájában, samariaban, a’ tórödel 
mért. A’ codex közepe felétól ezen l’ betü elrántása, kicsi rrel is áll , igy: 
me't, Lordabol. 

7. qplari =' complari. 
8. pannolat, whecia, whetaknac, „phemiii=parancsolat, prophe 

cia, prophetaknak, prooemium. L. „мы a’ LXI Vd. lapon, 2. alatt. 
9. Enge?, s. s. segit, vendegseglt = engemet, szent, szentségit ’stb. 
A' 2d. ponttól e' 9dikig lévó' röviditések is kôzépkorbeli latin ok 

Ievelek eiféle jegyei szerintiek. ’S ezekkel vala szokásban a' lapot béfogott 
irásnak két lefelé ’s két keresztlîl liuzott vonal kózé vételc, az ékezett é, 
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a’ kezdó' nagy betük' czifrázása, ypsilon’ egyes vagy kettós pontozása, mikrâl 
és a' velek élés koráról akkor volna szükség bóvebben értekezni , ha kézirat 
kòltéhez csak azokhoz képest kellene vetnünk. Elékereshetók tobb között, 
Mabillonnál: De re diplomatica, Adimari kiadásában Isó kötet, Vd. könyv 
385d. lap. XlIId. tabla 's tovább. Nouveau traite' de diplomatique, l. felebb 
XIId. lap, és: Baring, clavie diplomatica , specimiua veterum scripturarum 
tradens , alphabeta m'mirum varia medii aevi , compendio scribendi, notario 
rum veterum signa perplura etc. Напиши 1754. Perger, Be'vezete's a' diplo 
matika'ba, Pest, 1821. I. II. III. Rész. Iso' ta'bla. Egyedül az megjegyzendó 
itt, hogy 14371441 közótti korral, mellyre bécsi codexünk tétetlietô , 
illyen tirói jegyek nem ellenkezók. 

II. Hajdani kiejtés vagy tétovázott kiirás a’ mostanihoz képest így : 
1. é, ey, ey'el, èhèt= éj, éji, éjjel, e’ hét. 
2. megvy'eitom, fordeitom, geleseitem, ke3eitetni, êhneitéssêl meg 

= megujítom, fordítom , szélesítem, készítetni, enyhítessél meg. 
3. anne, enne, añéra, i'iomdokné _ annyi, ennyi, annyira, nyom 

doknyi: ménèiet, valaméneger, k9ii9klètne = mennyit , mennyiszer ’stb. 
4. innèpèié, baratfaia, mie, seiîie, 9reiaia=innepévé, barátjává, 

mivé , semmivé, 6 reája. 
me 0316, vadagia, kaialta=megossza, vadássza, kajáltja 'stb. 
meggo'y'ta, vìiovan, noitäga=meggyujta, víván, nyujtandja. 
ment, 9r9cke el, golgaol=mint, orökké élj, szolgaul. 
oggad meg, ag, hint meg=ójjad, adj, hivott meg. 
Vy, ving, ne3ih, viu=új, viasz, nézz, vi'v v. ví. 

 

@sans 
III. 3 mindenütt sz és z zs helyett. Sêrenë, 5êl, garandoc, 3633е1 118. 

agert, hagaba, ganarit, gogattassec, eociferetur 215. kèt arań 3aknal = szere 
csen, szél, azért, házába, závárit, százszor, szózatlassék, két araiiy zsáknál. 
Meghagyaték az itt, mutatásul, nyomtatásban is. Külünös, e’ kétféle hangnak 
külón betüjegyével keveset gondolásuk. Ha tették volna, tudnók, 26161160 
kot mondialie csak, idejükben'! 

SAi'rói vALLouÁsoK. 

1. Miért van a’ 11d. laptól fogvást, kereken a’ 16dikig, o, тип má. 
sutt mindenütt 9'! A' 17d. lap vagy 3d. ív nyomtatása kezdetekor érkezett 
hasonmás mutatta ki jobban, hogy ö, ö az elsó kéznél mindenkor 9 az ere 
detiben. ’S így tétetett a’ 3d. laptól 10dikig mindenüvé 9, inidón azon la 
pokat az elnök 6 exclja, sajtóba tulajdon kóltségén másodszor azért is bo 
csáttatá, mert az eredetiból kijavítást Jászay Pál elejénte csak a’ 2d. ívnél 
kezdheté. A’ 11d. laptól _16dikig azonban nem lévén egyéb véltoztatni való, 
ujra nem nyomattatott ’s így ott az ok is beiinmaradtak. Egyébirám a' 
másodkéznél mindig illyen onck kellett volna allani, mivel ez illyent irt, 
azonban nyomtatás folyamatosbságaért átaljában 9 tartatott meg, elégnek 
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hivén e' külóubózetnek itten csak megemlítését uj okul azou véleményhez, 
hogy a’ fordítók másmás tájról eredettek voltak. 

2. Aunak oka pedig, miért nincs megtartva elsóbb iveiukben a’ р 
betü diplomatikai többféle alaka, melly így: „р, pro; így: В), prop; így: 
р, per V. par,por, kôvetkezó'leg hibásau áll: mikegpen, fiaLolat, holott 
kellett volua csupán: mikeppen, mert amúgy minden diplomaticus: mike 
propnak olvassa; és kell vala: päLolat ’stb. annak ottau oka, mert a’ má 
solat mint nem hasonmás, ezek kijegyzését nem tartá szükségesnek ’s a’ 8d. 
ivben valánk, midón Jászay hirül adá, hogy e' különbôzetekre ügyelést az 
eredetibeu meglételük paraucsolja. 

3. Törò'delmesen szólok neháuy nyomtatási botlásról, e’ bosszontó 
kicsiuységekról, mik miudazáltal kicsiny nagyságok illy codex kiadásában, 
mellynek biztos mutatóul kell lenni, hogy mai ’s késóbbi nyelvnyomozónk 

bolygó ti'lz utáu ne járjou. Ezeket vehettem Észre késóbb' forgatá's közben, miudig megszesszenve rajtok: 11dik lap. heg , kell: heg e, azaz: hegyére. 
_ 13. 1.9mm“, keu. phatâir. _ 15d. l. vndoklauatba, keu. vndoklarueba. 
_ 24. l. galagtatba, kell, galagtatba. _ 39d. lapon a’ 13d. sorban két vo 
nal helyére csak egy | kell. _ 55. l. haragiuecia, keresztül kellett volua huz 
ni: iuec, így haragiuecia. _ 60. l. forìoba, kell: fodoba. _ 62. l. kèrdé 
ssetnç = kerdesgetuç. _ 73.1. ougolla, olv. ongolla.  95. l. fêdèlmct, olv. 
fèdèlmet. _96. l. eluegeu olv. eluegeu. _ 97. l. uataskoodatŕoc, egyik onak 
keresztül huzottan kellene leuui. _ 97d. l. р paraIILola, az elsó’ pnek ha 
sonlóan. _ 148d. lapról e’ két szó: timealna, terebiuthus, adassék még a' 
279d. lapon álló latin ’s gôrög szavak közé.  175. l. Samariabau, olv. Sama ‘ 
riaban. _ 234. l. tartaltamanac, helyett kell: tartaltñmanac. G helyett kel 
lett volua miudenüvé ç. 

Igy bú el a’ lebbenékeny szem elól az akármiként üldòtt hiba ’s ejté 
javító, ejté betüszedó, megvau. ElTéle itteni azonbau, nem értelem elforgató. 
Ha mire még bukkanua hideg szeme az olvasóuak, hasonlítassék az òssze 
másutt lévó’ ollyau szóval. Egyébiráut, emlékezetüukben már a’ XLIId. lap 
ról, miként felejtéuek hibácskákat fordítóiuk magok eredeti kéziratukban 
's azokat e’ lenyomat készakarva nem homlitá el. Igy ezt nem: èluéget ieg 
3ig a’ 230d. lapon, mit ekkép kell vala irniok: èluegtèt ièggic, z'nteritum si 
gnificant. Phtolomeus, áll nálak: Ptolomaeus helyett. Vallyou e' szóban is: 
higékèt, inaures, azaz függóket, 28d. lap, nem vétségból iránake f helyett 
h betüt, mert ere nézve, lám ide, náluk, az ido'; feuyegetós pedig: feue 
gètes, 186dik lap. Betlîcserét láttunk már itten többet is. 

Végre, kütelességem megmondauom, hogy a’ XXd. lapon emlitett 
nassiczei kerestetés igen is végbe meut e’ nyomtatás ideje folytában 1837. 
nyarán , de ide tartozót, semmit sem találtak. 

Вши“ ‚ Decemberben 1837. .  
` DÖBRENTEI GÁBon. 
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l. Bécsi codex betiisora. Egyik kéz’ betüi. Másik kéz' betüi. Harmad 
kéz' betüi. Három kömetszetü levelen. Mindenike a’ codex elött. 

2. A’ codex elsó levele' innensö lapjának Ruth könyvébôl hasonmás 
' sa.Szóla’3diklaphoz ..........._.... 

8. Ruth könyve 1. , 2., 3., 4. fejezetével . . . . . . . . . . . . 
4. Egyik kéz' hasonmássa, Ruth könyve' végszavaival. Ezen bécsi ma 

gyar codexben eléfordulö többféle E, S és z betl'i. E’ bécsi magyar 
codex számai. Walther diplom. lexiconában, XIVd. sza'zszakból a’ 
2, 3, 8 szám. 2, 3, 8 szám Gatterernél. 2, 3, 8 szám Schöneman 
nál.A'10d.laphoz 

5.]udithl16.fejezet .. .. ... ..... ....... 
6. Hester 1—16. fejezet. A' negyed fejezetnél jö eló legelószer arab неш 

та1, 4. A’ tizediknél szegletesen irva római: X. azután XI., XII. 
7. Mach'abeusok ma'sodik könyvéból a’ VIId. fejezet, ’s a’ VId. fejezetböl 

a' 18d. versen kezdve végeig . . . . . . . . . . . . . . 
8. Baruth 15. fejezet. ’S Jeremías epistolújának exemplaria ’stb. A’ másod 

fejezetben kezdé a’ ma'sìk kéz irását; 81. 1ар. А' harmad fejezetben 
isme't az elsô kéz irt; 83. lap. ’S vége felé megint a' másik ke'z foly 
tatta. A' negyed fejezetnél ismét 4es arab szám . . . . . . . 

9. Daniel 1_14. fejezet. A' harmad fejezetnél 3, a’ negyednél 4, a' hatod 
nál 6, a' kilenczednél 9es arab szäm, a' tizenegyedìknél XI. római 
szám; a’ tizenharmadnál 13mas arab sza'm. А' 107dìk lap’ legalsó 
rende dá'lt дегтя, az eredetiben, szélen áll . . . . . . . 

10. Prologus Ozeashoz 1, 2, 3. Ozeas 114.fejezet. Elsönél: 1° arab 
A’ barmad fejezet 3mas arab számmal jegyezve. Ötöd fejezet 5tel. 
Heted 7tel. A’ nyolczadnxil VI ..... római szám. A' tizenharmadnál 
13mas arab szám. 156dik lapon tized fejezet van meginl, holott itt 
már tizenegyed kellene; hanem ez elvétés az eredeti kézé. Azért all 

Lap. 

3 

3— 10 

10 

11— 40 

41— 'IU 

71 76 

77 94 

94141 

az után is, XII, XIII, XIV, helyett: XI, XII, XIII . . . . . 141—161 
11. Prologus Jochelhez 1, 2. JoeheI13. fejezet . . . . . . . 161168 
l2. Prologus A mosho z 1 , 2, 3. Amos 1_9 fejezet. Itt a' 9d. fejezetnél 

6~tos arab szäm , nyilván vétségböl az eredetìben. A’ ma'sod fejezet 
nél is ezen hiba, mert ott is 2 helyett: 4 dll; axonban itt, a’ szélen, 
ott a' 2ös. A’ harmed fejezetnél 3; a’ negyedne'l kétszer is 408 arab 
uám.Ó¢ödnél5. . . . . . . . . ‚165—184 

13. Másik kéz’ hasonmńssa Amos könyve’ kezdetéböl a' 171d. lapnál . . . 
14.Prologus Abdiashoz 1,2, 3.Ab¢lias' könyve. . . . . . . .184188 
15. Prologue Jonashoz 1, 2, 3. Jonas 14 fejezet. A' harmad fejezet 

nél3masarabszám . . . . . . . . . . . . . . . . .188195 



16. Prologus Micheashoz 1, 2. Micheas 1.~‘l. fejezet. A' negyed fe 
_ jezetnél4esarabsza'm ................ 

17. Prologus Naumhoz 1, 2, 3. Naum 13. fejezet . . . . . . . 
18. Prologus Abakuchoz 1, 2, 3. Abakuc 1_3. fejezet. Naum Aba 

cuc, együtt áll az eredetiben is, ngy mint itt a' 214d. lapon czímer 
letiil, kellett volna pedig csak: Abacnc . . . . . . . . . . . 

19. Prologus Sophoniashoz 1, 2. Sophonias 13. fejezet . . . . 
20. Mégis, másik kéz’ hasonmássa Sophonias’ végszavaìból és Aggeus eleibe 

tett bevezetésből, a' 228d. laphoz, de dll ez is a” 171d. lapnál. 
21. Prologus Aggeushoz 1, 2. Aggeus 12. fejezet. Első prologusban 

ismétazelsőkéz................... 

22. Prologus Zachariashoz 1, 2, 3, 4. A’ 234d. e's 236d. lapon felül 
itt, czimerlet nem áll, mert eredetijében sincs. Az első prologusban 
233d. lapon ismét a' másik kéz' írása. Zacharias 114. fejezet. 
A' harmad fejezetnél 3mas arab szám, a’ tìzenharmadnál 13mas, ’s 
tizennegyednél 14es. A’ heted fejezetben ismét az első kéz' ira'sa, 
nyolczadban a’ másiké, tizenharmadban mind a' kettőé felváltva. A’ 
tizenegyed fejezet'elején XI., la.’ tizenkettedén XII. római szám. Hol 
itten fenn a' lapoza'soknäl czimerlet nincs, az eredetiben sem áll 

23. Prologus és argumentum Malachiashoz 1, 2, 3. Malachias, 
1. fejezete 13d. versének feléig, és a’ harmadik fejezet 12d. versén 
kezdve a' negyedik fejezet' végeig. A’ közben esők nincsenek meg, 
azért áll a'359d.lapon ezen jegyzet: itt a' kézirat csonka. Malachias 
első fejezetének eleje'n kerül elé legelőszer a' harmad kéz' írása . 

24. E' harmad kéz” hasonma'ssa Malachîas’ első soraiból a’ 257 és 258d. lap 
nál. Ugyan ezen kőmetszeten van „a' kézirat papiroszíban lévő jegy.“ 

Бандспай. A’ melly szavak e' nyomtatvány papirosának szélein állanak 
a' 64, 66, 180, 181, 182, 204, 207, 26011. lapokon, az eredetiben is ott láthatók. 
Átaljában hiv kívánt maradni a' lenyomatás az eredeti egyéb minőségeinek megtar 
tásával basonlóképen, azért nincs meg itt n’ 75 és 190d. lapon a' kezdő nagy E, 

azért maradott el több fejezet' és prologus' elejéről a' kezdő nagy betünek kicsiny 
alaka; azon okból van némelly szó, alatt megpontozva ; néhány sorban hézag hagy 
va; némelly szónál illyen jegy: „ “, vagy b, a, feltéve a' szóra, mellyet előbb kell 
olvasni az előtte lévőnél. Illyen vonal: | , jelenti az eredeti első vagy innenső lapje.' 
végződését; e' kettős pedig: a' tulsóét. Akartuk ezzel mutatni, mennyi úll egy 
egy lapon 's így az eredetinek egész levelén.  
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Nyelvsajátságokból néhány példa . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Egykét kiszemelet ’s észrevétel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lap. 

1 95206 

206212 

212221 

221228 

228232 

. 232255 

256260 

260276 

. 276277 
277279 

279 

279280 

I 



ó TESTAMENTOMI 

NEHÁNY KoNYV. 
 

KeindiL 

Ruth elsó’ levele’ innensó lapjáról vett hasonmás. 





 

 

‘Ruth 

e G bironac napiban mid9n a birac fêiêdêlmkednç vala 1911 ¿h éh. 
Е seg a f9ld9 Agért èlménè êmber Judanac Bétlêhèmébèii b9l hog 

garâ'doklana Moabitidisnç vidékêbên 9 fêlése'géuêl 2 1161 fiayual Q liiuattatic 

Elimfêlehnç (i 9 fêlèségè Noeminêc ¿t 9 1161 11:33; eggic Maalonnac (t masic 
Celionnac БУЙ6163; Judanac Bethèleméb9l Es bèmëuéiec Moabitidisnèc vide 

kébè ¿L lakognakuala oth Es meghala Eliméleh Noeminç fériè (L 9 megma 

rada 9 fiayual. Kic fèlêségékèt v9nç Moabitidiakat Kicn? éggic 111116116 

ticuala Orphanac z,masic thnac Es lakoganac ot 113 ègtèndèiglèn (c mönon 

méghalanac Maalon tudni 111611 ¿L Celion Es marada anëbéri 9 kèt fiay'tol ß 

Тех16191 meg'valt. ß felkèlè hog 9ha3aiaba mënè 91161 menévèl Moabitidisnç 
videkebpl, Mert hallotta vala hog vr tèkéntétté volna 9népét 2 adot volna 
9661116 étkèkèt ¿i ig ki erede 9 garîdoklattanac 11616Ь91 91161 т61161761. с: iiîar 

a' mégfordolasnac vtan vèttètuén Judanac fpldebê. I monda 9nêkic m'ér'iêtéc 

tir ańatoknac hagaba Tegen vr irgalmassagot. tifuèlêtec. mikët t9ttêtec l 611 

halottimal (L 611 vèlèm. aggon tímèktêc nugolmat lélnêtèc tv&quot; feriêiteknç 116300 

ban 1111161 vênd9c vattoc Es megapola 91161 kie занос Ге16т6111611 116311611? slr 
1 . 
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ńoc 2 mödanac Te vèlêd mégpnc te népèidhég Kiknç a3 fèlêlê Fordollatok meg' 
èn leanim Mire iptpc èn vele Minem valloc fiakat èn méhembên touabba. 

hog fériekêt èn bèlpllèm rèmëlhètuétcc Fordollatokrïg en leauim 1 mënêtéc 
e 

*el Mert 'yrfiar vénséggèl mègfogatkogtä sem vagoc kég ha3assag kptèléuç Es 

2dik leve'l 
kezdete az 
eredeti kéz 
iratban. 

ha nappal z e'yiêl foghatuec 2 ñakat gylhêtnéc. halagokat akarnatoc varnatoc 

miglêu felupn'.3 ¿I 9 iñosagoknac êgtèudêiet bêtpltêuec. mièlpt hagaskodnatoc 

mégaggatoc Kérlèc en lanim ne akariatoc ¿5t téunétéc mert ty gétrèlmètéc 

enge? inkab uêhègeit с: èn èllèuém ki mët vruac liège Agert 9 запое ésmég 
felèmèluë 7 kègdéuf.’ 5 sirńoc Orpha megapola 9 napat (L még'fordola th égge 

splè 9 napaual Kin? möda Noemi Ime te rokouod megfordolt 9 népéheg I. 9 1: 

istènihég te mëêl 9 vèlè Ki fèlêlè Né èllêukéggèl èpnèkë'. hog méghaggalac _ 

tógèdet 2 èlmënèc Valahoua meuèudég mégéc. ¿I valahol lakogâ'dal èn es la 

kogom. a te перёд èn népêm. 1. te istèuéd èn istèném. A me`1 fold tégedèt 

mghaluad fogadîd азоп ha'ìlakmég 2 ot végèm têmetésuèc hèlét, Egékèt 

tégè èunêkë istèn 2’ ègekètltolga hanem Lac Lupa halal valagthat meg' euge 
те: 2 tegédèt Agert Noemi latnâ hog Rut alliatatos èlméuèl 3ér3étté volua 9 

vèlè mëtét nem akara èllèukédui sem touabba kiglèlé pve'yheg fordolni Es,l 

égèmbè êlerèdénç ¿I iutanac Bétlèhèmbè , Kic a varosba be mëuéu mêdéuék 

nel igen gors hir gakrola, Es mödnakuala a' nèmbérièc È3 a Noemi kicnèc 

a5 monda Ne akariatoc èngemèt hyonotoc Noéminêc х зёрпёс. De. hyiatoc 

èugel maranac x kèsèrpuç mert igen kèsêrpséggèl 'toltot bè èngemèt a meli 
denhato Tèllêsen méuéc ki I. heian hogot meg èngemèt vr Aßert mirè hiotoc 
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èngemèt Noeminèc kit vr mégala3ot 1' a' mendenhato gétrét Agert ipup Noe 
mi Moabitidia'y Ruttal pménéuèl p garädoklatŕanac foldebpl (a mèg'fordola 
Bétlêhêmbê miden аз arpac èlpser arattatnak uala :of 

Capitulö ij 

v Ala kedeg' Elimeleh ferfìonac vérént valo rokona hatalma's èm 

V ber ¿a nag kagdagsagbèli B003 uêup (t monda Moabitiday Rut 
9 парапас ha paräLolg èlmégec a mêgprè q. g'abonatfpkêt gedéc méllêkêt 
a3 aratonac kêgè'yßlhagandnac valahol ahagi atanac kègèlmês malagt'at lé 

lêndem èn bennèm. Kinec a' fèlèlê Meńńel èn leańom. 1 vg èlmenè ¿a 

geduala gabona fpkêt a3 aratoc hatoc meg'ét Tprténéc ke@ hog а зато fold 
vrat valuala B003 nêupt | ki vala Elimé hm léhnèc rokösagabol. Es ime 

o ipuala Bétléhèmbpl, Es monda аз ага Vr túvèlètéc Kic fèlêlenç nêki 

Algon meg tégédêt vr Es monda B005 a3 ilionac ki a3 aratoknac êlpttpc 

iaroiokuala Kíe e3 lań Ki fèlelè È5 a Moabitis ki ipt vala Noemival 
Moabitisnç vidékébpl. 2 kéré hog a3 èlmaradando g'abona fpkêt 3édnémég' 

a3 aratoc nomokat kpuètuén в holualtol foguä mëd maig'lan al a mê59n. 

(L valobigon Lac eg pillantatban fordolt ha3a, Es monda B003 Noemimie 

Rutnaó Halgassad leańom. né шей égèb mêgprè g'abona fpkèt gednéd. se 

шей èl èhèlrpl dè eggèssehèd te magadat èn lanimmal. ¿l hol aratandnac 

kouèssèd Mert paräwltam èn gèrmékimn? hog sëki mégné 30m0r0h0n гё 
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3 dik По?“ 

gedèt dè es ha 30mioha3andol mëńêl a3' êdénéchég 1 igal vigèkêt kicb9l 

es a3 èn gêrmèkim ignac. Ki le èsuén 9 orcaiara 1 завидна imaduan a' 

f9ld9n monda 9nèki Hönat аз ênnèkém hog malagtot lèlnéc te 3émèid 

èl9t 2 meltolnal èngemêt garädoc nèmbériêt ésmèrnéd, Kinf.’ a3 fèlèlè 

Méghirdèttèttêc ênnèkém mëdenec méllèkêt t9ttêl te napadnac te férièdnç 

halala vtan 2 hog mçghattad lég te gìlêidèt. 2 a. f9idèt liibên gíïlèttèl 2. 
i9ttèl annéphég kit a3. él9t në tué vala Forbatlon vr tenèkéd te mimèlké 
désedért 2 tèllês érdémé`t vég Isrl vra istènét9l kihèg i9ttèl 2 kin? garna'i 
ala futtal Ki möda èn vram malagtot léltêm te gémèid èl9t ki meg'vi 

gagtaltal êngeç 2 bègelléttèl te golgalo lańodnac Ñuébê ki égènl9 te golgalo ' 
Iańodnac eggickèl në vagoc Es möda 9nèki B003 mid9n étèlnç idêiê lènd 

i955 idè 1 égèl kéŕièrèt 2 marLad te falatodat a5 èéétbè 2. vg le i219 Ruth 

a3 aratoc oldalahog 7. 373’ш9 9 maganac keuét Es éuéc 2. mégelegédéc'i. fel 

veué a maradekat. с: önat felkèlè hog g'abona f9kèt5 gv'jtènè 9 gokasa 3é 

rët Parinola, ke?. B003 9 gêrmèkinç möduä. На vèlètéc akar'âd' aratni né 

akariatoc 9tèt mégtiltanotoc 1 tí? kéueitécb9l èluêssètéc èlmésseggèl (L még 
haggatoc maradni hog pirong'asnalkůl вытри 2 а gif'jt9t senki mégné ро 

reha стр agert a mè59bèn mëd èsteg 1 ki raga 1 lélé един; аграпас тб 

nal efimértekét x harò' k9bl9kèt kikèt viuén még'fordola a’ varosba 2 még 

mutata 9 napanac Annac félétté véué 1 ada nèki 9étkén9 maradékat. ki 

b9l megeleg'édetuala, Es möda nèki пара Hol gédégettèl ma 1 hol t9kéllét 

tèd meg múèdèt Légén aldot ki irgalmagot te nèkéd Es megièlëte nèki 



annif ‘I 

kinèl miruêlt volna 2‘a ferfivnac nèuèŕt' mégmonda hog Boognac hiuattatnee 
Kin(3 fêlèlê Noemi Aldot legen vrtol mert agon malagtot mellát t9tuala a3 _ 
èlèuénéknç tartotta a' mégholtaknac es Es esmeg molida .miv rokononc a3 
èmber, Es Ruth | аз: рагЗьо1а ènnèkéni möduä hog mëd addég 9 aratoiual 
eggês9llêc mig'ném mëden vètèménéc megarattatnanac, Iíin? napa mödaEn 
‘iauom iob hog 9`1aniual mëki aratnod hog né valaki idêgën? mêgeien èllè 

néd al`lon te nèkéd. Es vg cggès9l9 Boognac ‘lanival. 1 mend addeglan 9 
vèléc arata miglë a3 arpa 1 a buga a Lyr9cbè vèttètnenç 

~h ~a r f' ,d 

m I vtan ke@ mégfordoltuolna 9napah03 halla 9 t9ll9 Èn `Ieanom 
M nugolmat kèrèsec te nèkéd 2 meggergem te nèked hog iol legen 

tenèked Èboog kinèc `1aniual a mê39n éggèspltèl rokonöc mimèk9c è3 eyièl 
a3 arpanac 39r9iet зона Agert mosgalmeg 2 kênêssèlmeg' 2 9lt93ièl temen 

t9l iob ruhaidba ¿L galle a 39r9rè Né lasson téged a3 êmbér miglèn ételét 

2 italat mégvégègièndi Mifd9n kea ménènd èl alöni. iègégdmég ahèlt ki 

bèn èl alogö , Es i9? 2 felfeggèd 9 palastat laba fêl9l kiuèl bêfêdégét 2 vès 

sed te mag'adat 2 ot fèkég Q kèdég mégmò'ga te nèked mit mifuêlkédnéd kel 

lèsséc Ki fèlèlè valamit parâ'Lolanda3 tégem Es le galla a 39r9rè 2 t9n mè' 

denékèt méllèkèt 9nèki paränaoltuala Es mikor B003 9t volna 2 yutuolna z. 
vigab l9tuolna 2 èlalöni mët volna a’ kéuéknç agtaga mèllèt J9u9 2 èlreite 
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Mik levè' 9magat. a palast felfeduë 1. 9 malgat vete 9labaihog Es imé imar éfelkoron 
ohaitogéc a3 èmbér 2 &gt;mégh.'iborodéc. 2 lata fèk9 nèmbeiìet 9 laba'ynal. с: тб 
da inac Ki vag Es a3 fêlêlè Èn vagoc Ruth te golgalo leańod Nohad ki te pa 

lastodat te `2,olgalo`1anodra mért rokonom vag Es a3 fèlêlê möduä leańom al 
dlot vag te vrtol 2 a3 ¿19 irg'almassagot fell9l mulad a3 vtolsoual mét nem 
k9uèttêl iñakat 3ég'enekèt auag kagdagokat Agert ne akar'y félnéd. dè vala 

mit ènnèkém mondädag tégem te nèkéd mè'd änép ki èn varosomnac kapu 

in bèl9l lako3ic tud tég'edèt èr9s èlmei9 nêmberinç lë'néd sem tagadom en 
magamat rokonsagnac lëném dè mas t9llèmt9l rokomb vagon' Nugoggal ёз 

e°y`iêl 2 holual léuén ha tég'éd rokonsagnac t9ruénè 3érët akarand mégtartani 

iol 19t mvuèlkedèt légen èdolog, Ha kè@ a3 nem akaräga èn tegédêt mend 

kètélkédètnèlkúl véglêc El vr alog holualiglan Es ug aluéc 9labainal ènnç 
I elmulasaíglan Es felkêle mièl9t êmbérec egembê egmast megesmêrnéc. 1. 

monda B003 9nêki ogad hog valaki mégné ésmêriè hog idè i9ttèl leg Es és 

meg mò'da Tèréhèd ki te palastodat kiuèl bèfedégèl 2 tarLad möno kè5èddel 
ki tartuan 2 ki tèreituen merè hat k9bl9t I k9b9l arpat (L 9 reiaia~ vêté Ki 
viuén bèménè a’ varosba (t i9u9 9 napahog Ki mò'da nèki mit mvuèlkédél 

leańom? 2 mégmöda nèki mëdénékèt méllèkèt nèki a3 èmber t9tuala 2 m9da 
Ime hat k9b9l arpat ada ènnèkém 2 möda nem akarlac tégedèt heuä még 
fordolnod te napadhog Es monda Noemí Variad leanö miglèn meglassuc mi 

ëm9 ki menètet èdolog' vallon Sem 59nt|ìg a5 èmbér hanëha bètêllèseitèndi 
mènèkèt bèsén'ét 
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тати 9 

&quot;Capitulom nèged. 
a 

f Eiménè азёс В003 а кариьа т. iéié ou. Es mikor latta vaina 9 
Е rokonat èlmulatta kir9l êlêgtéb a bègéd 19t vala möda 9nèki Ha 

iol idè kèuèsènnè (t yl ith hiuä 9tèt 9nèuén. ki oda haila 1 leyl9 | Véuèn 

ke@ B005 a vaiosnac véni k9339l x ferfìakat. mò'da agoknac Vllètéc ith kie 

le yluén bê5ellé 9 rokonanac My atankfìanac Elimeleh mêgeienç fèlet èlatta ‘ 

Noemi Ki mégfordolt Moabitidisnf.’ vidékéb9l Kit akarom hog ha`1 te. q. te. 

nèkéd mondom menden yl9c èl9t èn nepèmb9l zylêtèttèl nagobbac Ha aka 
rod birnod a mè39t rokonsagnac t9ruénéuêl végêdmég' 2 bei biriad Ha ke@ 
kéllètlèn tenekéd аз: ènnèkém mégmögad hog tuggam mit ténnem kéllèssec 

inert sénki nini. rokona t9llèdt91 mégvaluä ki êl9 vag 1. приёмы ki masodI 

vagoc Es a3 fêlèlè èn a mè39t mégvégë. kin? monda B005 Myd9n a mè39t 
mégvèndéd a' nèmbéri kê3éh9l Moabitidiay' Ruttot 2 vënéd kel ki а még 

holtnac volt fèlèségè hog feltamagiad te k93èlédn9 nêuét 9 9r9klètébên Ki 

fèlèlè êngèdéc rokonsag t9ruénénf.’ Mert пё tartogom èn nèmënèc vtollat èl 

t9rlènë. te éltèttèssêl èn gabadsagömal kit9l èn ржет magamat 9r9mèst 

vallanom mégvalnom È vala ke@ gokas a régièknêl Iglbèn rokonsag'r k939t. 

(i valaha eggic a’ masiknac èngèduala hog er9s lénnè a3 adas. mégaggauala. 

a3 èmber 9 sariat 2 9 rokonanac aggauala è3 vala Isrlbèn a3 adasnac tanosaga 
Möda agert B003 9 rokonanac, Véd a sarut Ki lég'ottan mégodao 9lababol 
Es a5 möda a’ sylètêttel nagobbaknac (i mëd Епёрп? Ty tanoc vattoc ma hog 

siicsi comix. 2 

54“ ine&quot; 
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birtam légèc mëdénékêt mé`1`1èc Elimelehe ¿L Celione (t Maloué voltanac Noé 

mi èladasabol. Es Moabitidiay Rutthot Malounac fêlêségét hagassagba v9tte. 
hog feltamagiam a' mégholtnac nêuét 9 9r9klètébên. hog pneuègêtè 9 nèmé 

b9l 2 9 attafìayeb9l ¿t änépb9l léné t9rlêsséc Bison tif tano'y vattoc êdolog 

nac. Fèlèlè mëd anuép I. a giflètèttèl nagobbac kic akapubä valanac Mif ta 

пос vagöc tégè vr énnèmbeièt ki be mêgë te hagadba mikët Rahèlt (t L'yat 
kic meg'raktac Isrluç hagat, hog légéu iogagnac peldaiaban Eifratabau 2 val 

lon nag nèuèt Bétlêhêmbèn Es legen te hagad mikët pharesnç haga | kit Ta 
mar 3619 Judasnac mag'uabol kit adand vr te nèkéd è ‘lantol Es vg véué B005 

Rutthot Es véué fèlèséggé 2 bèméuè 9h03iaia. 2. ada vr änac hog fog'na 2 Syl 
n9 fiat, Es mödanac a' nembeièc Noeminç Aldot vr ki nem gêuuèdttè hog 
megnefogatkognec te némédu? maradéka ¿t {frèsèn maradna 9 nêuè Ísrlbèn 

1 vallanad ki méguigagtalua te lélkédèt 1 éltètué te vénség'edèt Mert te mé 

nèdtpl giflètét ki tégedêt 3èrèt 2 naggal iob te nèked hog nem ha hèt ñakat 

vallanal , Es véuéu Noemi a' gèrmékét I. vèté 9 9lebè 2 daikanac 1 visèl9nèc 

ti3teuèl éltèttètikuala 30m3êdsagbêli 64:: eg nèmbeièc ke@ egbè 9ruèudé5uèk 
uala vèlè mödvau fìv gilêtét Noemiuac 2 hiua 9 nèuét Obethnç ès'lsa'ynac 
dauid attauac neuò atta Ègéc pharésnf.’ nêmgèti Phares 3€er Egdromot Egrem 
gifle Aramot Aram gifle Amïadabot Amiadab gifle Naasont Naasou gifle Sal 

mont Salmon gifle/Boost B003 361e Obêtlxet Obeth gifle lsay't Isa'y gifle da 

то: 

е Svg 
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е S vg Arphaxat Medosoknac kirala soc nèm3ètékèt ala3ot vala 9 (Манна 
Е vrasaga ala. 9 9 raka ig'ë nag èzosseg'o varost kit nèuègè hèc ba 

tanisnac. neg 30go kouêcbol 2 farag'ottakbol raka 9 k? falit hètuèn ko 
noklènê mag'assagban 2 gelésségét harmié końoklètnê 9 tornit kèdég vèté 
3а3 końoklètnè magassagba. 9 oldalit liu3 kèdég nëg ségouèn monno: 11113 
lab ñomdékné tartatikuala. 2 9 kapuit vèté a tornoc magassagaiglan. 2 di 

Lèkédik vala mönal hatalmas 9 sèrègenç hatalmaban 2 9 3èkin9 diLosege 
ben Agert 9 0r3aglattanac xii ê3têńdèiebèn Nabahodono30r Assiriosoknac 
kirala ki 0r3agluala Niniuenç nag varosaban viua Arphaxat êllèn 2 még' 

uèré otèt a nag тё39п ki nèuê3têtikuala Ragänac Effratesnèl 2 Tig'risnêl 2 
Jagadâ'nal. Eriothnac Elicoron kiralanac mè3èië Tahat felmag'a3tatec Nabu 

h0d0n03ornac kikala or3ag'a. zo 3i'uo felèmèlkédéc. 2 èrègtè mëdenékhé3 kie 
lako3nakuala Ciliciaban 2 Damascosban 2 Libanosban. ¿a anèm3èteknç kic 

valanac Carmélosbä. 2 Cidarban. 2 galileabâ 11 lak0300h03 E3drelonnac nag 

mègèien. 2 mëdenéché3 kie valanac Samariabä (a Jordannac foloia èluol 

Ihflmiglèn 2 Jessenèc mëden foldérè miglèn iutna äêrètë 0r3agnac hegeiI | 
Мёд ê3eché3 kouêtékèt êrè3tê iNabuhodono30r Assiriosoknac kirala kic 

2 Ё 
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mend egakarattal èllènè mondanac 2 heian èrègtékmég 2 tigtéssegnèlků'l 

ménén? èl Tahat Nabuhodonogor kiral mégharag'uéc mëd afçldrè 2 ès 
kéuéc 9 orgagara 2 9 3èkirè hog ofnag'at megdiadalmama mëd èvidékécrçl 

n l ` Abuhodonogor kiralnak xiii ègtèndèiebèn аз ё19п9 xxii napiaban 
N 1911 igé Nabuhodonogor Assiriosoc kiralanac hagabî hog mêgd'y'a 

фашизм çmagat. 2 9Ь031а liiua mëd a3i'lètèttèl nagobbakat. 2 mëd 9 ha 
dakogo fèiedèlmit. ç vallei 9 vèléc 9 tanaLanac titkiat Es monda obènnè 
ègondolat0t lëni. hog me'd af fçldèt V0 vrasaga ala adna'alagna. Ki m5 
déc mikor mëdenéknç kéllétuolna hiuaii Nabuhodono3or Olofernèst 9 vitè 
зйп‘? feiedelmit 2 möda onèki Meń ki nap ńugat fèlévalo mëd orgag» èl 
lèn. 2 ièlénnèn азос èllë kic mégvtaltac èn vrasag'omat ne èng'fèggen te 3é 

méd sem egorgag'nac G më'd kçfalos varost ènnèkém èngègtèì там: 010— 
fernès hiua a' fèiedèlmèkèt 2 Assiriosoc èrèienèc mèstérét 2 meg'gamlala а 

férfìakat kiménètbèn mikët parîLoltuala nèki kiral 3а3 hug è3ér vihato 

galog'okat 2 louagokat 2 louçkèt xii è3ert .2 çlnëd kiménesét èlèuè нема 
затсашп tèuéknç sokassag'aban. agockal méllèc asèrègekńç Ь9и9п éléguol 

14m ma. na Es tèhènèknç Lordait 2 iohoknac Lordait kicnç`3ainoc ném vala 
gabonat mëd siriabol Qnéméssebèn gérge kégeitètni aränat 2 è3 istqt igen 
sokat vçn kiralnac hagabol l Es èl èrèdè Q 2 mëd sèijèg' a3 3ё1кёгёс1кё1 2 
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a louag'ockal. 2 alouockèl kic bèfedéc foldnçoréaiat mikët s'askacA Es mi 
kor altal mëtékuolna Assiriosoknac végèyt iouo Angenac nag hegérè kic 

vadnachilicianák balfèlollo Es felménè omëd kaste`10kra 2 mégvon mëd 
kofalokat Melotosnac кед mëâ kagdagség'o varosit ki viua 2 tarsis# 
nac mend ñay't mégfogta 2 Isrl ñayt mégfogta. kic valanac akiètlènbën 

oréaia èllên 2 gelen foldénî= Ègfêkéré. 2 altalménè EiTratést 2 iouo Mc 
sopotamiaba 2 mégtoro mëiî magasségo Varasokat kic valanac oth Mähre 
nac arradatt'aboltolfogua miglên iuttatic tëg'errê. 2 meg'foglala фасад; Cili 
ciatol foguä'raphètnç veáiglè vegékiglèn kic vadnac ngèkrè. 2 èlhoga Ma 

diìnac mëd иву: 2 megfosta omëd kagdagsagokat Es mëdénekèt рёва 
èllênè allokat мёда]? torn? gaiaban È5 vtan legalla Damaskosnac mê 
gçirè aratasnac napiban 2 чтеца vètêménékêt meggoyta 2 omëd faiokat 
2 3919591&lt;ёс ki vag'daltata 2 o félêlmè èséc foldnç menden lakoso'iral 

t Ahat êrêgtéc 9 kçuêtékèt mëden varasoc 2 vidékék Sirianac tud 
Т ńamért Mesopotaminac ç Sirianac Sobalnac ç Liberenac ciliciaf 

nac kirali 2 fèiedèlmèc kic iouén Olofernèshég möndanac äênèkm'g' te 
meltatl'à'kodatod mi' èllènçc mét iob hog èlèuênén golgallonc Nabuhodo 
nogor nag kiralnac 2 alagkoggonc te nêkèd hog në meghaluäc mir vêsêdel 

mîêcbên mynmagonc mil solgalatöknac karat gênuêggůc Mend mi? varasonc 
2. mëd birodalmöc menden lialmöc 2 hégêc 2 тёще ç tèhènékn? Lorda'y 
2 iohoknac Lordayc 2 kêLkèké louake ç têuèké 2 mymeniî birodalmic 2 
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golgainc te 3éméléd èlot vadnac. mendénéc te toruéned alat légènf.’ Mû 
npn mag'onc es 2 mv ñajinc tegolg'aid vagöc. icy mvnèkonc bekeseg'es 'vr 
2 éltèttèssèl mvßolg'alatonckal mikët kéllètèndic ténèked Tahat j le 3alla, 

a louag'ockal, a hégécbol nag tèhètséggèl 2 méguon lnendenvarost 2 m5 
dent a’ foldon lakbgot Mëdén varasocbol ke@ von o maganac sèg'edèlmé 
kèt èros fériiakat 2 valagtottakat hadakagatra Es anné felèlm èséc a vi _ 
dékécrè hog menden varasoknac Vlakogoy fèiedèlmi 2 ti3telèndobi égèm 
bè ki ménénç a iouon? èlèibê fog'aduan otèt koronackal 2 ditérèteckèl 
tancokat vègètvén kvrtocbèn 2 tympanomocban Dè maga ègekèt téuén 
sem èngêgtèlhètécm'g' omèTlênf.’ fènésèg'ét Мёс es o varosokat mégtorfl 
2 o `èrègtuénékèt ki vagdala Mert paräLoltuala annac Nabuhodonogor 

kiral hog a foldnèc mëâ istênit ki irtana . tudńamért hog Lac orion 

mag'a mödatnéc istènnç а nêmgètéctol méllèkêt Olofernè'snç hatalma èn 
gè3tèlhêtétuolnamg Altal mëuén kèdeg Siriat Sobalt 2 mëd Affamiamot. 

2 mend Mesopotamiat . i9u9 a3 Idomeosokhog Gabbaauac foldebè Es meg 
uevé a varasokat 2 vlo oth harmié napocban. Ki napocban paränola eg 
bè gvlni otêhètségenç mend sèrêgét | 

„l 

са nii. 

t Ahat haluä ègekèt Isrlnç fialv’ kic lakognac vala Judanac fol 

Т deben igen mégfèlèménç o orcaiatol 2 felèlem 2 rémolèt még 
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hata 9 èrtèlmékèt hog a3öt né tëné Isîln'.’ 2 vr tëplomanac mél 

lèt tot vala égèb varosoknac 2 9 tëplomoknac| Es èrè5ten'.’ mëd 
samaiaba korŕiol Jériclioiglan 2 mèg'fog'lalac hégèknç mëden tètèit 2 ko 
falockal mégkornékéséc 9 faluiokat 2 gabonakat gyyténç a vyadalnac 

kégolètérè Eliachim pap es ira mëdénéknç kic valanac Egdrelon èllèn. 
ki vagon a nag meson? orcaia èllèn Dotaim mêllèt 2 тёаёпёснез kikén 
alta] ménêt lèhètuala hog inég'f'oglalnac a hégéknêc felménêtét kie altal 
vt lèhèt vala Irlmbêl hog 0th orignénç hol goros vt lèhètuala a hegek 
11939: Es 19119 Isîl migerët nèkic 3er3étté vala Eliachim vrnac papa 2 
¿molto mend änép vrhog nag alhatatossagban 2 alagac olélkekèt 'ymadsa 
gocban 2 boitocbèn 91с es onèmberiec 2 ciliciomockal oltogtètéc mag'okat 
а рарос 2 9 gèrmékdèdékèt létêrièstéc vr tëplomanac orcaia èllèn 2 vr 
nac oltarat bêfédéc cilicioiîal Esmëd egêmbè yupltén'.’ Ishîlnç vra istè 

nêhe3 hog nè adatnanac 9 gêrmèkdédéc ЖаднаяЬ: ragadatba. 2 9 fèlèségéc 

oglatba. 2 9 varasoc ki irtatba. 2 9 scë'tec Vndoklatlatba Taliat Eliachim 
avrnac nag papa mégkêréng'é mëd Isïlt 2 bègellè nêkic mödiiä Tuggatoc 

mèt vr még'halgatta ty ongollattokat ha maradvan méginaradandotoc boi 
tocbèn 2 'y'madsag'ocban vrnac 3émèlè èlot | Légèték megèmlèkegoc Mo'y'fêfrol 
vrnac golgaiarol. ki Amélehét oèrèíebè bigot 2 ohatalmaba 2 osêrêgébè 2 
paysiba 2 o3èkèribè 2 olouag'iba Nem vassal vy'ovan dè scët ongollatockal 
ymadkoguan le`èyte Igèn létèriêgtèttèc legni’ Isl'iîlnç mëd èllènsegi ha 

mégmaradandatoc èmyuèlkédètécbên méllèt kè3déttêtec Agert ès 9 611301 
'Il 
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lattara vrat ongoluan. mégmaradnac vala vrnac 3émélè elet vghog a3ok es 
kic vrnac aldogatot aiîlnakuala ciliciömal Нантананес méggoreitoguä. aiau 

lananac aldogatokat uruac | Es hamu vala o fèiekë I. mëdéuec mëd 

gifuocbol 'y'maggakuala vrat hog méglatna Isïlt onépétl 

вариант otod. 

e S meghirdêttètéc Oloferuesnç Assiriosoc vitê5è fêiedèlménç hog 

Е_ Isîl На}? „1‹ёзейсёпёс„ magokat днём allanioc. 2 ahégeknêc vtajitv 
be rèkégtéttekuolna 2 nag liirtêlêukédêttêl gérièdè nagharagba. 2 hiua 

Moabnac më'd fèiedèlmit ç aamô'nac vê3êrit 2 monda nèkic = Mögatoc nè 

kém ki légén èunép ki allégekêt biria. auag méllèc 2 mïêmouêc ç mé 
néièc legënèc o varosoc. mé`l légen o èrèiec es. Auag me`l légéu o so 
kassagoc еэ auag ki légen evitêgi sèrègeknç sekssnags kirala Miiè è3ec 
mëdénëc felét kic lakognac napkèlètrè megutaltanac èngemlï ç nem iot 

сёп‘? ki nêkonc èlçncbê hog bekéséggêl fogaduanac mI'Ikèt Tahat Achior 
Amon mëâ ñaynac vêgêrè fèlèluë möda Èn vram ha méltolod halgatuod 

ig'assagot mödoc~ èunèprol te 3éméléd êlot. ki a' hégècbèn lakogic. 2 nem 
mégen ki hamis ige èn gambol ~Èunep Caldeosoc nèmgêtébèli. ёз êlè5téb 
Mésopotamiaban lakogot mbt ném akarac kouètniec o attoknac istènékèt. 
kic valanac Caldeosoknac foldebên. Es vg még hagac t? attoknac ceri 
moniaiokat méllèc valanac istèuéknç sokassagaban. mëiiêc eg istênét 
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b9t9ltéc. ki es paranLolt 9nêkic hog ki mënénç onnan 2 lakognanac Ca 

rîban Es mid9n èhseg' bèfedèt volna mëd f9ld9t 3allanac Egiptöba | 
x oth nég 3a3 è3tèndêiglèn vg sokasoltanac meg hog 9 sêrêgéc ingên тёз— 

uêm 3älaltathatic Es mikor mégnèhè3eitéttéuolna 9tèt Egiptönac kirala. 

2 9 varosinac mégrakasiban запа] 2 k9téglaual ala3ta volna 9kèt 111191 
ten? 9 vroc istènéché3 2 mégvèré Egiptönac mê'â f9ldet kiflßb kill9mb 

Lapasockal| Es mikor t9ll9c a3 Egiptomiac 9kêt ki vèttékuolna 2 a 1.a 
pas t9ll9c èltauo3ot| volna (L ésmeg mégakarnac 9kêt fog'nioe L: 9301ga 
laitocba inéghionioc A300 èlfutuä mënf.’ istèaè a tèng'ért mégnita ughog 
innêt (l innèt a. vi3êc mégèr9s9dnén? mönal k9fal. 2 è3ec 3arra3 labbal a 

têngêrn'.’ fênèkét iaruä altal m'énén? Ki helen myd9n 9kèt a3 Egipto 

miaknac gaintalan sèrègè 9kèt `ifld93neie vgfèdé3tètécbè vi33êl hog tac eg 

sem maradna ki adolg'ot 9maradék0knac mégi3ènnêie Es a vèrés tenger 

b9l ki mê'uén sina hegenç' kiètlêni èlèicbè kêlénç kicbèn sonha êmber 

nem lak03hat0tuala auag èmbernç fia ñugotuolna 0111 akèsèr9 forrasoc 

mêgédéspltèn? nèkic italokra Es nêguèn è3tèndêiglèn èlèdèlt mëb9l k9 

uêttên? 2` valahoua bèmëtènç e'y'nèlk 2 nilnalkůl 2 vértnèlk 2 t9rnèlkifl 
vyot 9 istênéc 9 értec 2 g939t 2 ném volt ki karomlatot 2 mèuètést 

tenne ènnépnç ha nem Lac mid9n èltauo3ot 9 ura istènenf.’ 3olgalatt°atol | 

Valaménéser ke@ 9 istènéct9l mégvaln'a' égêbet b9L9ltènêc ragadatba 191— 

be 2 b0330sagba adattanac Vala mêne3er ke@ megbîtac èlfordoltokat 10.1:1 ими. 

9 istènèknç 301galattatol. amena? istènè adot 9nêkic têhètségét èllènt 
3 
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allanioc Es ès Vtan Cananeust | kiralt Jebugeust 2 Feregeust Eteust 2 

Eueust 2 Amorreust 2 mëd a hatalmasokat Esebonbä letèriègtèttènç 2 9 

f9ld9kèt 2 9 varosokat 9k birtac (a miglèn nem bifnh9ttèc 9 istènèc 5è 
mèlec èl9t 9 iogagoc 9vèlèc vala Mert agoknak istènè gizl9l hamissagot. 
mèt es ès è3tènd9c èl9t mikor èltauogtakuolna a3 vtbol mèllèt istèn a 
50knac вдовцаРима hog abban iarnanac. viadalnac miatta ki irtatanac soc 

nèmgètèct9l. 2 soc 9k9339l9c fogsagba vitèttètéc a në 9 f9ldebè | Tegeten 

не?! mégfordolanac 9 vrochog istènéche3 a’ himlètb9l mélbè èlhimlèttèk 

vala. egbè gif'itèténç 2 felménénç mëd è3 hégécbè. 2 ésmeg biriac Ik ШН 

mèt hol vagö scëtéknç scentè ‚ Ма азот: èn vri kèrèstèssedmïg' ha va 

gon 9 valami hamissagoc 9 istènec gemelec èl9t. 2 mëń9nc fel 9h03iaioc 

mert agoknac istènè aduan nèked agga. agokat 2 alagtattac lè3nç te ha 

talmadnac iarma ala l Ha ke@ ènnépnf.’ vétkézètè nÍLèn 9 istènè gémélè 
èl9t nèkic èllènéc nem alhat'öc. mèrt 0.500 istènè megoltalma3ia 9kèt. 2 

v lè39nc mëd f9ldn? hoggosag'aban Es l9n míd9n Achior mèg39ntuolna 301 
nia mëd èg ig'ékèt. Ludalkodanac Olofernèsnç mëd fèiedèlmi 2 gondollak 

uala .9tèt megçlniec | möduan eggic a. masiknac ki è3 ki Isl:l fiay't mö 
ga hog Nabuhodonogor kiralnac 2 9 sèrègénèc èllènè alllat fèguèrtèlèn èm 

beréc 2 tèhètsegnèlkirl valoc 2 viadal tudomańanac tudatlani Agert hog  

Achor mégèsmèriè mért тезы! mi'nkèt Mënpnc fel ahégécbè 2 яги/(1911 

9hatalmasoc mégfog'atâdnac хана: vgî agonockal t9rrèl altal vèrèttètic hog 

tugga mëden hog Nabuhodonozor f9ldn9 istènè 2t9llet9l megvalua égèb nil.' 
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Capitulom hatod 

l Qn kedég' mikor meggontênç volna golnioc Olofernês ig'en még 
L haraguec möda Achiornac Mért .Hihetaltal nèkïic monduä hog 

Isïlnç nèmsètê mégoltalmagtassec 9 istènét9l hog meg'mutassam tenêked 
mert nii. istèn hanem Lac Nabuhodonoßor mid9n megvêrèngůc 9kêt | ,lími 
kent,î| mëd eg èmbért tahat te es 9vêléc a3 Assiriosoknac t9réuèl halgmég' 2 
mëd ISH te vêlèd vègédèlmbè vègèl 2 mêgbigoneitod mert Nabuhodonogor 

legen mend 191an istênè Es tahat èn vitessegënç t9r9 mégen te oldalidon 

2 altal 9klèltètuén lé èsél Isì'lnç sèbési k939t 2 nem élhêc touabba miglèu 
ki irtassal agockal Valobigö ke@ ha te ,Hiheciadat ig'agnac дебета061 alaitad 
ne èssekmg te 3éméled 2 ahiruadag' me`1 te orcadat mégfog'lalta tauogiec 

el te t9llèd ha ¿3 èn ig'eimêt alaitad hog bêném tellèsediaitètic H0311...&quot;L ma. 

kèdeg' èsmèrièd mât ê3eckèl mëd égêmbê ègékèt mégbigoneitod Ime ёз 
ifd9t9lf`ogu5 annéppèl tarsalkodol hog mydon èn t9r9nèc méltan valo 

gétrèlmét vèndic te азов g939dèlm ala èngègtèltètél | Tahat Olofernès paranoia 

9 golgainac hog mégfog'nac Achiort 2 vinnec 9têt Betuliaba 2 adnac 9tèt 

Ы! йаУпас kègécbè Es véuéc 9tèt Olofernêsnç l„olgay' 2 èl èrèdenç amè 

39s9n De mid9n k93êleitettèkuolna a hégecbè ki i9uénêc 9 èllènéc a pa 
ritasoc agoc не?! èlfordolanac a hég oldalarol mégk9t95éc Achiornac kèsèit 
2 labait a fahog 2 ig megk9t95uén ak9têlèckêl èlhagac ‚пёс 2 mégfordo 

3 i 
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lanac 9 vrokho3 Valobi35 Isîlnç iìaìi le3allanac Betuliabol i9uén9 9ho3ia 

kit mégoduä vim? Betuliaba 2 inépnç k93¿pétt¿ allapt'atac 9tèt megtuda 

ko3anac mi dolog volna ¿3 hog 9t¿t a3 Assiorosoc k9t93u9 hattakuolna 
Annapocban valanac oth fèiedèlmèc 03`y°as Micha ña Simeö n¿m3¿téb9l 2 

Tharim ki es Gothonièl 2 vg a vénéc ko3¿pet 2 me'denékn? sémélè ¿19t 

mégmöda Achior mëd igékèt méllèkèt 9bè3ellétuala в Olofernêstpl 111116133— 

tètuên miképpên Olofernêsnèc népè akarta volna 9tèt ¿3 ig'eiât I még9lni 
Es miképpèn Olofernês méghaguâ' parînolta volna Isïlitaknac ¿3 okert 
adattatni hog mid9n Isîl fia'yt mèg'g93né tahat = Achiort es kvl9mb kvl9mb 

gétrèlmèckèl paränolna mêg9l¿tt¿tni a3ert hog mödottain volna hog 111111111!З 

istènè 9 oltalmoc Es mikor Achior mëdénékèt még'magara3ot volna mend 

Enép 9 orcaiara ¿sec vrat y'maduì 2 k939séges ohaitassal 2 здравия! siralmal 

egakarattal 9 on3ollattokat 9ttéc vrnac möduä = Mënç f9ldn9 vra né3i¿d 9 

kèuélsegekèt 2 tèkéntèd mvala3atossagò'ckat 2 te scëtidnç orc’aiat ñgêl 

mè3ièd2 mvtassadmg mât nem hagodmg tebèléd bi3okat 2 9bèleiec mèré3kè~ 
d9kèt 1. 9 ¿rèiécbên ditèkéd9kèt mégala3. Es ug a sirast méguégè3uèn 2 

mëd napot ¿stéár änépêc 'y'madsaga bètèllêséduén meg viga3talac Achiort 

môduî Mv atäknac istènè kin? tèhètseg'ét te fidikaltad 9még' aiandoko3o 

te nèked ¿3 forbatlatot agga hog inkab te latod 9vè3edèlmékêt| Mikor kè 

deg mi; vröc istèn9'c adanga 9 3olgay'nac ё 3abadsag'ot. légen istên te vèlèd 

es mvko3èpétt9nc hog mikët nèkéd kéllètèndic vgan nayaskoggal l“nnad 
tieiddèl | Tahat G3°yas a' tanah. mégvégè3u'ë vine 9t¿t 9ha3aba 2. t9n nag 

c ‚ r s 
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vauorat 2 hina më'd apapokat a' boit megvégeguén egèmbê meghièdêlmê3éc 
mag'okat È3 vtä ke@ më'd änép egbè hiuan mend étaltal a5 éghagban Уют„Щит, 
kosanac kéruén seg'edèlmèt Isîl istènét9l| 

Capitulö vij. 

о Lofernès не?! masod napö parîuola osêrêginç hog felmë'nenç 
‘ О Betulia ellen Valanac ke@ hadako5o galog'oc 3a3 11113 1131116 2 lo 

uag'oc xij è5érén. a ferliacnak ké59lèt9ct9l megvaluan kikèt megfoglaltuala 

afog'sag. 2 mëd iliac vidékécb9l 1 varasocbol èlhogattatnakuala Mëd égêmbè 
ké3eitéc 9magokat viadalra Isï'l íìay èllên Es iu9énèc a hégnf.’ magassag'a 

¿glenra mëd tètèiéiglên ki négi Dotaimot a hèlr9l ki mödatic Belna 

Chelinomiglä ki vagô' E3drelon ellen Isil 11113? ke? hog latac 9 sokassa 

g'okat létêriêgtéc 9 magokat a' f9ldrè hamut èrè3tuén 9 fèiekrê 2 egakarattal 

'y'madkoganak hog Isîlnç istèuè mutatna 9 irgalmassagat 9népén Es véuéc 

9hadak03o fèguerékèt ylénèc ahèlekén méllèc 30105 vtnac 9suènét vi3ic 

a' hégesec k959t 2 valanac 9ri39c agokat mëd nappal 2 éyièl Valobigö 

Olofernes myd9n kèrèng'ené k9rn9l lele hog a forras ki 9 vi3en9 folasat 

mêstersèg'es alkotassal a varos kyu9l vigi vala ègfek fèl9l i. parínola èl 

vag'atni 9 vigeknç foiasat' Dè valanac a k9 faloctol nêm meg/,è forrasocl 

kicb91 познав lattatnakuala vigêt mèreitêniêc inkab hièdèlmè3êtrè hog nem 
italra Dè Amönac ¿i Mouabuac fia'yy трёп? 01о1`егпёв1юз mdduan Isil ña'y 
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nem 3vcaban sem nilba në bignac Dè a hegéc oltalmaziac agokat 2 ahal 

moc a nag magassagban `sergiattètteic èr9seitic 9kèt agert hog viadalba mé 

nèsnèlkùl g93hèdnédmeg 9kèt Vès 9ri39kèt a’ forrasokra hog a3ocb_ol né 

mèréhênç 2 t9rnèlkifl9n 9l9dmeg' 9kèt auag bigon mégaggac a varosokat 

méllèt alaitnac' ahegecbè vèttètuèn mégnë g93hètni Es kéllèténç ё3 igéc 

Oloferuês èl9t' 1. 9111561 soldosi èl9t: 2 3ér3e k9ru9`l gagasokat me'd forra 
sokra Es mid9u ès 9ri3èt hvg napocban tèllèsédétuolua bè mégfogatkoga 
nac a Latornac 2 vi5èkn9 giflèkégèté mëdénéknî3 Betuliaban lakogoknac. 

I'ghog nem volua a’ varosban hönat auag eg napö élégéduéuç meg inert a 

vig egmëii паров mértékéu adatikuala Звери? Tahat mend _férñac I. nem_ 

bérièc а vénec 2 iliac 2 aprodoc egëbè Ogy'ashog giflèkégéuç mend eg зона! 

mödanac Itélléu istèn mifk939tt9nc 2 te k939ttêd mbt t9ttèl gouogokat mir 
bènn9c ném akaruäc békéséggèl 3011160 а3 Assiriosoknaekal Es agét adot 

Vèl isten mifukèt 9kègécbê. 7 agert nineu ki sègellen. mert létèriè3tèt'9c 
95eméc èl9t söiusagban ç nag vègèdèlmbë Es magi'hètéc egbê mëdenékèt 

kic èvarosban vaduac. hog mëd kéukén aggucmeg magöckat Olofernès 

перец? Mert iob hog megi'og'dosui algukmégvrat èlèuèuèn hog né még 

ha`1`1`öc 2 légçic boggosagba mëdeu testnèc mert lattuc miffèlêsegiuckèt ç 
mygèrmekdèdinckèt méghalni mygémèinc èl9t Egèmbè valluc ma meńńèt 

2 f9ldèt (l my ataiIIknac istènet ki mégg959dèlmè3 швы: mybi'ußc 5eréut. 
hog il'ñar aggatokmg a varost Oloferuèsnç kègebè 2 legen my vég9c rIiuid 

шт? gaiabä ki hogiab legen a' gomitisag'uac agiusagaban Es mikor èsékèt 
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mötakuolna l9n nag sinnlm 2 ordeitas annag egha3ban mQ'adénéknç.` Es. soc 

idèîglèn 711911611? 0530110! 711103 monduä bifnh9tt9c myatainckal hamissan 

mimèlkéttïic kègètlènseg'ét t9tt9'c Te mert kègòLmes vag irgalma3ìh nèk9nc 

2 te ostorodban g939dèlmè3iêdm'g mi/hamissagînkat. 2 ne akariad adnod tége 

dèt vallokat änépnç ki tegedêt пё tud hog némögac nêm3ètéc k939t hol vagö 

9 istènéc Es mikor megfarrattakuolna è3i'u9ltéséckêl 2 è sirasockal még'fogat» 

k03tac v¢`a3t¢`ag'lén‘:` Felkèluén 03'yas 11911 1101105001101 még9t93tètuê' möda Egel 

mei9c legètéc at'äfìa'y 2 115 91 napocban variöc irg'almassagot vrtol Mért talätal 

èlmèeei 9harag'iat 2. ad dit9seget 9nèuén9 Ha ke@ è3 9t napoc èlmuluan nem i 
i9uènd segédèlm tegůc è3 ig'ekèt | mé`1`lèkèt bè3élléttètéc. 

Cìapz'tulom viijzc. 

e S l9n mikor ¿3 igekèt meghallattauolna 93uèg Judith ki 11010 
Е Mérainac leańa 'ydèx Íiaye Joseph 11010 O3'y'e 11010 Elia'y {11010 

Gamer 11010 Gedeon 11010 Raffain 11010 Ас11110111010 Ме1с1110 11010 Enä 11010 
Natanie 11010 Salatièl 11010 Simeö 11010 Rabin Rubên’ñaie Es 9 ferie 11010 

Manassas ki megholtuala arpa aratasnac Beioben napiban Mért aluala a 

kéuê k9t939c felét 0 т039Ьёп 219119 nag hèuseg 9fèierè 1. még'hala Be 
tuliaban 9 varosaban 2. èltèmèttètec oth 9 attay'ual |Vala ke?! Judith 
93uèg 9meghagotta ‘ymar harö è3tènd9cbèn 2 1101 honapocban 2 9ha3anac 

fels9 fèlibèn alkota maganac titk hailakat kibèn 91aniual lako3ikuala bè 
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Mdik levál. 

rèkègkeduèn Es valuä 9 fanokan cilìciomot b9it9luala 9 èlèténf.’ mëd 

napiban 50mbatoctol 2 Néomeniactol 2 Is'r'l haga y'nnèpètgrl mégualuä. Vala 

ke@ igén dragalatg 3in9 kinç9feriè hagot valasoc kagdagsagokat 2 golgakat 

2 valalokat tèllèsèkèt tèhènèknç Lordaïual 2 iuhocnac Lordaiual Es vala 

èg mendènècbèn igén hirésség9. mert igë feliuala istènt. sem. vala ki 

g0n05 ig'ét bègellènè 9 rolla Es. vg mifdçn è5 hallottauolna mèt 03ïas 
fngattauolna hog ag 9t napoc èlmuluan mgadna а varost èrègte Cambri 2 

СагтЗ’ papoch03. ¿n içuènç çhogiaia 1 möda a3oknac Mi è3 ig'è kibèn ngv°as 

èngèdét hog айва а‘ varost a3 Assiriosoknac ha 9t napocban në i9uènil 
sègedèlm můnèk90| Es kic vattoc tir kie vrat késértétec èbègéd nem 0l 
ki irgalmassag'ot réggègien dè inkab ki haragot tamazion 1 hirtèlènkédètét 

gèriegien Tir . vèttètèc ifd9t vr irg'almagaŕŕanac . 1 tir akarattocban 3ér3èt 

tètéc napot 9nèki Dè mért èngèdèlmès vr èrr9l pniat tanöc 2 9boLanal'ëfat 
k9x°1 hullasockal kériúc Mèt istèn nein vg'â fènégèt lnët èmber. sem g'er 
iè5tètic haragra mikët èmbérnç lia Es agert Епас а1а3йш: тИёЩопсКёг. 2 

t9r9dèlmègsèœètdèlmès 5èllètbèn 1 alagtatotbä golgallonc 9nèki` Monguc. 
sîruan vrnac hog 9 akaraŕŕa 3érët vgan tegè 9 irgalmassagat mifuèl9nc. 

hog mikent meghaborodot mi'sůu'êc 9 kèuélségècbèn vgan 2 mi' alagatossa 
gokrol dinèkèggöc Mèrt nem k9uèttuc miratainknac bim9kèt_ kic mèghattac 9 
istènékèt 2imattac idègén. istènèkèt abimèt kiert adattanac t9rbè 2ragadatba. 
l 9 èllènségéknç gala5tatba=Mi7 kel.’ égèb istènt nem tudonc tollètçlmgvalua 
variuc alasatosoc 9 viga3talattat | 2 megkèrèsi mir vérçnkèt mirèllènseginkn? 
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gétrelmécbçl 2 mégalag mëd nemgetéket valamellec tamadandnac mirellè 
n9nc_ 2 tégi agokat tißtésseg'nelkirl mir vröc isten9nc Es ma atiiìa'y' kic 
papoc legtéc istennç nêpében ti' bel9lletéc migÍ agoknac lelkéc = Tir be 
l„ettekre eméllétéc fel çgifuçket hog megemlekè59c legen? Mert még 
kesertéttenec mifaŕainc hogI m'gbi3oneitatnanac ha igagan b9\.9ln‘.’ 9 istenéket 

Mert légenec megemleké39c mikët Abraham miratanc késertetétmg'. 1. soc 

t9r9delmeknç' miatta mg'bigoneitatuan 19t istennç baratt'a Igen Isaac Igen 

Jakob. igen Moïses 1 mëdenec kic istennç kéllettenç soc t9r9delmeknec 

miatta meten'.J тёса12 liùuçc Азос Нед kic késerteteket në fogattanac vr 
nac felelmében 1. 9 engedelmetlensegeket 9 morgasoknac boggosagat vr ellen 

mondottac ki irtattanac a ki irtotol 2 a kégoctol eluegtenec Agert mires 

ne d'iadalmiuc meg magöckat agokért mélleket 3enued9nc. de mizbimîknec 
valluc egeket kùñ'eb getrelmeknç lénni. vrnac ostorit. mönal vrnac golgay' 

kiemégfegettet9nc higgůc mif iogolasonkra nem vegedelm9nkre Es mon 

danac înac Ogïas т. а papoc Mëdénéket mélleket begéllettel igagac 2 n'l'l. 15.1.1 мы. 

te begédidben sem ëg mgfeddés Aget ma ’y'mag můért9c mert s. nemberi 
vag 2 vrat fel9 Es möda agoknac Judit Mikët a melleket golhattä istenenç 
ésmeriték lëni. vgä mé`1`leket 5ér3ettem tëném bigonohatoc ha istent9l va 

gon 2 _ifmadkogiatoc hog isten тезы989119 en tanaLomat Tir e3 eyiel a ka 
pvn a`11atoc 2 en kimégec en Abrämal 2 imadkogiatoc hog mikët mon 

dottatoc hog a3 Qt napocban négie vr 9népét Isïlt Nem kei.’ hog ti' Inég 
tudakogiatoc| en dolg'fomon. 1 miglen megìgenendem timectéc semmi egeb 

4 
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èn èrtèm né légen hanë Lac 'imadsag mi' vröcho; istènßkhog Es monda 

nèki 03°yias Judanac fèîêdêlmê Meń békéséggêl I. vr legë te vêlêd mvèl 

lènselegpnkn? g939dèlméb¿ Es mégfordoluî ¿lmenénç | 

w 

k Ic èlménuên Judith bèmëuèn 9ymadkogo hèlérè 2 9ltè3ec cili 
К ciomba vètè hamut 9 fêierè. 1. letèriè3tè 9mag'at vrnac Vu9lt9 

vrhog möduä Vram èn atänac Simeönao istênè ki adal änac t9rt a3 idê 

gènêknèo oltalma3asara kic 9 férté3êtéssegecbên t9r9c voltanac 1. még'mè 

3éitèlèneitéttêc a 3v3n9 fonokat gala3atba 1 adad 9n¿mberî¿k¿t ragadat 

ba 1. 9 iìokat fogsagba 2 9 mend ragadogatokat o3tasba te 3olg'aidnac kic 

haraguttac te haragodat kérlèc tégédèt ¿n vrä istènem sègeh ènnèkem ¿n 

vram istèneml sêgéh ¿nnèkem 93uègn9 Мёг te t9ttèd a3 èl9bèliekèt z ago 
kat agoc vtan gondoltad 2 a3 19t méllèt te вез114101111! akartal Mert mend 

te vtaid ig......a5ac kégéc z te itelêtédèt te ildomossag'odban 3er3ettèd Négièd 

ma a3 Assiriosoknac 3allasit mikët tahat mêlto l9ttèl latnod a3 Egipto 

miaknac 3allasit mvd9n te golgaid vtan feguêrkéduë futnakuala. bi3ùaioc 

3èkèrècbê 1. olouagocba 2. hadako3oknac sokassagiba Dè né3él 93allasokra 
т. sététsegec. mégfarra3tac 9kêt 9labokat mélség tartamg 2 vigêc bêi'é 

dé3téc 9k¿t Vram ig legênç ¿géo 2 kic bi3nac 9 sokassag'ocba 1. 9 3èkè 

rêcbè 1. 9 Es 9 nilocba 2 9 3uóaiocba ditêkédnç 1 nem 
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tuggac met tenen: magad Vag my vröc ki megt9r3 hadakal: kegdett9lfoguä 
2 vr te nèkéd neued Èmelledfel te karadot mikè't keßdett9lfoguan 2 te 
tehetsegedbên ehed le agoknac tehetseg'eket Esce Essec le 9 ereiec te 

haragodban kic ig'éric mag'okat megf'ertegtetni te scetedet 2 megfertegtetv 

ni te neuednç hailakat te sce'tedert leèiteni te 9 t9reben te oltarodnac 

ваши Tegèd vram hog 9u tulaidon t9réue1 vag'attassec el 9 keuellege fo' 
gattassecm'g. en bennem 9 gemein? t9reben I. veriedmg ptet en gerel 

memnç aiakibol| Ag ennèkem alliatatossag'ot en lelkémben hog megutallä 

a3t 2. 9 tehetsegét hog elfordeham a3t Mert te neuednec emlekesete legen 
mikor uembeinç ke3è le eiltèndi ptet Met vram te èr9d nem sokassagbau 16..“ :mw 
vagon sem louaknac ereieben te akaratod. sem keuelec nem kellettec te 
neked kegdett9lfoguä. De ala3atosoknac 2 egyg9ueknec onßollatta kellet 

te neked mëdkor Mëneknec istene vigeknç terët9í9. 2 mêden teremtetekiiç 

vra halgasmg' engemet nauolast ongollot i. yte irg'almassagodba bigot Èmle 
kégielm'g vram te testame'tomodrol. 2 ag ig'et en gamba 2 èr9sehèdmg a ta 

naLot èn 3yuembèn hog te hagad te scëteletédbên maraggömeg' Es med 
nemgêtéc megésmeriec met te vag isten ъ nii. égeb tplledt9l inegualual 

 к 

l Qt ke@ myd9n meggñt volna yu9lteni vrhog felkele ahelbpl 
L kiben fek9tuala leteriegkeduèn vrnac elpttp | Es hina 9 Abra 

4 l 
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iat 1 legalla 9ha5aba lé vèté acilici0m0t2. le vêté 9 93vègsegn9 ruhaiat. 

2 mégmosa. 9 tèstét. 2 mégkêné 9 magat mët9l iob mirraual 2 mêgvala 

gata 9 fèienf.’ haiat z ша súuèget 9 fèiebè. 2 9lt93éc 9 dragalatg ruha 
iaba. 2 91abait 9lt93tète 56p saruckal 2 véuén 9 iogianac 9lt93ètit 2 11110 

mokat 2 higêkêt 1. gur9kêt 2 9 menden 9lt93êtiuèl mégékéseite 9 magat 

Kin? es vr ada fénéssegét mert m'ëd ègerges ném bèlêndéssegb9l dè iogag 

bol Lifguala Aget vr es êgépsegèt 9bènnè méggéléseitè hog mödhatatlan 
ékésséggèl mendénéc 3émêy’ èl9t tèccikuala Es vg vètè 9 Abraiara bornac 

t9ml9iet | ç olaiuac edéuét 1 igen 5epti3taseg9 ligtét I. parebol 19t ètkêkèt 
2 kéńèrêkèt 2 saitot 2 el erede Es mikor iutotuolna a varosuac kapuiara 

léléc Ogy'ast 2 a дареКн: юн; varosnac papit varuau Kic mikor lattalb 

uolna 9tet e mégyèduén ig'éu Ludalkodac 93épségét. Dè maga sëmin nem 

kèrdéc ‚пёс ё1ё1‘ёзеёс тё111. möduau Mv atäknao isteuê aggon te nèkéd. 
malagtot ‘L te gifuèdnç mëden tanaLat 9 èrèieuèl èr9sehêmg 2 ditèkéggéc te 
raitad в НЧт 2 legén te nêuèd scentekuç 2 ig'a3aknac `samaba Es mödanac 
a30c kic ot alnakuala mëd eggoual légë lêgên Judith ke@ vrat imaduì 

altal ménê a kapukon 9 2 9 Abraia| L9t ke@ mikor lé5allaua a hégr9l 

naptamadat êllên êlèibê kèlénç nèki a5 Assiriosocuac kéméc 2. mégtartac 
9tèt möduan hounat 193 auag houa még` ki fêlèlè a5 Èbéréc lana vagoc 
agët futec èl èn 9 orcaioc èl9l mért i9uènd9n9 ésmèrém hog nektéc adas 
запас fo3latba agert hog megvtaltanac tift9kèt nem akarac 9u keiekén 9u 

magokat mègadnioc hog irgalmassagot léluéeuêc tvgémeltêc èl9t è; okert 
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gondolam en benne'. möduä Elmégec (llofernes feiedelm orcaiaho3 hog iel'ëLem 
nekic 9 titkokat 1. mégmutassam änac minem9 beménettel meg'birhatna 
9ket vghog egferliv se essec le 9|| seregébpl Es mikor а ferfiac hallottakuolna &quot;чик так 

9 igeit né3ikuala 9 oréaiat 2 remplet vala 9 3émecben met ig'en Ludalkog 
gakuala 9 3épsegetì2 mödanac 9neki Megtartottad te lelkedet a3et met 

illeten tanalLot leltel hog le3allanal my vröcho3 A3t ke@ tuggadumet mikor 
alläda3 9 3éméle el9t iol té3ë. te nekéd 2. igë drag'alatg lé3 93ifueben 2 

viuec 9tet Olofernesnç hailakaba 2 9neki mghirdetéc ptet 2 mikor allot 

uolna 9 orcaia el9t legottan mégfogattatéc 9 3émeiben Es mödanae neki 9 . 
vitegi Ki vtalla'm'g è3 hebéréknec népét kic i`l igén ekés nembei’eket val 
nac hog e3ekert meltä 9 ellenéc ne vyonc Es vg Judit latuä Olofernest 

vlètte. 9 3ekiben ki uala barsonbol 2 arabo] l Smarag'dosbol 1. drag'alatg 

k9uecb9l 39tetét z mikor 9 oréaiara tekëtétuolna| y'mada 9tet léteriegtuén. 
magat a' f9ldre 1. felemelec 9tet olofernesnç 30lg'a'y 9 vroc parätoluanI 

t AAh'at olofernes monda neki | Iga3 elméi9 leg 2 ne akary felnéd 
Т te 3€/uedben met en sonha nem М агсопё a3 embérnç ki akart 

Nabuhod0n030raae kiralnac 301g'alni А te neped kei.’ ha enge? megnem 

vtaltuolna пё emeltem volna en ke3emet arra Ma не? mögadmeg ennekë 

miokert i9ttel leg el a3octol 2 kelletét tenekéd | hog mi' h03ianc i9ttel Es 
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l8dik 

monda Judit végèd te 3olg'alo lańodnac igeit. тёте ha k9uètèndéd tc 

3olgalo ‘lańodnac igeit. vr t9kellètés dolgot té3en te vèlèd. mèt él Nabu 

hodono30r 191an kirala 2 él 9 èrèiè mél te bènnèd vagö mend téuélgo 
lélkécn'? mégfèddéserè. тег: ném ьас èmbéréc 3olg'alnac ш änac te 
таща Dè mè39nç vadi es èngèdnç änac. mért te èlmédnç ildomossag'a 

mèghirdèttètic mëd nè3ètéknç 2 mégièlentètét mëd è3 vilagnac; mert Lac 
tenen mag'ad vag i0 2 hatalmas 9 mend 0r3agaban. 2 te fègedèlmèd mëden 

vidékécnç ñdikaltatic A3 es ièlén vagö méllèt Achior bè3éllét. A3 es tud 

;,uan vagö' méllèt nèki радЗина! i9ni Mert ièlén vagon hog mi; vronckat 

Ф 

ig vétńc bímßckèl hog parannoltuolna 9 faphetaï miat änepnf.’ hog èladnà 

9tèt 9b€fniertz 2 mert tuggac Isèl На? hog 9 vrokat istènékèt véttéc te fè' 
lèlmèd 9 raitoc vago'. Annac féléttè èhség es meg'ffoglalta 9kèt. 2 vi3n9 

\ 

a3iusag'aiert iílar ahalottac k93ibè 3amlaltattac. E3 vtan аз: 3er3ic 

'hog 9barmokat még9llèc 2 a300 vérét igacmg. 2 9 vroknac s. seg'it ЬтЬан 

130in méllèkèt vr реп51.01: bv3aban borban 2 olaïban nè illètni. è3ekèt 

g'ondoltac tenni| 2 è3èkèt_ akariac mégt9kèllèni méTlèkèt kè3óccèl sem kel 

illètniek: A3ert теге è3ekèt te3ic bi3on a3' hog vè3edèlmbè adatnac Kit 

èn te 301g'alo ‘lanod mégèsmèruém èlfutéc 9 t9ll9c. 2 èrè3tè fange'.t vr è3é 
kèt nèkèd méghirdètnë Mèt èn te 3olgalo ‘1an0d ma ith te nalad es istènt 

leve'l. 

ti3tèlém b9|.919m. 2 ki mègèn te 301:5&quot;an Lańod 2 y'madom istènt 2 még 

ч monga ènnèkë mifd9n mégaggn 9 bifn9kèt 9nèkic 2 i9uë meg'hjrdètém _ 
tenèkéd. vg hog èn lïlm k93èpi altal viglèc tégèdèt Es mend Is'ŕl nêpêt 
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vallod mikët a iohokat kien? nïaen pastora. 2. пё' vgat Lac eg eb es te 

ellenéd | mert egec mégmondattattac ennekem istenn? ildomossagabol Es mert 
isten megharagut agokra` erestettem en egeket meg' hirdetn'èÍ te nekéd 

Mend è, ig'éc ke?! kéllèténç oloremès èlpt. 2. 9 gèrméki èlpt. 1 шам 
kodnakvala 9b9laeség'én. z mödnakuala eggic masiknac nïl. illen nembei 

f91d9n gemelben 3épsegben 1. ògekn? ertelmében Es mò'da annac Olofernes 

Jolt9tt9 isten ki eregtét tégedet annép el9t. hog te adnad аз: milkegeinc 

be Es mert io te ìgéreted. ha te istenéd аз: tendiI ennekêm en isteném 

es legen 2 te nag lez', Nabuhodonogor hagaban z neueßtetic te neued me'd 

fam? п 

C a р z' т .fcz _, 

t Ahat paränola 9tet bevinnimenni hol vettetten? Vala 9 kenti: 
T 2. paranLola oth lakogni 9tet. 2 meggergec mi adatnéc 9neki 9 

vendégseg'éb9l. Kin? feleleJudith 2 monda Ma nem ehetém a5ocbol mélleket 

paräLolá nekém adatni hog ne i9y'i9n en reiam vétkeget agocbol é3ém ke? mél 

leket hogtaml en magänac Kia? Olofernes möda ha megfogatkomndnac nekéd 

egéc mélleket veled позы Mit té39nc te nekéd Es monda Judit El te lél 
kéd en vri met te golgalo lańod nem k9lti el legeket amë'd miglèn isten tege 
egeket en kegemben mélleket gondoltam Es beuiuéc 9tet 9 golgaï a’ hailac 
han kiben» paräaoltam vala. 1. mid9n bemëne kéretégéc hog 3abadsag 
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19.dik mél. 

adatnéc 9nèki eyiêl 2 villamodat ¿19t kimenni ‘imadsagkomi 1. vrat on 
3ollani Es paräcola 9hailaka 911391119 hog mikët kéllêtnéc kimënè z bè 
mënê 9 istènèt ymadni harö' napocban Es kimégen vala ey'iecbèn Betu 

lianac v9lgébê 1 meg'mosdikuala a vignç forrasäbä 1 hog felmegen vala 

ymaggauala Isïl vrat istènét hog viselné 9 vtat 9 népénç meg'3abadola 

saral Es bêmëuén lako3ìkuala a hailacban miglên 9 étkèt vénné ¿stnè Es 

l9n nègèd napö Olofernès t9n nagvèndég'ség'ét 9 3olgainac. 2 möda vagao 
mèdd9nç Meńńêl 1. 11131ё11ё11 a3 eber nèmberièt hog 9keien ¿ngêggên 1111103 

ni ¿n v¿l¿m Mert ékt¿l¿n a3 Assiriosoknal hog nèmberi mńèlkeduén még 

mèuèssè a' ferliat hog artatlan mënen ¿l 919119 Та11а1 bèménè Vagao Ju 

dithog 2 monda Ne altalla io lan bêmëtët ¿n vramho3 hog tigteltèssfic 9 
orcaia ¿19t 2 egec 9v¿l¿ l. igèc bort vigasaggal Kinî= Judit f¿l¿l¿ Ki va 
goc ¿n hog ¿ll¿n¿ mögac ¿n vränac. mëd атё‘! io le3ë 93émèi ¿l9t té3ém 
Valami ke@ 9n¿ki kéllètèndic a3 ¿nnèkém igë io lé3én ¿n élètèmnç mëd 

napibä Es felkèlè 2 mégplt93têté 9magat oruhaiaual. 1. bèmëuén allapéc 
9 orcaia ¿19t olofernêsnç ke@ 3vu9 még3ègèttètéc | Mert vala ég¿d939 9' 
kéuäsag'aban Es möda nèki Olofernês igal ma 1 égèl vigasagban mët ma» 

la3tot leltèl ¿n ¿l9ttèm Es möda Judith 136 vrä mert ma felmag'a3tatot 

¿n lélkém ¿n élêtémnç mend napi felét Es véué'l iuec 9 ¿l9tt9 agocbol 

mêllèkèt kè3eitétuala 9nèki 9 301g'aloia Es olofernès vig l9n 9ho3iaia 1 igen 
soo bort iuéc. ménèiet 9élèténècbèn egnapo'n sonha në itualal 
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m 

Capi xiii. 

h Og ke@ estuè l9n sietenç pgolgai 93allas0kra. 2 berekegte Vagao 
Н ahailaknac aitait 2 elméne , Valanac ke@ mend megfarrattac a 

bortol. 2 Judit 911 mag'a vala ahailakban Valobigon olofernes fekgen va 

la a3 agban igen nag regegseggel elbaggadvan Es monda Judit 91ańanac 
hog kyn allana ahailaknac aitaia el9t 2 9ri3né, Es allapec Judit a3 ag el9t 

'y'madkoguî kon hullasockal 2 aiakinac moggasiual Ledessegben möduä 

T9kelmég engem? vrä Isilnç istene 2 ё3 yd9ben négy en keßeimnç my 

uelkedetire hog mikët fogattad te varosodat Iïlmet emelledfel. 2 egeket 

mélleket | hiuë te miattad lehetni megtokéTlem Es mikor egeket mödotta 

uolna vépéc a3 0310р1103=111ё1 vala 9 agankaianac feienel. 2 9 t9rét ki 

arra k9tuén fug'uala mégoda Es mikoron ki v9tt9 volna a3t ragada 9 fè 

ienç yst9ket 2 möda Vram isten прыща eng'emet e3yd9ben 2 ketóer Lapa 

9nakat 2 elmetue' 6 feiet 2 elueue 9 or ieget a3 05lopokrol 2 bele takara 

9 testent3 t9rs9ket Es keiies vtan ki mene. 7. ada olof'ernesnç feiet 9 301 

galo lananac. 2 paranLola hog eregtené a3t 9 sakiaba Es mend ketten ki 

menen? 9 gokasoc gerät mönal ymadsag'ra. 2 altal menec а gallasokat 1 
megker9léc a v9lget J9uén9 a varosnac kapuiara 2 möda Judit me339| а 

var 9ri39knç Nissatocmg akapukat met myuel9iic vagö isten ki nag te 
hetseget t9t Isñben Es,. mikor,. 19t hallotakuolna aferñac 9 l5anat. hiuac a 

5 
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varosuac papit 2 mëd 9h03ia fvtanac a kůsdèdt9l foguä mëd annaggiclau. 

mbt' nè' rèméllikuala iîñar 9uèki megi9tét Es vilagokat goituan mëd 9h0 
3ia тёще“? Q ke@ felméuè magasb hèlrè parîaola Lèndesseget lëui. 2 

mvd9n mëd vègtegléttênç volua möda Judit DiLéIietec mif vronc istët ki 
uë hattamg 9bèlè rêmëkéd9kêt 2 èn bênnë 9 golgalo&gt; lańaban bèt91t9tt9 

9 irgalmassagat mellêt igert Isf] hagauac 2 meg9lt9 ё3 eyiêl èn kèäèm 

ben 9népenç èllèusegét Es ki véueu a' sacbol olofernêc fêiet mégmutata 

agokuac möduaudme Assiriosoc vitêgè fêiedèlménâ3 oloferuèsnç fèiè 2 ime 

9 or iêgê kibèn vluala 9 ré3égségébèn hol nèmberinç kègê miat meguèré 

9tèt mif vröc istèu9c El ke@ mv uröciistèuöc mbt 9 Augala mégpri39t. 
enge? innèt èlménèttêm es. ot lakattam es. 2 onnat idê fordolattam, Es 

пё hagot vr êngeç 9 30lgalo lańat mégfertégtètnë. De bifnnç fertégètésségé 

nèlkul hiutmeg êugelí tif 9r9llêtéc 9 g939dèlmébên. èn èlgaladasomou 2 
tif mégsabadolastokon Vailatoc mëd mért io mert 9r9cke 9 irgalmassaga 

Mëdénéc ke@ y'maduä vrat=m0ndanac 9nêki Aggon meg tégedêt vr 9 tê 

hêtsegébêu. kite miattad sëmie vala3to3tatta my èllènseginkêt, Valobigö 

Og'y'as Isf1 перец? fèiedelmê möda 9nèki Aldot vag te leanom a felséges. 

vr istèntpl mëd nèmberièc fèlét f9ld9n Aldot vr ki têrëtéttè mënêt 2 f9l 

dèt .ki êrèstét tégédèi щ тёпёцведшс fèiedèlmè fèiene sèbèibè. 
inert ma te nèuèd vg magagtatic fel. hog êmbéréc gaiabol nem mégen êl 

20m mél. 

di te diLérètéd kic vr tèhètsegéer9l èmlêkè39c lêndnçl 9r9cke. kikbt nem 
_èngòttèl te lelkédnç te nèmgètidnç gétrèlmèkért 2 t9r9dêlmèkért Dè sê» 
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gellettel Arölatnac mir istenpnkç 3ëméle el9t Es möda mëd îuép légén 

legen Valobi30u Achior i9v9 hiuattatuan 2 monda neki Judith ЕРШ? rra 

istene kin? te tanosag'otvadtal hog dyadalmagih 9 ellensegirpl 9 а mend 
hiltotleheknç feiet elmetue e3 eyiel en ke3emben hog megbi30nehad mert 
vg vagon Ime olofernesnec feie ki 9 keuélségénç vtalatossagaban meg'utala 

Isïlnf.’ istenét. 1 tég'ed halallal feńegét vala möduä Mirdpn még'fogatta~ 

tandic Isîlnç népe t9rrel parantollon altal gakni te Ieikedet oldalidat 

Latuan kedeg Achior olofernesnç feiet a' felelmt9l getrettetuén lé esec 

oróaiaual a’ f91dre 2 megbusola 9lélké `Mi vtan кед 3elletet v9tuolna 

méghiedelme3tetéc esec 9 labaihog 7. imada otet monda Aldot te. te vrad 

istenédnç Jakobnac lned hailaka mert mëden nem3etben те‘! teneuedèt 

hallîga felmaga3tatic Isi'lnç istenè te raitad 

Capitulom ti3en neged 

m Onda'ke@ Judit med annepnf.’ Halgassatoc engem? atamiia'y aka3 
M iatoc fel ef9t tir k9faltok0n Es le3ë mid9n nap ki menend yé 

ge egmëden 9 feg||ueret (t mëńetéc ki hirtelenkédettel ne'. hog legal21.... 1...1. 
lanatoc ala. de mò'nal hirtelenkedetét tënétéc Tahat 3ikseg lé3en hog 
akeméc elfussanac 9 feiedelmeket felk9lteniec viadalra Es mid9n 9 feie 

delmec futamädnac olofernesni= hailakaho3 2 lélendic ptet nakanalkul 9 

vérebe keueréduén félelm èsic 9 reiaioc Es bésmerenlditéc amifdpn 9kèt 
&gt;5 
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èlfvtnioc mè'nètéc a300 vtan batron mert vr megt9ri a3okat tirlabaitoc ala 

Tahat Achior latuä atèhètséget mèllèt istèn t9t Is'ŕln? méghaguan 9 pog'an 

30kasat istènnf.’ him 2 mègk9rnéke3e 9 ñtmaianao husat. 2 vèttètec Isïl nè 
péhe3 2 mëd 9nê'3èten9 maradeka mend èma'); napiglan LégOttä ke@ hog 

nap fèlkèlè felaka3tac olofèrnèsnç fèiet ak9falokra 2 egmenden ferfiv 9 

fèguèret veué. 2 Штепёп? nag tapogassal 2 {fu9ltéssèL Kit latuä a ké 

méc futamanac olofèrnèsnç hailakaba. Valobi30n a300 kic a hailacban vala 

nac i9uénç 2 ahailacnac bèménètébèn labockal tapognakuala ielk9ltèsn? 

okaiert a' ńughatatläsag'ot tudomänal lageitakvalamg. hog.r nem а felk91 

t90t9l. dè а 3o3atloctol ebrédnè fel olof'ernès Mert senki a3 Assiriosoc 

tèhètsegè hailakat neml mèri3iuala meg'nitni koltaguä auag bèmëuén dè 

mikor i9ttènç volna 9 fèiedèlmi 2 a3 è3erl9c 2 a3 assiriosoc kirala sèrè 

genèc 3i'lètèttèl menden 9règbi mödanac ahailaknae tartoknac Ménnètécbè 

2 k9lLétec fel 9tèt mèt a3 ègèrèc ki i9uen 9likocbol mèré3kéttènç mim 
kèt viadalra ré33è3tèniec Tahat bèménè Vag'ao 9hailakaba 2 allapéc a mé 

Ílèâèt èl9t 2 tapsolast t9n kè3èiuèl mèt alaiŕauala 9tèt Judittal alonni Dè 
mifd9n а fèk9n£= sem eg m03gasat fiflèknèc èr3èlméuèl fog'hathatna 

k93èlbèn vépéc а méńè3èthe3° 2 felèmèluén 9tèt lata olofèrnèsnèc (19 

gét fèienèlkúl 9 vérebè kèuèrèdvén fèkenni af9ld9n Nag 30ual {fu9lt9 
siruan 2 mégmètèlé 9ruhait 'z bèménè Juditnac hailakaba nem lelemeg' 

9tèt 2 ki 39kélléc §nephe3 2 möda Eg eber nèbéri gala3at0t t9t Nabuho 

 

d0n030r kiralnac ha3aban Mert ime olofernès a' f9ld§ fek3én 2 9 fèiè nïl. 
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b a 

9raita. Kit mikor hallottakuolna Assiriosoc feiedelmi tehetsegenec mëd 

mégmeteléc 9 ruhaíokat 2. tvrhetetlèn remolet eséc 9reiaioc 2 igen meg 
haborodénac 9 elmeiec. 2 mödhatatlan ifu9ltes l9n 93allasoc k95epét 

Capítulomxv с 

е s mid9n mëd mëd a sereg hallottauolHna olofernest megńakaguâ 21M 'evil 
Е elme 2 tanall. el tauogec 9t9ll9c 2 Lac felelemel mgindoltattac 2 

futasnac segedelmét véuéc vghog sem egbe nem begéllene 9feleuel. De feiec 
lehaìtuan mëdénéc elhaguä er9k9dn?uala a3 eberect9l elgaladnioc. гниёт&quot; 
feguerkéduén hallottakuala 9 reiaioc i9niéc elfutuan ame39c vtain'n2 a3 
halmoknac 9suenin Es vg Isïl На? latuä agokat elfutattoc legallanac 2 

kùrt9ckel gogatlanac 2 nag vu9ltessel vu9ltén? 9 vtänoc Es met a3 assii'r 
riosoc ne' egbe gvlkéguë futatban mënekuala testoua ogoluan Isi'l fiaßi ke? _ 
egseregben k9uetvén mendenéket kiket méglelhetn? vala mégbeteg'eitn? vala 

Es Ogy'as eregté k9ueteket Isrln? mëd varosi 2 videki gerät Es vg med 

video 2 mëden varos valagtot ifiakat eregte feguerkeduë 9 
vtänoc 2 vld95éc 9ket t9rn? gaiaban mignem iutnanac 9hataroknac végei 

be=Amaradeki ke? kic valanac Betuliaban beménén? a3 Assiriosoknac 

gallasiba 1. а foglatot mellet a3 assirie elfuto assiriosoc elhattanakuala el 

uéuéc veléc. 2 igen mgterh9s9len? A5oc ke? kic g959c l9ttekuala meg 
fordolanac Betuliaba méllec asoké valanac eluéuéc velécv vg hog në vala 
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23.411. mél. 

apro barmocnac 2 nag barmoknac | 2 9mè'â ing'andoioknac 3ama akùsdêdt9l 

fogvan a nagiglan mëd megka3dagoltanac 9 fo3latocbol Joachim ke@ a nagY 

pílsp9c i9u9 Is'rlmb9l Betuliaba 9mëden papiual 93u9 hog latna Juditot 

ki mikor ki mët volna aho3 mégaldac 9tèt mëd eg30ual möduan Te [Ит 

nèc di|.9sege te Isïlnç vigasag'a. te mv nep9nknc ti3tessegè. mât batron mv 
uèlkéttèl 2 mégêr969d9t te 3ifuêd. a3ert hog tigtasagot 3¿r¿tt¿l. 2 lte fer 

ада vtä mast në tuttal A3¿t vrnac k¿3¿ megbatoreitot tegedç. 2. a3ert aldot 

le3 9r9cke Es möda mend Enép légen légên harmic napocban ke@ Lac aleg 
gi'ytèthèténç bè ISIl népétol a3 Assiriosoknac fo3lasi Valobi35 ke@ mëde 
nekèt Juditnac adanac mellèc olofernês marhaianac bi3oneitatanac lenni aräbä 
2 ¿3ustb`¿n 2 ruhaban 2 g9ng9cbên 2 mëden ag lèpélbèn 2 më'dénéc nèki 

adattatanac annépt9l Es menden népèc 9r9ln¿kuala nèmbérieckèl 2 3v3èc 

kèl 2 iiiackal org'anacban 2 hègèdocb¿n„ 

Capitulom av] 

t Ahat Judith énêclè ¿3 ¿nèkét vrnac möduä. K¿3g¿téc vrnac do 
Т bocban. énèclètec istènnç cilnbalomocban Èdésdèdén énêclètec 

п . l ' . . \  ’ ' vy psalmost annac vigaggatoc 2 kalalLatoc 9neuet vr hadakat megt9r9 vr‘ 

„n¿u¿„ annac. Ki vèttè 93allasit 9népenèc k93èpéttè. hog meg3a|lbadeitana 

mükèt mv mëden ¿llènseg'inknèc kè3éeb9l J9u9 Assur ahégecb9l ¿3f¿cf¿l9l 
р ¿rpsségenç sokassagaban. Kin? sokassaga mégrèkê3té a3 arradatokat 1 
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plouac befédégec a vplgeket Möda hog meggoitana en hatarimat i. en ifi 

aiinat megplne tprrel Èn germecdedimet foglatba adna 2 en 3y5imet fog 
sag'ba Amëdenhato vr ke@ megbäta ptet 2 ada ptet nemberin? kegebe. 2 
mggalaza ptet Mert agoknac hatalmasa 115 . esec le ifiactol. sem vertekmeg ptet 
kiralnac fia'y. sem magas oryasoc vettec magokat a3 ellen De Judit Merarinac 

`lana 9 oréaianac gineben feiteném'g ptet Met le vette 9 pgvegsegenç ru 
haiat. 2 pltpgtette 9 mag'at vig'asagnac ruhaiaba. Isrl fiay'nac vig'agtalatt'a 

b5 Q oréaiat mégkente kenettel. p haigalit egbe kpttp sùueg'g'el a3t meg 

Lalni Q sep sarui elragadac änac gemeit 9 3epsege meg'fog'a p 3épseg'et lel 

ket Tprrel eluag'a pnakat a persayac ig'en felec p alhatatossagat 1 a Medosoc 

9 batorsagat Tahat ordeitanac a3 Assiriosocnac gallasi myd9n megielennenç 

en alagatosim göiusaggal meg'agottac leanoknac fia'y meg'gakdostac 9ket 1. 
mikent elfuto germekeket oltekineg pket Eluegten'ë a viadalban en 1115— 
пас orcaiatol. eneket enekìpuc vrnac Vy eneket enecïpnc my isten9knç 

Adonay v_r isten nag vag te 2 fénes te tehetseg'edben 2 kit senki megnë 

gpghet Te neked golgallon te mëden teremtèted. inert mondottad 2 lpt 

tenç eregtetted te 3elletedet 2 teremtetnç 2 nii. ki te paräLolatidnac ellene 

allou Hegec fondamëtomocbol megindoltatnac vigeckel 95u9 kpgirtoc még 

01uadnac ment ving te oréad elpt Kic ke@ felnç tegedet nagoc le3n9 men 

denkët Ja'y' a nemgetnec enem3etemrè feltamadoknac inert a' mendenhato 

vr dyadalmag pbennec. itélet napian meglatta agokat mert tyßet 2 fergèkèt 

ad 9husocba hog megeg'ienec 2 megergiec med 9rpkìglen Es 19u egec vtan 
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'llldik leve'l` 

mëd Зпёр а g939dèlm vtan i9u9 Ii'lmbè vrat 'ymadui Es légottan hog 

mégtigtoltatauac mëd aldogatokat aianlanac 2 9 fogadasokat 2 9 igéré 

sékêt Valobißon Judit olofernêsu'.’ menden hadakogo késsegitsméllèkèt 

ähép nèki adotuala 2 9 or iègèt mé`i`lèt 9 èlu9tuala ada èlfèlèdètn? ki 
rèkégtésérè Annép ke?? vala Vig scëteknèc orcaia gérët 2 harom ho 

napocbî solgaltatéc èg939dèlmn9 9r9m9 Judittal 93119 A3 napocbä ke@ 

vtan ke@ egmëdeuic 9ueibè fordola 2 Judit nagga 1911 Betuliabau 

2 fenesb vala Isïluç mëdeu f9ldénél Es vala 9 i03agah03 ti3tasag eggê~ 

s9lt vg hog ferfiat nem ésmèrnê 9 élètenç mëdë napibau. mi vtan 9 

t'eriè Manasses megholtualna Innêpnapocban kel.’ nag diL9ségg'èl iaruala La 

kogec ke@ 9 ferienèc hagabä 3а3 9t èstèud9cbèu. 2 9 Abraiat gabadon 

èrè5tè 2 méghala 2 èltèmèttêtec 9 feriénèl Betuliaban Es sirata 9tèt mëd 

annép het uapocbau Q mëdeu élêtébèn ke? nem volt ki méghaboreitaua 

Isl'lt 2 9 halala ПЕ. soc è3tênd9cbên Èg939dèlmnee kedég innèpènèc kèdég 
napia a3 Eberéct9l scëtec napinac l¿amaba vétèttetic 1. 1131е11ё11с a' sidoctol 

a3 i'd9t9lfoguan mend è3 uapiglau. 
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а Suerusnac napiban ki or3aglot indiatolfoguï Etiopiaig'lan 3.13 hu 

А 3on het videkekë myd9n volt 9 or3aganac 3ekiben 9 0r3ag'anac 
ke3dete volt Susa varos Аден 9 vralkodatt'anac harmad e3tendeieben t9n 

igen nag vendégseg'ét 9 mëden feiedelmin? 2 germékiaee persa'yaknac er9s 

seg9°yinç 2 Medosiac fenesinec. 2 9 videkibelinec feiedelmeknec 9 elptt9 

hog meg'mutatna 9 0r3agi diL9segen9 ka3dag'sagit 2 9 hatalmanac nagaa 

gat 2 felmaga3tatasat soc ydpben tudńa mert 3a3 1 noló 3a3 napocban Es 

myd9n betellesednenec a vendegsegnç napi vendeggé hiuata mëden nepet ki 

Iélettetec Susisban а nagtolfoguan med а kusdedig'len. z. het napocbä ражЗима 

а' vendégseget ké3eitetni a kertnec 2 a3 eregtuënec gadoraban ki kirali 9lt9 

`mittel 2 ke33èl ékésen plätaltatot vala 2mëden felpl satoroc fugge3tetten9 

vala eg' 3in9uec 2 Jacinctus 3in9uec 1 arań 3in9uee bibor 2 barson k9 

teleckel k9t93tetét ki Elefant tetemmèl karikackal valanac 'toldattattac ç 

Marmor 03l0pockal tartattatnakuala Es arań 2 e3ust 3ekéc 3ér3ettettekuala a 

pagimentomon ki Smaragd@ 2 Perimis k9uel t9rleitetétuala Kit iratnae 

Ludalatus kul9b93ete èkéseituala Kic hiuatalasoc valanac ke@ ахай ede 
6 
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25mn levé! 

_11есЪ91 í3nakuala’ 2 étkèc kx'zl9b 2 kirl9mb èdènécbèn h03attatnakuala 
Es bor b9u9n 2 aìob vèttètikuala mët kirali nagsag'nac melto vala 2 

ném vala kin а' nem akarokat inńa ké3ereitènè De kiral ig 3er3etté 

vala egmenden a3talokra 9 fèièdèlmib9l 3er3ét vala hog egmenden ven 

né mièllèt akarna Vasti kiralné es vèndég'ségét t9n а nèmbérièknèc a 

polotaban hol Asuerus kiral 30ktauala. lako3tat Es vg hètèd napon mir 

d9n kiral Vig volna 2 5mg ital vtan borral méghèu9ltuolna paränola 

Manamänac 2 Bo3atanac 2 Arbonanac 2 Gabathanac 2 Algatnac 2 Sarat 

nac 2 Carhasnac èhèt mèdd9knç kic 93emélè èl9t 3olgalnakuala hog 

Vasti kiralnét bèh03nac kiral èlèibè vètuén koronat 9 fèierè 2 még'mu 

Фата menden nèpèknç 2 fèiedèlmèknç 9 3epségèt Mert igen 3épuala ki 

nem akara 2 kiralnac paräLolattara kit a.’ mèdd9ct9l paräLoltuala i9tèt 

mégutala A3ert а kiral megharaguéc 2 igen nag hirtèlènkèdètbè gerièdè. 

mégkèrde a b9l|.èkèt t9ruénèkèt 2 9règbèknèc 3ér3esit tudoknt kic kirnli 
30kasbol mëdenkor vèlè éggèsolnç vala.&gt; 2 mëdenékèt a300 tanaILaual te3en 

vala Valanac ke@ èlglc 2 rokombac Tarsena 2 Sechar 2 Adlnatha 2 Tarsis 
2 Mares 2 Marsara 2 Manucha Persay'aknac 2 Medosiaknac Нинв hèt fèie 

dèlmi kie kiralnac orôaiat lattakuala 2 èl9c 9 Папа 30ktanakuala vi'lni 

kie itélésenèc Vasti kiralné èngè3tèltètnéc. Ki Asuórus kiralnac paräto 

lattat kit а mèdd9e miat paräLoltuala tè'ni nem akartauala Es fèlèlè nèki 

Manucha kiral 2 а fèiedèlmèc halvan. Vasti kiralne nem Lac t 

kiralt sértéttèualameg Dè es mëden feiedèlmèkèt 2 népékèt' kic vadnac 
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Asuérus kiralnac нардЕдин mëden videkiben Mert ki mègen kiralneenac 

begedé mede nembelecheß' hog meglltallac 9 ferieket 2 möganac Asuerus 
kiral paranoltaala hogy Vasti kiralne bemëne 9h03iaia 2 a3 nem akarta. 2 

egpeldaual Persay 2 Medosi feiedelmeknec meden felescgéc mégsëmeitic 9 
feriekuec paranLolatit Agert kiralnac haragia igag Es ha te neked kel 

mëńén ki paräaolat te /oréattol 1. irattassecmg Persay'aknac 2 Medosy'aknac 
t9ruéne gerent mellet elmulni пё illic hog Vasti sëmiképpen touabba bbe 
ne mënen kiralhog De mas vége 9 orgagat ki t9llet9l iob. 2 e3 parätolat 
ki ige' gelésseg'9 te mëden vidékidben méghirdettessec 2 med feleségéc 
mëd nagoc 1. m'e'd kůsdedéc tigtesseget ioglanac 9 feriekn? Q tanalLa kel 

letec kiralnac Es t9n kiral Manuchanac tanalna gèrent Es eregte leueleket 

9 orgaganac menden I»idealiti aérët vidékibe kvl9mb kvl9b nelueken 2 b9t9 

k9n hog mikët ëgmëden nëset halhatna 2 oluashatna hogy 9ha30cban feiedel 

mec 2 nagobbac ferliac leunen? Es e3 menden nempekn? ki hirdettetnec, 

C a р 1' t u l б z' j 

»e .S vg egéc leuén miutan Asuerus kiralnac méltatlankodatŕa meg' 
Е 39ntuolna megemlekégéc Vastirol 2 me`1`1eket t9tuolna auag mel 

leket genuedétuolna Es mondanac kiralnac germeki 1. 9 golgay . Kerestesse 

nec kiHralnac 3v5 leańoc 1. dragalatosoc. 2 ere3tessenec kic iol meg'négiéc a 
dragalatus lanokat 2 a gùgeket menden videkéc gérët 2 hogiac agokat Su 

26du ша). 

6 l 
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ван varosba 2 aggac 9k¿t anëbérièkn? hagaba Egge'y mèdd9nç k¿3¿ ala. 

ki kirali nèmberièknç fèièdèlmè 2 priglip ç vègènèe nèmberi ékés pup 
3¿tét 2 egèbèlrèt 9 kéll¿m¿tésségékr¿ valokat Es mëdénéc k939t valamèl 

kiral 3¿m¿`ynç kéllètèndic a3 or3ag`lon Vastiert Kéllètec ¿bè3ed kiralnac 1 

vg parâ'Lola lëni mët Parabolt tanalLo3takuala. Vala sido férfìv Susis va 

rosban Mardacheus n¿u9 Ja'y'r fia Seme'y fìaie Cis fiaie a kètt9snêc nèm3è~ 

téb9l ki ¿luitèttètétuala Iîlmb9l a3`vd9b¿n kibèn Jekoniast Juda kiralat 

Nabuhodonogor Babillon kirala ¿luittêuala. ki vala Edissenèc 2 9 attalia 

‘lańanac daikaia ki mas nèuuèl Esternç hiouattatikuala Es monno тёщи 
mègualtuala. igen 3ép 2 oréaual ékés Es 9 atta 2 anna meghaluaioc, 

Mardocheus 9maganac ‘lanaol véué megan“ 9tèt Es mikor kiralnac parí 

Lolatta méggakroltnolna. 2 9paräLolatta 3ér¿t soc 3ép 3v3èc ho3attatnanac, 

Susaba 2 Eggeus lnèdd9nç adattatnanac Ester 2 égèb lańok k939t 9n¿ki 

adattamenec hog nèmbèrièc gamaba matinée tartatnéc ki kèllètéc 9n¿ 

ki 2 mala3tot lelè 93emélè ¿l9t hog nèmbéri ékés 9lt93ètét adna hamar 

9n¿ki 2 9 ré3eit nèki adna 1 hèt dragallatusseg'9 lańokat kiralnac ha3abol 

Es mè'd 9t 2 mend 9 3olgaloit ékésen még9lt93tètné 2 felmaga3tatna ki 

nem akara nèki mégièléntèni 9népét 2 9ha3aiat mért Mardocheus 

paränoltuala nèki hog ¿3 allatrol mëdénést9l v¿3t¿gl¿n¿ Ki egmenden na 

pon iaruala a ha3nac gadora ¿19t kibèn a vala3tot 3v3¿c tartatnakuala Hes 

ter udu9sség'enç 3orgalma3attat muuèlkeduë 2 akarua mégtudni mi 9nèki 

t9rténnéc=Mikor kèdeg èli9tuolna egmè'den länac idèiè hog 3eréuèl bè 
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menne a’ kiralhog medenec betelleseduen mellec nemberi ekes pltpgetre 

ilnecuala A xij honap honap fordoluala Vg Lac hog hat honapocban mir» 

tinus olayial kenettetnç vala mg 2 mas haton nemïemp gerget keneteckel 
i. arömatackal eltettetnç vala Es bemeueiec kiralhog valamit kertenç volna 
9 pltpgetekre tartogot vegekiiala. 2 met pnekic kelletikvala megekeseitet 
uen anemberieknec tereinebpl kiralnac haylakaba mënç vala 2 ki estue 
bemebegen vala holual ip'vala ki. 2 innet a inasod lakodalmacba vitettet 
nekuala me`1`1ec Sasag'agi meddp kege alat valanac. ki kiralnac 3eret9in fe 
iedelmkedikuala Es nem valuala touabba hatalmat kiralho3 bemeni . ha nem 

ha kiral akartauolna i. ptet p neuebpl paranLoltuolä ípni A3 ydp kedeg 3e27~lik ‘ml 
reuel elmuluan ielen vala änap kiben Hester Abyelnç Mardochens аббата 

nac lana kit 9maganac laŕiaia valagtot vala kellene beme'ni ki 
ralh03. ki nem kerese nemberi ekes pltpgetet De valamelleket meddp 

Eggeus a gygeknç prigpip akartuolna egeket ada neki pltpgetre Mert igen 
felétte ekéssegp % иа1а 2 hihetetlen gepsegp 2 mendeneknec ‘3e 
me'y elpt dragalatosnak 2 gerelmesnec lattatikuala Es vg bevitettetec Asue 
rus kiralnac hailakaba х hoban kihiuattatic Tebethnç 9 orgaganac v'y e3 

tendeieben 2 meggerete ptet kiral inkab hog nem menden nemberieket Es 
valla malagtot 2. irgalmassagot meden nemberiec felet 9 elpttp 2 9 feiebe 
vete a5 orgagnac koronaiat 7. ptet orgaglattata vasti helen 2 eregte ig'en nag 
vendeg'segç kegeitetni Hesternç meńekegeiert 2 eggespletiert meden feiedel 
тёк“? 2 p germekinç Es ada nugolnia't mäden videkecnç 2 aiädokokat ома 
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9ièlés nagsaga 3érët Es mvd9n masod3er es 3f13èc kèrèstetnéu? 2 gvy'tèt 
neu? Mardocheus lako3ikuala kiralnac aitaiau Es még ester 9 paräaolatta 

3érët méguem ièlentéttèuala 9ha3aiat 2 9uepet Mert valamit a3 paranLol 

ualal Hèster mégtartauala ç mëdénékèt vgan tégen vala mët a3 ifd9bèn 30r 

galma3ikuala kibèn 9tèt kiLèuèdsegébèu éltètiuala A3 ifd9bèn „ kibèu “ a3bt 
Mardochéus kiralnac aitaiau lako3ikuala. mégharagunac. Bathagathan 1. 

Tares kiralnac kèt mêdd9°y kic aitoclv tartoc valauac 2 a3nèl9 palotanac 
kv39bèu ièléskédn? vala. 2 akaranac kiralra talnadui. I. 9tèt még9lni. 
kit Mardocheus megtuda, Es legottan mégi3èué hester kiraluénac. 2 a3 

kiralnac Mardocheusnac nèuéb9l ki 9uêki ё; allatot mödotta vala Mégkè 

rêstètec 2 méglélèttètéc 2 mönaic a3 aka3t0 fara aka3tatéc Es paratolta 

tec, Historiacba 2 irattatéc è3tèud9c 3érët 19t dolgoknac k9uuébê kiral èl9t 

Capitulom harmad 

e Sec vtau Asuérus kiral felmaga3tata Amant Amaditinèc fiat ki 

Е vala Agag nèm3ètéb9l Es vète 93èkit mê'deu fêiedèl 
mèc felèt méllèkèt valuala. 2 9meudeu 3olga'y kic a polotanac aitaiban 

lako3nakuala tèrdékèt lehaitakuala 2 Amat ymaggakuala mbt a 1.a3ar vg 
paranLoltuala 9uèkic Mardacheus Lak 9nmaga nem haituala tèrdét sein ymag 

gauala 9tet Kin? akiraluac gèrméki mondauac kic a paleta aytaibau lako3 

'MM и“ nakuala Mire égèbtèct9l mégualuan nem tartod kiralnac paräaolatit Es 
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myd9n e3éket gakolrta mödanac 2 a3 në akarna ‚жёг méghalgatni még'hir 
detéc Aumänac. kéuäńauala megtudni ha mégmaradna et9ruénben. mert 

nekic megmondotta vala sidonae 9magat lénni Kit mikor hallot volna Am; 1 

bigonsag'ost mégbi3oneitottauolna hog Mardocheus 9nèki nem haitana terdét 

sem vìimadna 9tet igen mégharaguec 2 semiert véué e3 egre Mardocheusra 

ere3teni 9 ke3et Mert hallotta vala hog sido nem3et volna Es inkab akarai 
'menden b nem3etét ilsido eluegteni. kic valanac Asuerusnac 0r3agaban E19 
honapban kinâ3 nelle Ni3an Asuerus or3aglattanac xij è3tendeieben ere3tetee 

nil edenbe ki Heber9l m'o'datic furnac Ama'iaae el9t те‘! пароп 2 me`l honap 

ban sidoc nemgeténç aem3etoa$ kellene még9letni Es kiméne xii honap ki 

hahiuattatik Adarnac Es lnöda Aman Asuerus kiralnac Vagon nep elhimletét 

te or3agodnac menden videki 3erët. 2 egmas masictol méguala3tat0t. v'y 
t9ruénèckel éltettetic 2 cerimoniackal . anac felétté kiralnac 3er3esit 2 még 

utalo mert пё illikuaia te or3agodnac hog g'onogbal neuekéggèckhaladéc miat 
ha te neked kel 3ére3ied hog elue3ien 2. ti3 e3ér girat adoc te pen3ed 9ri 

39i9nec A3ert véue kiral a вёл9: 9 ke3éb9l kiuel eltettetikuala 1 ada ‚жёг 

Amänac Amadithi Напас Ag'ag nem3eteb9l sidoc ellenséginç Es möda 9neki 

A3 e3ůst9t mellet fogaé tied legë 5népr9l teg a mi nekéd kél Es hiuatta 

tanac 'kiralnac iro'y' a3 el9 hoban Nisambä Азов honac xiij napian 2 még 

irattatec ment paranLoltauala Aman kiralnac mëden feiedelmihég z а vidé 

keknec biraiho3 т. kyl'9bkifl9mb nem3eteehe3 valamel nem3et Маню 
oluashaffauala 2. halhattauala neluekn? kill9mb93ete 3erent Asuerus kiral 
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:loihk levël. 

nac nèuéb9l. 2alèuèlèc 9 gi'rpiéuèl ièg3èttèkualamg . èlèrè3tètènèc kiralnac 

foloï menden videkecbè hog mëden sidoc még9lèttètnenç 2 èlt9rlèttètnénç 

gèrmókt9lf0guî mëd véniglèn. aprodokat 2 nèmbérièkèt eg napon a3 a3 ati3en 

kèt honac ti3èn nègèd ki hiuattatic Adarnac . 29iauoc èlragattatnanac È3 едк 
nac кед tartalmoc è3 volt hog menden vidékec tuggac 2 magokat ké3ehéc 

a’ mègmödot парка Es а f9‘loc kic èrè3tèttèkuala. siètnèkuala bèt9ltèniec 

kiralnac paräLolattat Es legottan Susisban felfúggè3tètec èparätolatH kiraltol 

2 Атап vèndégségét 3olgaltatuala 2 mëden sidoc kic а varosban valanac 

sirnacuala zc. 

Capítulom nègèd. 

k lkèt mikor hallotuolna Mardocheg még'mètèlé 9 ruhait. 1. sacba 
K 9lt93ec 2 патина! fèiet méghimtuen 2 a varos k93èpin9 vóaian 

nag 301ml ů'u9lt vala. mutatuan 9lélkénèc kèsèr9segèt. 1. èsirassal а palo 

tauao aitaïh03~ma3a| 'Mert nem vala mélto sakba. 9lt939tn9 kiral tèrèmè 
bè bèmëni Es mëden vidèkécbèn varosocban 2 .hèlèkén mèllèkrè kiralnac 

èkégetlèn 3ér3ésè iutotuala. nag ga3olat vala a' sidoknal b9it ordeitas 2 

siralom sakkal 1. humuckal èltèttètnç vala agért Bèménén? kèdeg Esternç 

leani 2 а mèddpc 1. méghirdètéc 9nèki kit haluä igén mégïèdè 2 èrè3tè ruhat 

hog а sac èluètuén reía vëneiè kit vëni në. akara Es hineinl mèdd9 Achatot 
kif “И“ SOlgaol adot peeki vala 9nèki parätola hog Mardocheush03 mê'nè 
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2 mégtanolna 9t9119 mire tëné e3t Es kimëuén Achat mène Mardocheushog 

ki aluala a varosnac vóaiaban a polotanac aitaia el9t ki mégielénté neki 

lmëdenéket méllec t9rténtekuala mikeppë Aman igérte volna hog kiralnac 

këLibe a' sidoknaeert adna e5ůst9t: 1. a parinolatnac e exemplaratki fuguala 

Susisben ada neki hog Kiralnenac megmutatna 2 9tet| imtenè hog bemëne 

kiralhog 2 ongollana 9tet 9népéiet Es megfordola Achad méghirdete Hes 
tern? mendenéket melleket Видана5 Mardocheus mödotuala Kifelele 

neki 1. paranLola hog/ mondana Mardocheusnac kiralnac m'e'den 39lga5? 2 
menden videkéc me`1`1ec 9 parannolatt'a alat vadnac vrasaga alat vadnac 

ésmertéc hog akar feriiv akar nemberi be hinatlan beméned kiralnac palo 

taiaba menden ketsegnelkúl9n legottä meg9lettesséc , Ha nem Lac talan 

tal kiral a3 ахай ve359t 9h03iaia noitäga kegelmességn? ig'eiert 2 vg élhet 

Én эдем miképpe'. mehetéc be kiralhog ki ym'ar harmie napocban nem 
vagoc hiuattatot 9ho3iaia. kit mikor hallot volna Mardocheus esmég pa 

rîLola estern? möduä Ne alahad hog Lac te lelkedet. 3abadeitodm'g mert 

kiralnac hagaban vag mëden sidoc felét met ha ma vegteglendeg égeb 

okkal sabadoltatnac meg a sidoc 2 te 2 te atadnac haga elvegtee Es ki ès 

Vmerte talätal a3ërt i9ttel e3 orgagba hog e3 illen vdpcben ielè'nelmg Es és 

meg Hester e3 igeket paranLola Mardocheusnac Meńńel 2 gvh egbe mëden 

М sidokat kiket lelendeg Susisban 2 :v'maggatoc en ertem ne ege 

tec 2 né igatoc harom napocban 1. harom eyiecben en es en golgalo la~ 301:1 мы. 

nimal agöképpen b9it9l9c Es tahat hiuatlan bemegec kiralho3 t9ruè' ellen 
1 
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téuén aduan ¿n magamat halalnac 2 vè3edèlmn? Es vg ¿lménè Mardechus 2 

t9n mëdénékêt méllêkèt 9nèki Hester paranLoltuala I 

Capitulom 9t9d. 

h Armad napon kedég 9lt93ec Hester kirali ruhacba 2 allapéc a kirali 

Н ha3nac pituaraban ki vala b¿n kiral ha3a ¿llènébê Es a3 vluala 93¿kin ’ 
a‘ polotanac tanall. tartoíaual a ha3 aitaia ¿llèn Es mikor latta volna Hèstég 
kiralnet allatta allattahkellètec 9 3em¿in¿c 2 ki noita a3 arań v¿339t 9 ¿llènê 
méllèt tartuala. kè3ébèn Ki vépuén mégapola 9 ‘vê33èienç végét Es möda 

9n¿ki kiral Ester kiralne mit akar3 me`1 te kéréséd Ha ¿n or3ag5nac fèlét 

mégkérêndéd 2 adatic nèkéd Es`a3 fèlêlè ha kiraluac kel kérlèc hog i9‘y° 
¿n hogiam ma a vèndégsegbê mellêt ké3eitéttèm 2 Aman te vêlêd Es lég 
ottiî kiral möda Hamar hyiatoc Amant hog ¿ngèggèn ester akaratanac Es 

vg i9uénç kiral 2 Aman ay vèndégsegbê méllèt kiralne 9nêkic kéeitétuala 

alkototuala Es miutan kiral b9u9 ituolna möda nèki Mit kér3 hog adassec te 

nèkéd 2 mïêlmp allatert ker3 Ha ¿n orgagönac fèlét mégkérèndéd 2 adatic 
ilêred kinèo fèlèlè Ester En kérésem 2 ongollasom ¿3ec Ha léltèm imala3 

tot kiral 3emel¿ ¿l9t 2 ha kiralnac kél hog agga ¿nnêkém mit kéréc '2 

¿n kéresemèt bèt9l|.9 i9y°i9n kiral 2 Aman a vèndégsègbè mellèt ké3eitéttë 

9n¿kic 2 holnap kiralnac mégnitom ¿n akaratomat Es vg Amon ki mène 
Епарб 9r9lúén 2 Vigan Es mikor latta volna Mardocheust vlèttè a palota 

 

 



uizs'raa 51 

nac aitaia elp 1t lnem Lac fclnem kpltuolua p elpttp. de valobigon p yle 

вен? helebpl ingen sem mogdola. igen inegharaguec 1 p haragiat eltitkola» 

uan fordola pliaßaba 2 vg egbe hina pbaratit 2. Sarest 9 feleseget. phogiaia. 
i. megmöda a3oknac p ka3dagsaginac nagsagat 2 p ña'ynac sereget l. mene 

diLosegg'el ptet kiral felemelte volna meden feiedelini 7. pgolgai felet Es 

e3ec vtan möda Ester kiralne 1 egebet senkit tplletpl megualna kirallal a' 

vendeg'segbe nem hint. kinel holnap es ebellendp vagoc kiraTlal Es my 
dpn mend egeket va`1`1am sëmmit ne alaitom en magain vallatomat miglen 

Mardocheus sidot lassam ylette latom a kirali kapu kp39t Es felelenç ne 

ki gares 9 felesege 2 egeb barati paräuoì alkotni igen magas akaßto Тактмнил. 

ptuen kpnpkletne magassag vallot 1 kiralnac mög holual hog Mardocheus 

akagtassec reiaia i. ig Vigan meg kirallal a vendeg'seg'be 2 kelletec pneki 

etanali. 2 paraiiLola iiiegalkotni amagassegp keregtet 

Í» a i o d 

a 3 e'y'iét kiral alasnalkùl mulatam el. 2 paräLola 9mag'anac подас 
А. 1tatni elp ideknç historiait z e3tend9knß gerät lpt dolg'oknac kp' 

vey't Kit mikor 9 elpttp oluastatnanac iutanac a helre hol irnan vala Mi 

keppen mghirdette volna Mardocheus Bagatänac i. Tares ineddpknç alnok 

sag'okat akaruaioc Asuerus kiralt inegplníec Kit mikor kiral hallotiiolna 
b a ` . . 

möda }Mardocheus mïemp tigtesseget ehysegert kpnetct auag танца: Es 
7 . 
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a kiralnac 3olgai 2 golgaloi mödanac Mëdéuest9lfogua sem eg erdemet nem 

vpt z legottä kiral möda ki vagö' a pituarban Valobigon Aman a kirali 
ha3nac pieverebeu be1s9 pituaraba mëtuala be hog kiralt igehetue hog 

Mordocheust parätolna a3 aka3t0 fara 3ege3tetni me`1 neki ke3eitetet vala 
Es agermekec felelenec Aman al a pituarbau Es möda kiral J9'y'i9 be Es 

mifd9n be i9tuolua möda änac Mi kellen lëni aferiìvnac kit kiral aieit 
ti3telni Gondoluau Amon 93\'fuebeu alaituä' hog kiral égebet seukit ne`akar 
na ti3telni hanem 9t Felele a3 '_ember kit kiral aieit ti3telni kirali ru 

hacba kel 91t93tetni 2 a lora vetui ki kiral nergealol vagon 2 kirali 

koronat 9 feiebe venni 2 kiralnac el9ls9 feiedelmi 1&amp;9 2 nagobbi k93 

391 tarta 9lauat: 1 а varos véaiu iaruau yu9h.9n 2 mögö Ig ti3teltetic va 
lakit kiral akar'âd ti3telni Es vg kiral möda neki Sies 2 a stolat vellen I. 

a louat teg met be3e11ettel sido Mardocheusnae ki ífl a polotanac aitai 

el9t Qri3kéggel hog semit e3ecb9l me`1`leket be3ellette1 megne hag Es vg 
Aman Veue a stolat 2 a louat 2 Mardocheust belé 91t93tetuë a varosuac véa 

iau 2 a lora vetueu el9lkeliuala 2 vu9ltua1a Èti3tessegn9 mélto valakit 
kiral akaräd ti3telni Es megfordola Mardocheus а palotanac aitaiara. 2. 

Aman Siêtè mëïli рьаЗаЬа 30m0r0duan 2 feie befedven Es taresnec 9 fele 

Segen? 2 baratinac meghirdete medeneket mellec 9neki t9rtentekuala Kin? 

felèleuç ab9h.ec kiket. ualvala atanaltban 2 9felesege Ha Mardocheg ki 

èl9t le ke3dettel esuéd a' sidoc nem3eteb9l vagö nem alhaó neki ellene 

de le esel 9 3emele el9t Meg e3eket bè3ellèttec i9uenec kiralnac med 
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d9'y 2 9tet hamar kenH3ereitec „a vendégsegbe„ mëni mèTlet kiralné a330n 32... ma. 

штатам „ 

Capitulom heted 

е S vg beméne kiral 2 Aman hog innéc kiralné a330nna`l Es mon. 

Е da neki kiral Masod паров es. mi vtan mégheu9lt volna bor 
ral Ester mé`l tekeréséd hog adassec te neked 2 mit akar3 lenni ha en 

0r3agönac félét mégkérendéd ñeréd Kin? a3 felele О kiral ha mala3tot lél 

tem te 3émeidben z. ha kel tenekèd oggadmeg;r en lelkémet kiert kéréc i. en 

népemet kiért on3ollac. mert en 7. en népem eladattattöc hog meg't9rettes 

s9ne meg9lettess9nc 2. elue5i9nc avayha golgacba щ 1 golgolo `Ianvoeba ela 
dattatnîc 1 tizrhet9 g'0n03 volna 2 ńeg'uén yegteglenëc Ma ke@ mirkegótIeniögîse 
ellenseg9c kin'.3 kegétlenségé kiralra fordolt Es feleluén Asuerus kiral möda 
Ki e3 2 miemp hatalmo hog e3éket merégie tëni Es ester möda emi mët9l g'o 

no3b titkon valo 2 niluan valo ellenseg9nc e3 Aman kit a3 haluan ig'én felétté 
_ felémóc kiralnac orcaiat 2 kiralné a33onét пё viselheté 3enuedni Kiral ke@ 

mégharaguä felkele 2 a vendègségnç heler9l bemene afackal plätaltatot 
kertbe Es Aman felkele hog Ester kiralnét kérne 9lelkeiert mert mégés 

mere kiraltolI а neki ke3eitetet g'onogt Ki mikor megfordolt volna a3 0l 

touańoknac kerteb9l 1 bem'ët volna a vendégsegnç helere lele Amant :a3 
agra omoluä kiben Ester fek3én vala 1 möda Kiralnè a33öt 2 fek9t meg 



54 uiss'rnn 

asdiì levé'. 

akaria nomoreitani èn ièlén voltomban èn iè ha3amban kiralnac mèg'igeie 
meg 9 3aiabolvala ki nem mént #Pala 2 légottan bèfedèc 9 oréaiat El 

monda Arbona eg amèdd9c k9339l kic alnakuala kiralnac 3olgalatŕaban 

Ime afa kit Mardocheusnak alkotot vala ki 301t kiralért ада51120 Amänac 

ha3aban valuan 9tuèn k9n9klètnè magassagot Kinèc möda kíral Aka3iatoc 

fel 9tèt arra Es vg Aman felaka3tatec a3 aka3t0 fara kit ké3eitét vala 

Mardocheusnac 2 kira`1nac haragiuecia megnugouec„ 

Capi'tulü va'ij. 

n Nnapocban Asuerus kiralnae Amänac asidoc èllènségenèc ha3at ada 
А. А Ester kiralnenac Es Mardocheus bèménè kiralnac orcaia èlèibè 

Mert Ester mégualla nèki hog 9batta volna Es kiral véue agilr9t kit pari 

\.olt vala Amätol mégvëni 2 ada Mardochcusnac Hestér ke@ 3er3e Mardo 

eheust 9ha35 A3ockal 1. nem éleg'eduén èsec kiralnac labailio3’ 2 sira 1. bè3él 
lè 9nèki imada hog а Agagitai A'mänac g'onossagat 2 9 mët9l gon03b titk 
alsag'it méllèkèt gondoltuala а: sidoc èllèn paräLolna mégsëmeitèni = Es a3 

9 30kasabol a' kirali arań estapot ki noyta kè3èuèl kiuèl kègèlmèssegn? 

iègè mutattatikuala Es ka3 felkèluen paränola alla 9 èl9tt9 2 möda На ki 
ralnac kel 2 ha. mala3t0t léltèm 9 3émèibèn 1. èn kérésemv nem шпане 
9nèki èllèn valonac lenni 0n3ollac hog у}? lèuèlèckèl Amänac asidoc èllèn 

kèd9in`èc 2 èllènsegen'.’ 0 lèuèli mTgfègèttèssènf.= kilèèêkickél a30kat parâtolta 
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vala eluegteni kiralnac më'dèn vidékében Mert miképpen genuedhetém en 

nèpemnec halalat 2 meg9ld9cletet Es Asuerus kiral felele Ester kiral~ 
nenac 1. sido Mardocheusnac Amenac hagat attam Ester kiralnènac. 1. 9tet 

paranaoltam akerègtre akagtatni. mert meregkédetirala 9keget asidocra 

eregteni Agert asidoknac iriatoc miket necte'c kel kiralnac neuèb9l. a le 

ueleket en gvlîimel megiegéguen Mert e vala gokas hog a leueleknec mei 

lec kiral neuèb9l eregtetn? vala. 1. 9 gvr9ieuel megieggettettenec vala. 

senki ellene mödani ne même Es hiuattatuä ag irastudokat 2 kiral leueli 

irokat. vala kedeg' allarmad honae ideie ki neuegtetic Sibänac Xxiij nap 

ian irattatanac eleuelec met Магде? akartauala a sidochog 1. a feiedel 

mecheg 2 a safarochog 1. abirachog ki gag hugonhet vidèkèken indy'atolfoguä 
Etiopiaiglan vralkodnakuala vidékn? 1. vidèkn? . nèpnec 1. nepnec. 9ne`luèc 1. 

b9t9i9c gèrent 1. diknac met oluashatŕakuala 1 halhattakualaEs aleuelec mei 
lec kiralnac neuéb9ll eregtetn? vala 9gvr9ieuel ieggettetèn? meg' Es eleregtec 
afoloctol kic meden videc gerët folosuan ag о leueleket Vy' k9uet`segèckel 
e191 kelnèc Kicnec paräLoltuala kiral hog asidoknac golnanac menden va 

rosoc gèrent 2 egbe paränolnanac gvlekegni hog 9 lelkekert allananac 1. 

9mê'den ellensegeeketb 1. 9 germekeckèla 9 felesegeckel 1. 9mëden hagockal 
mèg9lnec 2 elt9rlenèc Es mede vidékec geret gèrgettetèc g9g9delmnec ев— 

napia ag ag Adarnac a' xij honae xiij napian Es ag Epßnac tartalma eg 

volt hog medien f9ldecben 1. nèpecben kic Asuerus kiral paräaolatt'a ala 

engegteltettek ielen. esmerettèkre lëne asidokat kegekn? leniec 9 ellensegekr9l 
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34.lik lcvél 

g939dèlmèt vëniec Es ki menen? agors foloc a' k9u¿ték¿t ¿l9lkèluèn 2 
kiralnac parîLolatta Susisban fel fúggè3t¿t¿c Mardocheus kèdég a' pola 

tobol 2 kiralnac 3émélè ¿191 kimëuëII fénlikuala kirali ruhacban Jacincti 

nos 3in9¿cb¿n 2 ¿g 3in9uècbèn arańat koronat visêluén 9 f¿ieb¿n 2 fédé3~ 
tètuén sèlém palastal 2 barsöńal. 2 mëden varos vigadot 2 9r9lt Asidoknac 
ke@ lattatot v3? vilagossag tamadni Qr9m ti3tésseg 2 vigasag. mëden né 

pèknêl varosocban 2 vidékécbën valahova kiralnac parîtolatt'a iutuala. gé 
н ь 

пёгКёаёш‘? vigasaga Ludalatos. 2 vèndegsegec 2 innepnapoc anéra hog 

sokac mas n¿m3¿técb9l 2 задень 3okasbol 9 3ér3¿téck¿l 2 ceri 

'moniaiockal eggês9ln9 vala Mert ¿sido nèwnç igen nagfelèlmè hatot va 

lamg mëde'nékèt 

т С a р над—у 

a бег: а xijìi honac kit 'ymar¿1¿3t¿b Adarnac mödnakuala xiij@ 

А. napian mvd9n mëden sidocnac meg9ld9kléséc ké3eitètikuala, 2 
9 ¿llènségec aieitacuala 9 vérekèt. meg a3 ¿llë a' sidoc 9r¿gb¿c k¿3dén‘:' 
lëni. 2 9magokat 9 ¿llènsegekr9l megd'yadalma3ni Es egbè gvlêke3énç me'. 

den k9falos varasoc 3ére't 2 k9 falotlan varasocban lac hèlécbèn 2 égèb 
hèiécbèn hogy kit¿ri¿3t¿néc 9 ¿llênsegec 2 9 vld939i9c ¿ll¿n. 2 senki në 
mèré3ìkuala ¿llènèc allani. a3ert 9 hog 9 félèlmèknç nagsaga mëden népè 

\ ь‘ \ а es — ket meghatot vala M¿t es auidekecn? feiedelmi biray 2 safari 2 mede» 
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nieltosag' kic meden heleken 7. myuelkedeseken ieleskednî3 vala felmagas 
taffaknala asidokat Mardoheusuac felelmeiert. kit apolotanac feiedelmen? 

lëni esmèrtençuala, Es pneuénec hire egmëdcn napon neuekedikuala. 2 тё 

deneknç gaiaban gakorta forgodikvala Es ig asidoc megverec 9 ellensegeket 

igen nag Lapassal 2 megplec введен pket megaduau pk a5oknac melleket 

pnekic t'e'nicc kegeitettekuala anuera hog Susisban 2 pt 3а3 ferñakat plenec 

meg 2 Agg'agita'y’ Amenac asidoc ellensegenç tig iiay't kicn‘.3 neuec e5ec F ar 

sandata 2 Delfon 1 Èsfata 2 Forata 1 Adalia 2 Andata 2 Mesta 2 Arisay’ 

2 Ariday 2 Nay'gata, Kiket mikor meg'pltekuolna p vagocbol foglatot teniec 

nein akaraiiac Es legottan 9 gamoc kic megpletteknolna Susisban kiralhog 

lio3attatanac Ki möda kiralne aggö'nac Susis varosabä asidoc pt 3а3 ferñakat 

pltekmg ç egebeket Ainenac tig fia'y't mene pldpkleseket alaitag hog tegnec 

meden vidékecben Mit kers touabba ç mit akarg hog paränollac lëni Kin? 
a felele Ha kiralnac kel adassec hatalm asidoknac hog miket ma tpttenç 

Susisban vgan tegen? holnapon es. Es Amenac tig паз? akagtassanac fel a3 

aka3to facra Es paräuola kiral hog vglene. i.. legottan Susisban eparänolat 

felfug'g'egtetec zAinänac tig На}; felaka3tatanac Asidoc egbe gylekeguen Adar 

honac xiiij napian inégplettetenç Susisban hare 3a3 ferfìac 2 agoctol pianoc 

elnë vetettetenç De es meden videkecben inellec kiral vrasaga alat valanac 
asidoc plelkékert allanac p ellenseg'eket 2 p yldpgpipket megpluë annera 

hog hetuen 9t eser megplettettec tellesednenç 2 sem eggic p vagocban. se 

mit ne illete Adar honac ke@ xiii napia medeneknel egvala. a még'pldpk 

35 .in im&quot;. 

8 
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let nap. ç xiiij'?? napon 9ld9cleni meg39nen9 kit 3er3enç igen ielesnec 
leni hog a3on touabba valo ifd9n mëden e3tend9ben vigasagos vendégsegbe 

2 genérkedetecbe vgeke3nénç Es a3oc kic Susis varosaban a3 

91d9klest t9ttekuala xiij napö 2 a35 honac xiiij napian a3 9ld9klesben mifuel 

kettec ti3en9t9d napian 9ld9cleni meg3§tenec 2 a3ert a3on napot 3er3ettec 
generkedeteknç 1 vigasagoknac ieles innepeie Asidoc ke@ kic anem k9 

falos varasocbä 2 falucbä lako3uaknala Adar honac &gt;xiiij napiat 3er3ec ven 

degsegbe 1 9r9be vghog abban vigagganac I. eggic masiknac | eregiec etkecnç 

e etkeknç 2 generkedeteknç re3eit, Es vg Mardocheus megira med 
e3eket 2 b9t9ckel foglaluä ere3te a' sidoknac kic kiralnac meden videkiben 

lakognac vala me'd k93el valochog 2 med me33e valoch03 hog Adar honac 

ti3en neged 2 ti3en 9t9d napiat y'nnepekert venec 7. e3tend9nç Imëden for 

dolattaban igen nag ti3tésseggel 3olgalnac met a sidoc a3 a napocban g939 
delme3tekmg b9 elleusegekët 9magokat Es siralmoc 2 ga3olattoc 9r§be 1 vi 
gasagba fordeitattac. hog e3 napoc lenen? geuerkedeteknec vinapi 1 Viga 

sagoknac napi hog egembe egmasuac ere3tenec etkecuç re3ey’t 2 3eg'enékn9 
aiandoknakat adnanac Es véuec asidoc ieles 3okasba mëdeneket melleket 

a3 ifd9ben ke3detteuç vala teni 2 méììeket Mardocheus leveleckel parELolt 

vala te'ni Met Aman Amadatinac fia Agag nemgeteb9l a' sidoknac elleusege 
2 ellenked9i9 gondola 9 ellene gono3t hog 9ket m'g9lne 2 el'torlene 2 
ere3te Furt ki mv nelu9k9n mò'datic niluac Es e3 vtau Hester bemene 

kiralll03 0n3oluan hog 9 gouo3 ki3le1ete kiralnac leueliuel megs'emeitet 
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nenec. 2 a gono3 mellet a' sidoc ellen gondoltuala fordeitatnec 9 feiere 

Es e3 vtan 2 pt 2 9 ñayt 3êge3éc akere3tre. 2. a3 ifd9t9l foguä e3 napoc 

neue3tettei19 Fur'inac x nilaké A3et hog er a3 a3 nil a3 edëbe ere3te 

tetuala ç medenec méllec l9ttekuala eîlaba x ek9ń9n9 tartalmaban tar задании 

tatnac valamelleket 3enuettenç 2 melleket e3 ПЕ valto3tattac v9ttec asidoc 

о reiaioc 2 9 lmag3aft0kra 2 mëdéne'ckel kíc 9 3èr3etéckel akartanac 

egges9lni hog sëkinec ne illec eket napokat ieles inneplesnelkirl elirTlni 

Kiket iras val 2 e3tend9knf.’ egeb иву k9uetn9 9mag0knac 39netlen for~ 
dolatocban È3ec änapoc kiket sonha sem egfeledet elném t9r9l 2 meden 
nem3etec 3olg'allac kic e vilagnae mëden videkiben vadnac. 2 eg varos 

sim. kiben Furinac napi к nilaké ne tartassanac asidoctol 2 9mag'3aftoc 
tol. kie e cerimoniackal k9t93tettenç mg' Èster kiralne Abialcheln? 
leańa 2 sido Mardocheus mas @lat 2 iranac hog meden 3erelmel e3 nap a 

i9uè`d9 ifd9ben ieles ynneppe 3ér3ettetnec Es ere3ten9 mëden sidocho3 

kic Asuerus kiralnac 3a3 hu30n het videkiben lak03nakuala hog vallananac 

bekeséget ç fog'adnanac igassagot tartvan nilaknak napit 2 9 ideieben 
9r§mel 3olgalnac mikët Mardocheus 2 Hester 3ér3ettekvala 2 a300 fogadac 
tartanioc 9n§magoc 2 9 mag3att°octol b9it9ket 2 ilu9lteseket 2 nilakna 
uapit z medeneket mèllek e k9ń9nec Histoiaiaban tartatnac ki Пенсия? 
hivattatic 2. ctf e,” 
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a Suerus kiral ke@ mëden f9ldèt 1. tèng'érnç mëden 3èg'ètit tene 
A. ado ala kin? èr9sségè 2 fèiedèlmségè 2 méltosaga 2 magassag'a 

kiuèl felmaga3tata Mardocheust mègirattattac Medosoknac 2 persa'jaknac 
н 

. 119п9сЬёп Es miképpèn Mardocheus sido nèm3ètbèli masod 19t legên 
Asuérus kiraltol 2 nag a sidoknal 2 nag 9 attafiay'nac nópênèl kèrèäuén 

iokat 9 népen? 2 bè3eluë a3okat mèllèc 9 mag3attanac ilnçuala békèségèrè 

méllèc vadnac a3 hebér k9r'19bèn tèllès hàttèl ki ièlëtéttèm È3ec ke@ 

méTlèc mödatnao iruìî léltèm a mèghirdètét auag ièlëtèt k9r'19bèn mèllèc 

g9r9g' nèluén 2 b9t9cbèn tartatnac Es a30n k93bè èk9n9nç végè vtä h03at 
tatikvala è kapitulom kit mil 3okas0nc 3érent Obelo x Das figura alat 

ièlëtétti'lcmä,P Es möda Mardocheus istènt9l l9ttènç è3ec. még'èmlèké3tèm a3 

alomrol. méllèt lattä vala vgä è3enékèt ièg39t. 2 sëmi a3ocbol hiv nem volt 

kiLeńèd forras ki nèuèkedèc ate for`10ba 2 vilagossag'ba. 1. napba. fordeitatèc 

2 soc vi3ècbè arrada Ester a3 kit kiral v9n fèlèséggé 2 akara. kiralne a3 
3ö'na lè'ni Akèt sarkańoc kèa. èn vagoc 2 Aman. anèm3ètèc kic egbè giflè 

ké3tèkuala È3ec §300 kio sidoknac nèuét èr9k9ttènèc èluè3tèni èlt9rlèni 
Ènnèm3ètém ke@ 1511 ki iu91t9t Vrho3 2 vr még3abadeitotta 9nèpèt Es 
mèg'3abadeit0t mx'fnkètmëden g0n0300tol . 2 t9t nag Ludakat 2 ièlés Ludakat 

nèm3ètéc k939t 2 kèt birodalmakat ран51.01: lëni eggèt istèn népeie _2 mast 

31.10. мм. 

mëden nèm3ètèké mönaic birodalm 3ér3ésbè i9t [так a3 {fd9t9l 2 парт! 
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fog'uä isten el9t mëden nemgeteknç 2 még'emlèkégêt vr 9ne°pe°r91 2 irgal 
magot 9 9r9kleten? Es mègtartatnac ennapoc _Adarnac honapiaban egen 

honae xiiij? 2 xvii(l napian mëden gerelémmel 1. prämel ag ègbe gvlekegêt 
дёрн? egseregében touabba Is'í'l népèn? meden nemgetibe 

r1' 

n Èged egtend9ben Phtolomeus 1. Cleopatra orgaglattoc Dosiheus 
N ki papnae ki papnac 2 leuiticus nemgetebelinec valla vala 9 ma 

gat 1. Phtolomeus 9 ña hogac el erim eplat lrlmbe kit mödanac mêgma 

garagotnac lenni Lísimahustol IPhtolomeus ñatol Es eg kegdet vala a kihir 
héttetet gergésben. ki sem a' sido kpńben 1. sem ègtolmaaogonal mödatic 

Ag ige nag Artarxers orgag'lattanac masod egtendeieben. nisan honae e19 

napiä Mordocheus .Ia'y'ari íia Semeï iiaie Beniamin nemgeteb9l lata almat 

sido ember ki lakogikuala Susis varosaban nagf'eriiv 2 kirali hagbeli elpc 

kpgg9l valo, Vala a fogsagbeliec gamac k9gg9l kiket Nabudonor Babillonianac 

kirala elu9t vala Ihr'lmb9l Jekoniassal Juda kiralaual 2 eg volt 9 alma I 

Jelenenec gogatoe gaigasoc 2 men gprgésèc 2 f9ld indolas 1. haborolat f9ld9n 

Es ime ket nag sarkañoc 2 kegec egmas ellen viadalra kikn? vu9ltesère 

meden nemgetèc megïettec reggettec hog vionanac igagaknac nemgete ellen 

Es vala EMP sététseg'éké 2 haborosage t9r9delme 2 getrelme 2 ige nag 

felelem f91d9n Es méghaboreítatot ig'agaknac nemgete feluen 9 gonogokat 2 
l 

ai* 
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58am та. 

kégeitètét halalra Es vu9ltenç vrho3. 2 a3oc {1u9ltuên kitènéd forras nè 

u¿kédéc nag foìoba. 2 soc vi3¿cb¿ arrada Vilagossag 2 nap tamada fel. 2 

a3 ala3atosoc vigadanac 2 mègmarac adin9ségeséket Kit mikor Mardocheus 

latot volna 2 felk9lt volna 9 agabol gondollauala mit istên tëni akarna 2 

3égè3uén vallauala 9 ¿lméiebên kéuîuan tudni mit i¿g3¿n¿ a3 alom, 

a Son ifd9bên ke@ lakogikuala kiralnac têrémébèn Batataual Tha 

А raual kiralnac mèdd9ieuèl kic apalotanac aitotarto'y valtanac Es 
mikor mégêrtéttê volna 9 gondolattokat 2 3orgalmassagokat 3¿r¿lm¿sb¿n 

meglattauolna mégtanola hog Artarxers kiralra êr9k9dnén¿c kè3ékèt 
êl'ëâtêniec 2 kiralnac ¿dolg'ot mégi3¿né. ki mönokrol k¿rd¿s3¿tnç vallasat 
véuén halalra parELola vitètni. Kiral ke@ a mei l9tvala ira êmlèké3êtecn£= 
Шт k9uëibê D¿ es Mardocheus ¿3 allatnac ¿mlêké3êtét irasocba. ada 

2 parätola nêki kiral hog a palotanac tèrémébèn lako3néc aduä 9n¿ki è 

vadolasert aiädokokat Aggeos Aman kêdég Amadati fia vala di|.9s¿ges kiral 

¿19t 2 akara artani Mardocheusnac 2 9 népénêc kiralnac kèt mèdd9y'ert 
kic még9l¿tt¿tt¿kuala È3 ¿ddeglèn rokon valo phemilx a' mëllêc k9uèt“ 
тёти? а hèlén vèttèttènç vala hol iruä vagö a' k9ŕ19b¿n 2 Шагай“ 9 
vagokat auag 9 iavokat méllêkêt Lac a méghirhétét Séräesbë leuQ.“ És 
eplanac ke@ ¿volt ¿xëplara, 
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i _ Gen nag kiral Artaxarses Indiatolfogvan Ethiopiaiglan gag hugon 
I het videkecbeli feiedelmeknç biraknak kic 9 vrasaga alat vadnac 

kpgpnetet möd Mikoron en soc nemgetënec paränolnéc 2 mëd eg vilagot 

en vrasagö ala alagnä semikeppè nem akarec en hatalmâ' nagsag'anal gèrent 

vighaeltettetuem De kegelmesseg'g'el 7. lassosaggal ennekem alagtakat birnom. 

hog inëden felelënelkulpn eleteket Lendesseg'gel altal menec hog mëden 
Yhalalasoc aieitatot bekeseggel eltettetnênç Èn keb. keresuen en tanalno 
simtol mikeppen eg tellesedhetnec be. eg ki bplLesegg'el 2 huttel mede 

neket fellpl mul vals Es vala kiral vta masod I Aman neup ielente ennekë 
med efpld vilagaban elhimlet nepet le'ni ki Vy tprneneckel eltettetnenç 

2 më'den nemgetekiiî= gokasa ellen tene' kiraioc pänLolattat megutalna 2 

meden nemgetéknî= eggesseg'et p oglasockal mégtprne kit mikorö mégta 

noltöc volna latuîc egdagalos nemgetet meden einberi nemget ellen vigga 
valo tprueneckel eltettetven 2 my paränolatïknac ellene meni 1 mghabo 

reitani mynekec alagtakatot videkeknç bekeseget 2 eggesseget Parâ'uoloc 
hog valakiket mutatâ'd Aman ki mëden videkekn? feiedelme 2. kiral vtâ 

masod. 2 kit atîc helen tigteltec mvtatîd. p felesegeckel 2 germékeßkêl 
eltprlessenç 9 ellensegectpl. i. agoc kpggpI egnç se kegelmegien eieles e3 
tendpnec xij@ houaban Adarnac xiiijìà napian hog eg ig'en bvtalatos I‘gonog 
uepec eguapö poclocba gallanacle inégaggac a my vrasagò'knac bekeseget 
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mellet meghaboreitottakuala 1513` eddeglen e3 eîilanac exeplara AmeTlec 

k9uettetn9 ehel vta leltem iruä hol oluastatic Es Mardocheus elered 

ven t9n mëdéneket melleket neki hester paräLoltuala De maga ninenç 

a3 hebereknêl z mëdénést91 sem eg tolmaLoloknal ne mödatnac Mar 

39.‹х2ь1ме1.аос116118 ke@ on3011a vrat megemleke3uen 9meudeu mvuelkedetir9l 
MmdochcuSmô'da Vram vram mêdenhato kiral mëdénec te hatalmadban vettettec 

“Тихим— I. uiten ki te akaratodnac ellene alhasson ha 3er3ende3 mì'fket meg3aba 
азиата legottä Ineg3abadolöc te t9tted mëńet 1 f91det I. valami menec 

kereng'eteben tartatic Medenéknf.’ vra vag 2 uit. ki te nagsagod ellen a`l`lon 

Medenéket esmêr3 7. tué. met ne keuelsegert 2 bo330sagert I. valami di 
Lpsegnç keuäsagaiert t9ttem e3t hog ne 'y'madnî e3 ige keuelseg9 Amit 

Mert [ЕЁ1:1? vdu9ssegeiet 9 laba nomit 2 9r9m9st volnec megapoluom De 
felec hog en istenënec ti3tesseget emberbe ne valto3tatnî I. hog sekit né 

ïmadnec en vrâ'tol megvaluä Es Ina ПЕ Kiral Abrahäuac istene irgalma3ih 

te nepednç met mv ellensegiuc elakaruac mvnket ve3teni 2 te 9r9k9det 
elt9rlêni_Ne vtallad te re3edet kit‘megualt0ttal Egiptöbol Isten halgasdmeg 
en on3ollat0mat2 leg kegelmes te 9r9kleted re3eu9 2 k9telen9 I. fordohad 
mv siralmökat 9r9re hog eluëc diLériiIc te neuedet ПЕ z. ne reke3iedbe 

teged diLer9kuf.’ 3aiokat Es mend Isrl egeul9 elmeuel {трио vrho3 a3et 
hog 9nekic ieles halal ieléu volua l 
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е S Hester kiralne a330n vrho3 futa feluen a ve3edelmet mei ielén 

 Е vala . Es mikor levette volna kiralne ruhait siralmaknac 1 ga301at 
nac ké39lt 91t93eteket v9n. 2 а ki119mb kenetékért hamuual 2 ganeual t9lte 
be feiet 2 9 testet ala3a b9it9ckel Es menden helecben kicben el9r 3okta 
uala vig'attat haiai ki 3ag'atasaual t9ltebe Es 0n3olla vala .Isrlnç vrat istenet 
mödvä En vram ki tenen magad vag my kiralöc seg'el enge? eged9l valot. 1 

Ни? t9lledt9l mégualuä sem eg segedelme nii. egeb. en ve3edelmem en ke 

3emben vagö Hallottam en atätol hog te vram v9tteduolna НЁМ meden nem 

3etécb9l . 2 mi' afainkat 9mëden megé valo 9reg'bib9l . hog birnad a3 9r9cke valo 
9r9clelét Es t9ttel nekic mikët be3éllettel Bifnh9tt'9'c te 3émeledben a3ert at 
tal mimket myellenseg'iknec ke3ebe mert 9 isteneket b9L9ltùc Iga3 vag vram 2 

ma ne' eleg' 9nekic hog minket kemëseg'9 3olgalattal ńomoreitnacmg De 9 ke 
3ekn9 ereiet baluañoc hatalmanac alaitac Te igeresidet megakariac „поджат: 

2 te 9r9k9det elt9rleni 2 teg'ed (Шт91:11? 3aiokat be reke3teni 2 te t'eplomod 
nac 2 oltarodnac dit9seg'etihgoltani ' hog mgnissac Dêmäètêknç SaÍOkät hOg ‘iO«lik те! 
9 baluańoknac er9sség'ét diteriec. 2 testi kiralt fidikaìïanac 9r9kiglen. Ne 

aggad vrä te estapodat a3oknac kic nem vadnac hog né meuessékmég' mil 
roinlasonkat De fordehad 9 tanalLokat 9n9 reiaoc . z 9tet ki mir reianc ke3 
det fenèlkédni elue3essed Èmleke3iel meg' vram 2 mutassadmeg te magadat 
mimekßc mir t9r9delm9knç ideien . z. vram istenéknç kirala ag ennekem bi 
3odalmat . 2 mêden hatalönac vra ag kellemetes be3edet en 3äba e3 oro3länac 

9 
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3èmélè èl9t 1. valto3tassad èl 9 3ifuét mi'èlleènségïiknâ3 gifl9seg'erè . hog 9 es 

èluè3ien 1. égèbèc kie kie 9nèki ègèttènç Mimkèt ke? 3abad0ehmg te kè3èd 

bèn. 2 segéh ènge'é sem eg égèb sèg'edèlmèt në vallot ha në Lac tég'eÈ vram ki 

valla3 mëden tudomît 2 èsmèréd mert gifl9l9m a3 hamissaknac dit9ség'ét 1. 

vtalò' а 119гпё1163ё11ё11ё11п? agat 1. mëdén ídèg'énét Te tudod èn bètèg'seg'èmèt 2 

èn 3i1kseg'emèt те‘1 vagö èn fèmén hog vtalom kèuèlségnç iègèt 2 èn 1112980— 

ge@ Рад щб èn fèmèn . èn mègièlênètën? napiban 2 vtalom a3t mikent nèm 

bei véréuèl mégferte3tètét ruhat 2 në viselém èn Lèndésségënç napiban, I 

2 nem 9ttèm Amönac a3talan . 2 në kéllét ènnèkèm kiralnae vèndégseg'è . 1. 
në ittä a3 aldo3atoknac borat 2 sonha në vigadot te golgalo leaned mit9lfogua 
idè полита mëd è ièlés napiglan. hanë ьас te bènnèd vri Abrahänae istè 

nè mëdénée félét èr9s istèn Halg'assadmïg' 9 3au0kat kie sem eg ègèb rèmëse 

' gét në valnac 1. 3abadoehmèg minket a' kegétlènécn? kè3èb9l 2 mëtmég' èn 

де? èn félèlmët9l Ètoldottakat 1. a mèghírhètét 3er3ésbèn léltèm, 

e S paräLola nèki n'ë kèt hanë Mardoheg Èsternç hog bèmënè kiralh03 
Е 2 kérnè 9nep0ièrt auag 9ha3aiaert Möda èmlèké3ièl mèŕg te ala3atossa 

godnae napirol mízd9n éltèttèttèl èn kè3èmbèn. mèt Aman kiraltol masod èm 

bérrè 3ér3èttètét bè3èllèt mìfèllènßc halalra ymaggad vrat 1. bè3él kiralnao ms&quot; 
ёпбс 2 ̀ ',abadéchmég' mifnkèt halaltol . mèt è3ékèt es mèllèc ala vèttèttènç 
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a hetuen tolmaLolocban lelte Harmad napö ke? levete 9 91t9getén? ruhait 2 
megk9rnekegtetêc 9 dit9segéuel Ec mid9n kirali 9lt9gettel fênlenec 2 ymatta 
volna . mëdénekn? biraiat 2 ag vdu9geit9 vrat v9n ket golgalo ‘la nokat 1. va 

lobigö' èggikre tamagkodotuala mönal a' géner9segért 2 änag gengesegèrt nem 

viselhetneie Amas golgalo lan ke? k9uetiuala 9 aggońat a' f9ld9n hordogo 41111 ma. 

mhakat feltartuii Q kedeg rosa gin9 gèmellel meg9t9gtetuen 1. vig 2 fenl9 ge~ 

meckel 9 gomoro 2 nag felelemmel meggoreitatot elmeiet eleńegti vala Aget 
meden aitokon géréuel bemëuén allapec kiral ellen hol ag vluala 9 orgaga» 

nac gekin kirali ruhacba 9lt9gue' . 2 yArenal 2 dragalatg k9ueckel fenluen . 2 

vala ig'én félelmes gemellel Es mvd9n felemelte volna 9 oréaiat 2 9me`l`1én? 
haragiat eg9 gemeckel mutatta volna meg Kiralnè aggon le esec 2 sarog ginbe 
valtoguä meg'farraduan a° feièt a golg'alo leära liaita Es isten akiralnac gelle 
tet ige nag kegèssegbe fordeita Es sietuë 2 feluen felgpkèc 9gekib9l 2 9tet 

kariaïnal fogua tartuä miglen meg b 9n9nbelè fordolna eg igéckel 
k9n9rgetiuala Mit vallag Ester en vagoc te atadtia ne akarïh felned . ne 

halgmg Met nem te ellenéd gérgettetet et9ruen de m'e'denèc ellen Aget vepiel 
ide 2 illessed eg estapot Es mikor ag vegtegleue vèué ag arar'i vegg9t 2 vete 

9nakara 2 mégapola 9tet 2 monda Mire nem golag ennekem Ki felele Vram 

latalac tegedet mò'nal istenn? тат Angalat 2 meghaboreitatec en gvuem l 

te diL9seg'edn? felelmet9l Met ig'én Ludalatos vag vram 2 te oréad telles ma 
lagtockal Es mikor begellene esmeg' le esec ç mönal leleknelkùl l9n Akiral 
ke? haboroltatikuala 1. 9mëdèn golg'a'y' vigagtallakuala 9tet 2ctf 

9 С 
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«IZ.nx mal. 

Capitulom tizen .Ji¿_tèd hated 

a Rtarxes kiral èplaianac exëplara méllèkeit asidokért 9 orgaganac 
Amëden vidékibè ¿rè3tè è sintèn a3 hebéréc k9uébèn Artarxèses nag 

kiral Indiatolfoguä Ethiopiaiglan 3a3 hu3on hèt vidékéknQbèli hèréèg'ekn'? 2 

fèiedèlmèknç kic mv paräLolatöknac ¿ngèdnç k939nète't möd Soc fèiedèlmèc 

io3aggal 2 ti3tessegg'èl kic 9b¿leiec adattattac vigha éltèttèc kèuéìségbèn . ç 

në Lac kiraloknac ala3kottakat èr9k9dnç mégńomoreitani anèkic adatot di 
1.9segét nem visèluë dè a3okra kic attac faragnac alnoksagot: sein élégéttèk 

még halalatokat aduâ a iol tètèlékr9l 2 9bènnéc valo kègésseg'nç t9ruênét 

mégt9ruén Dè alaitac 9magokat èltauo3tatni a'mëdénéc lato istènnç t9ruénét 
es Dè Ene balgatagsag'ba tamattanac hog a3okat kic a nèkic adatot 3olgalatot 

3èrèlmèsèn tartac ç mëdenékèt vg mvuèlkedn? hog mëden ditérètnç mél 

'_toc légènç Qhagug'sag'oknac gvlèké3éseuèl èr9k9dnç ¿lfordeitanioc Mvd9n fè 
iedèlmèknî3 fvl9kèt 2 égèbèkét 9tèrmè3ètéb9l alaituan egvgpuèknç alnac La~ 
lardsagockal mégnallac Me`1 allat a3 o Istoriacbol 2 bi3oneitatic . a3ocbol es 

méllèc egmëden napon lé3n9 miképpèn némél gono3oknac ki3lèlêtécb91 ki 
ra`loknac 3èrèlméc 2 megferté3tètnç A3ert mëden vidékéknç békésegér9l 
mégkél latnöc . se akariatoc alaitanatoc ha kúl9mbèkèt paräLolöc hog mi; ¿l 
mëknèc aprosagabol i9n9 Dè idèknèc mîèm9segéb9l 2 3vkségéb9l hog k939n. 
séges io3agnac kéllèmètessegérè mödhatna t9ruent . hog niluaban mégèrLétèc 
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mit tanoltô'c Aman Amadatinac fia 2 elmeieuel 2 nemgeteuel Macedoniay 

2 idegë Persayak veretpl 2 mvkegesseg9cket megfertegtetue 9 kegetlen 

segeuel 2 garì'doc mytpllpnc fog'attatec 2 eg vtä pbenne emberseg'et meg 
bigoneituâ'c. hog my atanknac hiuattatnec . 2 . y'mattatnec m'e'denectpl ki 

ral vtan masod ki de mag'afelmagagtatasnac dag'aduanaual annera emelkedec 

fel hog müket orgagonctol 2 gelletpnctpl erpkpdikuala megualagtani | met 
Mardocheus kin@ hùseg'euel 2 iogagiual elpnc 2 Estert myorgagöknac tar 

sat 9mëdè' nemgeteuel nemïemp vy’ 2 halhatatlan enLelkedetes alsaggal 

kere halalra med egeket .g'ondoluî hog. agoc meg'plettetiie alnolkodnec 

mynmagökrol es 2 persay'aknac orgagat valagtogtatna Macedonia'ykeba My 

ke@ halalasoc kpgptt metpl gonogb'tol a halalra adatot sidokat mëdenestpl 
fogna sem egbynben ne leltùc De meg a3 ellen igag tpruëben elpknç 1. 
a felseges 2 igen nag 2 mëdenkor elp isten ñaynac kin? iolteteteuel 2 

myatainknac 2 mynekßc adattatot eg orgag' ç prigtetic mëd maiglan Agert 
aleueleket kiket en neuem alat ag eregtet vala tuggatoc meg'sëmipl 

teknç ki bynert p es ki alnalkodot 2 pmëden r`0kona ag akagto faken 

fygn? e varosnac x Susisnç kapni elpt Ne my de isten pneki meg 
forbatluä mellet erdemlet De mag'a e paränolat mellet most eregt9'e 
meden varosocban eleue vettêssec . Asidocnac illec elnic 9 tprllêlléß 

kel KicnÉ= tartogiatoc lëniec segedelmpl hog agokat kic pmagokat ke 
geitettékuala phalalokra megplhessec a xij honac ki hiuatic Adar 
nac xiij@ napian Mert eg gomorosagnac 2 siralmnac napiat ame'denhaw 
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¿Mk Ша, isten fordeitotha nekic 9r9bè Met tif es ennapot vallatoc egeb innepna 
poc`k93ibe 2 3olgallatoc 9tet me'den vigasagg'al. 2 touabba medeuec meg 

ésmertessenec kie Persay'aknac huu9n èngednç 9hůsegeket meltau valo ér 
demet veniec kic keb. alualkoduac 9 or3ag0knac elue3niec 9bifn9ket Me' 
den videc kedeg 2 varos mél nem akaräd re3es lëui eieles innèplésbè t9r 

rel 2 tif33el ve3ieu el 2 ig elt9rlessec . hog ne Lac embereknec de vadak 

nac 2 felèlem lege 9r9cke a3 vtalasnac 2 a3 engedêlmetlènseguç pel 

daiaiert :ef 
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МасЬаЬепэ. 

\ 

t Qrtenec ke@ het afafìac 2 9 äñockal 93u9 még'fogattac ker'x3éreitet 
Т niec kiraltol vereseg'eckel 2 bika b9rb9l alkotot ostorockal getret 

tetu'ë di3no husokat ëni isteni t9ruen ellen Eg kedeg' a300 1:93391 . ki el9 vala 

ig möda Mit каше; 2 mit вы; tudnod mift9ll9c. ke3éc vagöc inkab még 
halnöc hog ne. mir ha3ankat 2 .istennç t9ruènet meg't9rn9c Es vg a kiral 
meghalraguä par'á'Lola serpen9ket 2 ere fa3akakat meggerie3teni. Kic . leg» 
ottan megg'érie3tetuen parätola Enac ki el9r 301tìvala ńeluet elmetëni 2 
feienec b9ret levöni 2 ke3einç 2 labaïnac vy'ait elmetëni 9 egeb attafiay 
2 äńa nev3ueiec . 2 mikor iäar mëdénest9l éktelenne 19t volna радЕшь 
а tiz3et 9regeiteni 2 mégleh9t a serpen9benk getreni Kiben mikoron h03ía 
getrettetnéc egebi äńokual 93u9 egembe egmast on3ollakuala er9ssen még 

halnioc mò'duan Vr isten ig'assag'ot né3 7. meguiga3taltatic mi'benmîic mi 

képpen a3 eneknç vallasa miat mégmondofta. Moy'ses Es 9 3olgaibä meg 
uiga3taltatic Es ig el9' a meghaluä a35keppë а masot vi3ikuala megka 

romlatra 2 9 feieynec b9ret haiaiual 93u9 leuonuä kerdikvala ha ele3téb 
ënéc_hog nem med 9testeben menden tagi 3erët getrettetnec Es a3 felel 

I 
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441111111. иёп atai 3oual monda Nem te3em a3èt mèt èn atamfia kemësèg'p gétrèl 
mèt 3èmièdet k9uètèt nem tagadom meg' vrat a3èt è3 amasod hèlen a3 
èlpnç gètrèlmét véué . 2 9 vtolso 3èllètèbèn iutuan ig möda Te ferté3è 
tésség9 valobi30n è vilagban mükèt èluè3tè3 dè è3 vilagnae kirala mifnkèt. 
9t9ruéneiert mgholtakat a3 9r9e élètnç felkèlètébèn felk9lt Ènnç vtäna 
a harmadie karölattatikuala. 1.. 9 nèluét kéruë hamar ki vèté 2 kè3eit al 

hatatost ki tèriè3té . 2 bi30dalmal monda Menb9l hirom è3ekèt dè is 
tènnç t9ruenèiert è3ekèt es még vtalom mèrt rèmëlém èn magamat è3ekèt 
9t9ll9 ‘vënem . vghog akiral 1. kie 9 vèlè valanak «Ludalkodnakuala è3 
iñonae èlméién hog mönal sëmie tartana ègétrèlmèkèt Es ig è méghaluan 
а nègèt buseit'akvala a35keppèn getéruèn Es mikor imar halalan volna 

mò'da Job èmbèreet9l halalra adattatuä istèntpl rèmësegét varni . 2 ésmg 
9t9119 felk9ltètni . mèt te nèkéd felkèlèt élètrè ném lé3è' Es mikof a3 
9t9d9t èlho3takuolna gétrikuala 9tèt 2 a3 tèkéntuë linödnu91'einiaÈmbérée 
k939t hatalmat valla3 . iollèhèt mgt9rètènd9 vag. téßéd amitakarâ Ne 
akariad alaitaöd mil nèm3èt9nckèt istènt9l méghagattatotnae . te kè@ èngé 

dèlmèst `’çènuèggèd 2 mèg'latod 9naghatalmat mikèppèn teg'edèt 2 te mag 
3atodat gétri Ева? vtanna allatodot | ho3iakuala 2 a3 kè3dè méghalni ig 

möda Ne akary' heiaba têuélgènéd Mert mi! mifnßmagökért 3ènvèggůe è3t 

ln'fnh9uëe mir istèn9ebèn1. тёк; valo Ludalatba l9ttèc mízbènnße, Te kèdéglèn 

né alohad i9uèd9u9l te magadat gétrèlemnèlkúl9n hog istèn èllë késértèttèl 

vionod A3 igê felétté Ludalatos ana ke@ 2 1011 ёт1ё11ё3ёсёп9 mèlto'ki 
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9het ña'y't napnac egideieben neguë eluegniec io akarattal viseliuala a re 

me'seg'ert mellet istenben valuala Egmedeniket ougolla vala 9n nelueuel 

erpssen betelven bplaesegg'el 1. nemberi gödolat alat ferñv elmet visel 

ue' meda agoknac Fiajim Në tudom mikeppen en mehemben ielentetec 

sem atte en tv nektec не} a testet a gelletet 2 alélkét ç . ag eletét: 2 

tí’ egmedentekn? tag'it nem en gergettem Te eguilagnac terëteip ki em 

bérnec 3vlètètét gérgèttè 2 ki mëdénéknç léltè kègdètét 2 a3 gèllètét 2 5:13 

èletèt timektèc esmèg' mégagga irg'almassag'g'al miket ma tim9magatokat 

9 tpmenert megutallatoc Anthiohius kedég' alaita vala magat egem 

be megutaltatni 1. boggontasnac gauaual megutaltatotnac Mikor meg 

len ag` iflab vgan volna nem Lac ig'èckel ongolla vala de es eseuel 

er9seitiuala 9tet kagdagg'a 1. bodogga tenni 1. ata'y t9ruenékr9l elual 

togtatuä bai'attaia vallani 2 lkellemetesseg'ekn? vagat 9neki мы De 

mikor med egekre ag ifio sânikèppen nem hailana hiua a kiral pax'ińat 4.51.1 1...'1. 

l» kigleli vala 9tet hog eg ifionac le'ne mggabadolasara. Mikor ke? 
806 ig'eckel 9tet ongollotta volna ig'ere 9 magat 9Iiat kiglelni Es vg baila 

9hogiaia mègmeuetue akegetlen feiedelmet möda haga'j goual Fiam irgal~ 

maäïh ennekém ki tegedet kilené honapocban en méhemben viseltelec 

2 teiet harem egtend9cben attam 1. eltettelec 2 eg enne életbe neueltelec 
 Kerlec en gvl9ttem hog negied mëńet 1. f9ldet 2 mëdéneket mellec 9ben~ 

ne vadnac . hog mégened met agokat isten semibpl t9tt9 2 embèri nem 

zetet vg t9t . hog ne felled emégarost: de te atadíiayual melto leg ha 
` 10 ' 
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lalt fogadnod . hog a3 irgalmagatbïi végèlèc tégedèt te atadfìa'y 

ual Mikor è3ékèt még a3 m'o'dana monda a3 iíiv. Kit vartoc nem ¿ngèdéc 

kiral parätolat'tanac dè t9ru`ë paranLolattanac mê`1 mvnékïic adatot Moy' 

ses miat Te ke@ ki l9ttèl mëden gonossagnac lél9iè a3 ébérèkrè ' në 

tauo3tatod ¿l istènnç ke'3ét Mert mv è3ékèt mvbvn9'kért 3ènuèggůc . 2 

ha mvnèk9c mvfègèlm9kért 2 poreitasonkért mv vrò'c istèn9c kèuèsé meg 

haragut dè ¿smeg mégèmlèké3ic 2 mégèggès9l 9 3olgaiual Te kè?! oh fér 

té3ètés 2 menden èmbéréct9l bvn9sb . ne akarih lieiaba felmaga3tatnod 

hiv rèmëségeckèl 9 3olgaira megharaguä' I Mèt mèg a mendenhato istènnç 
2 amëdénékèt né39 itelètét nè' tauo3tattad èl Mért ¿n atäfiay ma kèuès 

sèrèlmèt 3ènuèdueiec' a3 9r9c élètn? tèstamëtoma ala l9ttènç Te kè? is 
tènnèc itélètéuèl te'kêuélsegédnç iga3 gétrèlmét mégfi3ètéd Èn keb. mi 

'kët es ¿n atamfiay èn lélkémèt 2 tèstémèt adom mvatainknac t9ruéneiert 
y'maduam vrat mir nèm3èt9knec hamaraban k9n9r9lètésse lëni . teged кед 
gétrèlmèkkèl 2 vèrèségeckèl vallanod . hog Lupa 9 9n9n maga istèn En 
bènnèm kè@ 2 ¿n atamlia'yban a' mëdenhatonac haragia még39nic . me`1 

mv nèm3èt9nkrè`iga3an ho3attatot Tahat akiral haragba gerièdè . èrrè 
mëdénèc felét kèmëbè fènelkedéc, Meltatlan véuén 9 mag'at mêgmèuè 

тёти? Es‘vg ¿3 es ti3tan halamg. mëdëkët vrban biguä Vtol3eren ke@ 

‚тау vtan a3 aina es méguégè3tètéc A3èt ¿3 aldo3atokrol 2 mëden feñè 
gètésekr9l kégétlênség'ékr9l élèg mondatot 2q’. 
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e Leagarus aget eg ag elebeliecbeli irastudocbol megelemet elettel 
valo feriiv. 2 gemellel ekes meg'nilt gaual megfarradu'e kengerei 

tetikuala digno hust enni Es ag inkab dinseges halalt valagta hog ne 46.m ma. 

a a fertegetes eletet Akaratta gerët eleue megen vala agetrelemre 

Neguen ke? mikeppen kellene eleue mëni eng'edelmest genneduen gerge hog 

eg eletn? halalaiert magat alkolmatlanocba ne eregtene Agoc kedeg', kic ielen 

alnakualafhamis irgalmassaggal remplteten?mg e ferfivnac regi baratsa 

gaiert titkö veuen ptet kern? vala husokat hogni kicvel illikuala eltet 

tetni hog ’tettetne etet ag aldogatoknac hnsibol mikent kiral parí 

Loltnala hog e teilen halaltol meg'gabadolna 2 e férñvnac regi baratsaga 

iert tégikuala 9 vele eg emberséget Es ag kegde g'ondolni 9 eletenec 2 

venseg'en? melto mag'assag'at 2 pnemessegen? pgseget  2 p germeksegetpl 

fogne valo io naiasskodatŕat . 2 a всё: tpruen gere't valot ki istentpl 

gergettetetuala felele möduan Tuggatoc hog en magamat inkab pokolba 

eregtè' Meda inet nem illic mymelto elet9cket tettetn9'c hog soc ifiac ala 
hac Eleagarust kilené gag egtendey'et idegenekn? eletebe mëni . 2 9k en 

hasonlatossagomert 2 akeuesenne eletii? tpretetessegeiert eletn? ideyeiert 
mgnalatkogianac 2 egert geplpt 2 atkot keressec nee en vësegemn? Mert es 

ha eielen valo ydpben mendenekn? getrelmibpl meg'gabadollac de a’ me' 
10 ' 
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denhatonac ke3et sem elèuenén sem haluam nem tauogtatom el Aget | e3 
eletet er9ssen altal megem valö'bi3on meltonac ielenem vensegnç ifiaknac 

ke@ er9s peldat hagoc . ha ke3 elmeuel 2 er9sseu e3 halalatosség9 2 scet 

sêg9 t9ruenekert ti3tes halallal eltettetendem È3ec möduan legottan aget 
relmekre vötatikuala Agoc keb. kic 9tet vi3ikvala . 2 ele3teb keuese ke 

gese e bec valanac haragba fordolanac a3 9t9ll9 megmödot be3edekert ki 

ket a30c keuelsegb9l alaitakuala 3arma30tnac De mikor Lapasockal meg» 

9lettetnec ohaita 2 möda Vram ki valla3 s. tudomät nilu'á' tudod te mert 

halaltol meggabadolhatnec тёщи? kemeń serelmit genuedem . Lel 

kem 3erët keb. te felelmedert 9r9m9st 3enuedem egeket Es e5 valobi3oń 
' ekeppen mene ki euilagbol . ne Lao . eleueneknç de mêden nem3etnç 9 

:gägidligvîîhalalanae emleke3etet io3ag'nac 2 erpœegn'.’ peldaiat haga 2d’ || 
ürel az ere a 

detibeu. 
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It ke3detic Вазим, ,whetanac k9ñu9 

e S e3éc a' k9ñ9nec ige'j me`1`1eket irt Baruch Nerienec fia Maasie 
Е ñaie Sedechie fiae Sede'y ñae Elchíe ñae Babilloniabä . 9t9d 

e3tend9ben a' honac heted napian a3 iz`d9ben kiben a Caldeusoc 

lrlmet megv9ttekuala . 1 . mégg'érie3téttékuala 9tet ti133el . Es megolvasa 
Baruch e k9ń9n? ig'fey't Jekoniasnac Joachim Напас Juda kiralanak fidei 

be med. Enepnec a' k9n9h93 i9u9knç fileibe 2 a hatalmasoknac kiraloc 

ña°y'nac firleibe . a’ kirsdedt9l foguan mëd a'nagiglanBabiHo men 

deneknç Babilloniaban lako3oknac Svdinac fo`loianal kie haluä sirnakuala 

b9it9ln9 vala (L imadko3nakuala vrnak 3eméle el9t Es pen3t 3éden9 mikët 

egmendënec ke3e ' tehete’ 1 ere3tét I_flmbe Joachim papho3 Eeh Elchíe 

fìaho3 Saloel ñaieh03 2 a3 egeb papokho3 z mend änéphe3 kic 9 vele le 

«iQm 

lettettenekuala Iiîlmben mikor venec vr tëplomanac edenit mé‘1‘lec el vi ‘ 

tetten? vala a’ tëplombol meghioni Judanac f9ldébe Siban honac x napian 

a3 e3ńst édeneket melleket alkotot vala Sedechias Josie haie Juda ki 

ralae,mi vtan elv9tt9 volna I_iîlmb9l Nabuhodono3or babillonianac kirala 

levé l. 
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50°.Ãik МИН. 

Jekoniast 1. a. fèièdèlmèkèt 1. а. fog'lokat 1. a hatalmasokat 2 a' 

f9ldn9 népét ç viue 9kèt mègk9t93uén Babilloniaba | ç mondanae 

Ime èrè3t9ne tif ho3iatoe {ай pén3ékèt kicb9l végètée aldo3at0kat ç 

temiènt ç tégètèe aldomasokat ç aianlatoe bírnért mi] vrone 

istenßknèc oltarara ç 'y'maggatoe Nabvhodon03or Babillonia kiralnac 

èlèteièt ç Balta3arnac 9 iianae èlèteiert «L hog légènî= 9 napioe mikè't шёл? 
napi f9ld9n, Es hog aggon vr tèhètsèg'ét mvèk9nc ç vilag'osehamg mir 3é 
mèinkèt hog èlhèss9nc Nabuhodon03or Babillonia kiralanac aijnéka alat. 
1. 9 Напас Balta3arnae arnéka alat 1. 301g'allone 9nèkie soc napoeban ç 

lèll9ne mala3tot 9 3émélèe èl9t Mifn9n magökért 2 'y'maggatoe mi? vrone 

istèn9nekèt mèt bifnh9tt9ne mir vrone istèn9nknç ç në fordolt èl 9haragia 
mift9ll9nc mëd è3 napig'lein, Es èk9nuèt oluassatoc. kit èrè3tétt9ne tv 1103 
iatoc vrnae tëplomaban mégoluastatni a3 innèp napö Es mò'gatoe mns mir 
vrone istèn9nkn9 ig'assag’ . mimèk9ne ke?! gala3at mir oréainknae mikët va 
gon è3 nap mëd Judanae 2 Irlm lak030inae. mi' kiralinknae 1. mi' fèiedèlmink 

nèe ç mir papinknae 1. mir .Hihetainknae ç mi; atainknae Bimh9tt9nc mv 

vrone istèn9ne èl9t ç nêm hitt9ne hth9tlènkéduéne 9bènnè 1. në Voltone 

ala3kottac 9nèki ç nem hglg'attue mir vronc istèn9nkn9 запас hog iarnâc 
9 parâtolatibä méTlèkèt adot mvèk9nc änaptolfog'u'â . kin ki h03ta mi? 

atainkat Egiptönae f9ldeb9l . mend è napiglan hi't9tlènèe Voltone vrh03 

ç tek03latuan èlménëe hog ne halg'atnoe 9 запас Es eggèsplènèc mil vèl9ne . 

soe g'0n03oc ç atkoe méllèkèt 3ér3èt vr Mo'y'sésnèc 9 3olgaianac, ki ki 1103 
l 
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ta mv atainkat Egiptönac f9ldeb9l adnia mx'fnek9nc a teïel 2 a’ meggel 

foie f9ldet miket e may napon 2 nem halg'atoc mv vronc isten9cnec ga 

uat a .Pphetaknac med ig'eiec gèrent kiket eregtèt mir hogiäc :mv birainc 

hog, Es elmët9c 9t9ll9 egmëdenïc 9 gvuen? g'onog ertelmebe mvuelkedni 
ideg'en istenekn? teuenc g'onogokat mv vröc isten9kn? gemeji el9t, 

Caliz'tulum masod 

a Sert gerge mi; vröc isten9c 9 ig'eiet meTlet begellet vala mvhog 
А ianc ç mir birainchog kic ìtèltéc Isîlt 1. mvkiralinchog ç mvfeie 

delmicheg ç mend Isîhég 1. mëd Judahog hog hogna vr mv reianc mend 
ag'onogokat mel`1ec nem l9tten? men alat mikeppen Irlmben l9tten? my' gé 

re't iruan vadnac Moïsesnec t9ruèneben hog megenne ember 9 Напас hv 
sat 1. 9 ‘laninac hvsit 1. ada agokat med kiraìoknac kegec а`1а kic mvk9r 

n9`119nc vadnac boggosagba 1. pugto`latba med nepecbe Не 

vadaae kicbe mvnket elhimtet vr. ç l9tt9nc ala 1. ne fel. mert bvnh9t 

t9nc mir vronc isten9'knec. nem engeduenc 9 gauanac Mv vronc isten9kn? 

ig'assaf;r mvnek9nc ke? ç mvat'ainknae galast oréaianac galagat miket vagö 
eg nap mert begellette vr mvreianc med eg gonogokat meilec i9tten? mir 

reiäc 2 nem ongoll9ttuc mi: vröc isten9knec orcaiat hog meg'fordolnanc 
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:lldik le vël. 

mv egmëden'íc 9mët9l gono3b vta’y'bol, Es` viga3ot vr gono3ocban | ç re 

ianc ho3ta a3okat. mèt iga3 vr рты mvuèlkédètibèn méllèkèt paräLolt 
mimèk'9'c ç nem halgattuc 9 3auat hog mënénc vrnac 9 paräaolatibî méllèkèt 
adot mv oróanc ¿lèibè, Es ma vram IslInf.’ istènè ki kiho3tad te népèdèt 

Egiptönac f91déb9l èr9s kègbèn 2 f9ldi ièlénségécbèn 2 mëni ièlénségéc 
bèn te nag tèhètségedbèn ç magas karban ç t9ttèl te magadnac nèuèt 
mikët vagö ¿3 napon anh9tt9c mv vröc istèn9c te menden igassagidban 

hamissan mvuèlkétt9nc kègétlèn9l t9tt9c, Fordeitassec ¿l te haragod mv 
t9ll9nc mert kèuèsèn hagattatöc még a’ nèm3ètèc k939t houa mükèt ¿l 

himtèttèl, Es Vram halgassadmég mv on3ollatinkat ç mv утащит ç 
тёк. meg miikèt ténén értèd ç ag nèk9c mala3tot leln9c a3oknac oróaioc 
¿19t kie mvnkèt èluittèn? hog mégtugga mëd фи mèt te vag vr mv 
istèn9c ç inert te nèvèd hiuattatot mëd Щеп ç 9mag3attan=Né3y°h vram 

mvrçianc` te всё: ha3adbol . Iz hainad le te fi'lèdèt ç halgasmég' Nissad 
mg te 3êmèidèt ç lassad . mèt nem ahalottac kic pokolban vadnac kicnf.’ 
3èllètéc ¿luétèttètét 9hvrocbol adnac tigtésségét ç iga3olatot vrnac Dè a' 
léléc méI 3omorosagban vagö a°gonossagnac nagsagä ç lehorgadua iar 2 bè 
tègè (L mégfogatko3o 3éméc 2 èhe39 léléc ad tenèkéd diL9ségét I2 igassa 
got vrnac, Mert nem mv atainc igassagoc 3érët 9tt9c mir on3ollatokat ç 
kèrèspnc irgalmassagot te 3emeléd ¿19t vr mv istèn'9'c Dè mèt èrè3téttèd 
te haragodat 2 te hírtèlènkédètédèt mireiäc mikët bè3élléttè1 te gèrmé 
kidnâ3 .pphetaknac kè3écbèn möduän Ig mò'd vr hainatoc le и} vallatokat 
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9 ty nakatokat 9 тбиёш'ёввёъёс Babillon kiralanac z yltpc a‘f9ldpn kit at 
tain ty ataitoknac, Kit hanem teiendetec sem halgatägatoc ty vratoc isten 

tekn? gauat myuelkednetec Babillon kiralanac fogatkogatot tegec Judanac 

varosibol 2 Irlin kyupl 9 eluegem ty tplletec vigasag'nac gauat 9 prg)nec 

gauat 2 a vpn? gauat 9 a mënec gauat 9 legen med fpld nomdoknalkylpn 

ag`pbenne nem lakogoctol, Es нет halgatac te godat hog myuelnen? Ba 

billon kiralanac 9 gerged te igeidet meTleket begellettel te germekidn? 

ŕpphetaknac kegecben hog eluitessen? inykirali'nknac tetemec 9 my ataink 
nac tetemec phe`1ekrpl , Es ime vettetten? napnac heyseg'ere 2 e'y'n? fagara 
9 megholtanac a' mëtpl g'onogb serelmecben 2 ehsegben 9 tprben 9 akie 

regtetben Es vetted a tëploniat kiben hiuattatot te neued pbenne miket 

eg nap Isrl haganac 9 Juda haganac hamissag'aiert Es tpttel my benn'p'c 

vr my isteii9c te ined iogagod gerët 9 te med nagkpnprpleted gere't mi 

ket begellettel te germekidn? Moysésn? kegebë annapon mellen ржёт] 

tal ,neki megirna te tpruenedet | * Isrl Баз; elpt moiiduan Ha ,nein halga° (раджу 
kéz, irásái. 

tangatoc en gomat e nag kenol keuel lsokassag' fordeitatic mentpl kusseb 

nemgetbe houa en elhimtein agokat inert tudom hog engemet ne halgat 

e’ nep Mert e' nep kemeń nako 2 meg fordol p gúuebe p fogsaganac д 

fpldeben Es, megtuggac mert eu vagoc vr 9 istenec Es adoc nekic gùuet 
2 meg ertnec 2 fuleket 2 meghalgatnac 2 diuernec engemet p fogsagoknac 

fpldeben l megemlekegnec en neuemrpl Es el f‘pfordeitac 9magokat p ke 

шей hatokbol 2 p nag gonossagocbol inert megemlekegiiec 9 attoknac vta 
11 
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5lan um. 

rol kic bifuh9ttenec en beunem Es meghiuom a3okat 9 f9ld9kbê mellert 

esk9ttem 9 attoknac Abrachamnac Isaaknac 2 Jakobnac 2 vralkoduac a30 
kon 2 megkissebeitem sokaseitom 9ket 2 nem kussebednec meg Es 3er3ec 

a30knac mas 9r9c testamentomot hog legec a30knac Vroc 2 9k le3nec 

ennekem nepem 2 nem indeitom el touabba en nepemet lsrl liait a' f9ld 

r91 mellet attam a30knac 

Capitulum harmad 
д 

е S ma mendenhato vr Iglu? istene a' getrelmekbeli lelec 2 a' 
Е bús 3ellet ifu91t te ho3iad Halgassad vrâ' 2 irgalma3'y mert irgal 

Inas isten vag 2 irgalmagih mífuek9nc mert bifnh9tt9uc te el9tted ki 613 
9r9cke 2 mú elue39nc 9r9cke 2 nem halgatac 9 vroc isteueknec 3auat 

Mendenhato vr isrlnec istene halgassad ma vram 1er halottinac 2 9 Iiok 

nac imadsagat mert bvnh9tteuec te el9tted 2 nem halgatac 9 vroc iste 

neknec запас 2 egges91teuee mùuel9nc gono3oc Ne akarih mù atainknac 

hamissagokrol meg emleke3ned de emleke3iel meg te ke3edr9l 2 te ne 
uedr9l e3 ifd9ben mert te vag vr mv isten9nc 2 diteriuclte neuedet vram 
mert a3ert attad te felelmedet mù 3ùueinkbe hog hïuc te neuedet 2 di 
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Leri9nc tegedet mi7 fogsaginkban Mert el fordolonc mv at'ainknac hamissagocbol 

kic bifnh9tt9nc te el9tted Es ime mi] ma mil fogsaginkban vagone holla mun 

ket el himtettel b0330sagba 2 atocba 7. búnbe miT atainknac menden ha 

missagoc 3erent kic eltauo3tanac te t9lled mir vrunk isten9nc Halgassad 

lsxl életnec paranLolatit fúleiddel e3edbe veged hog tug ildomossagbt Mi 

a3 lsrl mi a3 hog ellensegeknec f9ldeben vag lneg auoltal idegennec f9l 

deben megferte3tettel a’ halottakkal 3amlaltattal a' pokolba le3alloc_kel 
Meg hattad b9l|.esegnec forrasat mert ha istennec vtaban iartaluolna valo 

bi3oń bekeseggel lako3taluolna a' f9ld9n Tanollad meg hol legen a' b9l 

Leseg hol legen a3 ildomossag hol legen a’ i03ag &quot; hol legen a3 ertelm . hog * läsnfêzav 
tuggad hol legen egembe életnç 1. i03agnac h03iusaga, Hol legen 3émék~ 

пёс maga. 1 békéség . Ki lenèmèg 9 ьёш 2 ki тёс bè 9 kéntébè, 1101 
vadnac nem3etéknç feiedelmi. 2 kic vralkottanac vadakan mellec vadnac 

f9ld9n. Kic iacodnac men? madariban . Kic e3i1st9t kenne3tecnç ç arańat 

kiben emberéc bi3nac ç nil. 9 kereskédéséknç Vege kic e3 vst9t faiagnac 

ç'3org'alma3atosoe ç nïi. 9mifuelkedeseknç méglelese. Ki irtattanac ç p0 
kolba .le3allottanac 1 égebec tamattanac 9he`lécbe Iliac lattac a vilag'ot 1. 

lak03tanac fold9n Fegedelemnç ke@ vtat nem tuttac sem ertettéc 9 9sue 

nit sem 9 iioc fogattoc 9tet Q oréaiatol me33e l9tten9 Nem hallattatot Ca 

naâ'nac f9ldében sem lattatot Temanban Es Ag'arnac ña'y' kic ki kerestec 

a3 ildomossagot me`l f9ldb9l vagö Téman f9lden9 gplari 2 be3ell9y' ç il 

11' 
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53nd ma. 
а lsmét a’ 
másik КН. 

domossag'nae 2 èrtèlèmnç ki kèrès9'); . B9lLèségn9 ke@ vtat nèm tuttac 

sem èmlèke3tènç mèg 9 9suènér9l О leirl mél nag istènnç ha3a 1. mél igén 
nag 9bir0dalmanae 9 hèlè . nag e nag 2 véget ném val. magas 1. mértéc 

lètlèn. Hol voltanac a nèuè3ètés oriasoc kic`kè3dètt9li`0guä nag allatouae 

voltanac 1. tvdomańosoe hadh03 Nem a30kat vala3t0tta istèn . sem lelték 

még fègélémn? vtat a3èt èluègtènç Es mert nèm vallottanae tn 

domant 9hitsag'okèrt èluè3tènç Ki mët fel mëbè 2 v9tt9_ 9tèt 1. ala h03ta 

a' k9d9cb9l . Ki mët alta] tèngerén . 1. mégléltè 9tèt ъ ele host0 2 
ho3ta vala3t0t aränon Nïn. ki megtndhassa 9 vtait. 2 ki mègkèrèssèhèssè 

9 9suènit * Dè ki mendenekèt tud èsmèrte a3t 2 9 ildomossagaual lelte 

9tèt Ki alkotta a' f9ldèt 9i‘9e s'wl9t9l foguan 2 bèt9lt9tt9 a3t apro bar 

moekal 2`neg labockal, ki èrè3ti è' vilagot 1. èlmegen 1. hiutta 9tèt 2 
èngèdet felèlembèn 9nèki A' Lillagoe kèdeg ананас vilagot 9 9ri3ètekbèn 

vigattattanae hiuattattanac 2 mondottanac ièlen v vagone 1. vilagoseitot 

tanac nèki 9ruènde3èttèl ki t9tt9 a30kat E3 mil istèn9nc 1. nem alaitatie 
3 

egèb 9 èll'ène E lelte fègedèlemnèe menden vtat 1. atta a3t Jaeobnae 9 

gèrmekinèe 1. Igilnèe 9 vala3t0ttanae E3ee utan f9ld9n Iattatot 1. èmbe 
reekèl naiaskodot 
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Capitulum z'z'z'j 

3 isten paranLolatinac k9ńu9 2 t9rueń ki 9r9cke vagon Mende 
Е nec kic tartac 9tet iutnac eletbe kic kedeg meghagangac 9tet 

halallia Fordol meg Jacob 1. ragaggad 9tet Jari?, ag uton 9 fenessegeben 

9 vilaga ellen Ne aggad te di|.9segedet egebnec 2 te meltosagodat ide 

gennee nemgetnec Bodogoc vagonc Isrl mert mellec kelnec istennec meg 

ielentettenec můnek9nc Vig' ellnei9 leg istennec nepe emlekegetes IslTl Él 
adattattoc nemgeteknec nem vegedelmbe de mert haragra reggegtettetee is 

&quot; tent eladattatoc ag ellensegekneol Mert megkesereitettetec 9tet ki t9t tn 
t9ket ag 9r9c istent . aldoguan idegen isteneknec 1. nem istennec Mert el 
f'elettetec istent ki eltetet tůt9ket 2 meggomoreitottatoc lhl Ilulemet tú 

A¿_Iaikatokat Mert latta ag istent9l i9u9 haragot tvnektec 2 mondot Hal 
gassatoc sionnac varosi Mert nag siralmat hogot ennekenì Mert lattam en 

nepemn? fogsagat en fiaimet 1. en leanimet mellet hogot 9nekic ag 9r9c 
inert eltetteln agokat vigasaggalel eregtettem kedeg agokat siralommal 2 
gagolattal, Senki ne 9r9ll9n en raitam 9guegen 2~ meghagattaton’ Sokaktol 
hagattattam meg en ñaimnac bůn9kert mert el hailottanac istennec t9r 

ueńet9l 9 igassagit kedeg nem tuttac sem iartanac isten parannolatinac 
\ 
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54.4&quot;: levël. 

vtain sem 9 iga3olatinac 9suèx'1in igassaggal mentènèc bè J9'yiènèc sionnac 

uta# vegèy’ 2 meg èmlèke3iènèc èn ñaimnac 2 ¿n leańimnac fogsagokrol 
kit liogot nèkic 9r9c Mert ho3ot 9reiaioc nèm3ètekèt mè339l fènè nèm3è 

tet 2 egèb nèlu9uèt kic a’ uenekèt nem ti3teltec sem k9ń9r9ltènèc a'r gèr 
mekekcn Es ¿luittec a3 93uègnèc fiait 2 a3 eggèt 9 fiaitol megpu3teitottac 

Ёп kèdeg mit sègelhètlèc tùt9kèt Mert ki ho3ot gono3okat tv reiatoc 9 

ki 3abadeit tút9kèt tv èllènsegteknèc kè3ecb9l Jariatoc ñaim iariatoc . 

inert èn egèd9l hagattattam meg Ki fo3tottam magamat bekesegnèc stola 

iabol 9lt93tèttèm ¿n magamat on3ollatnac sakiaba . 2 vu9lt9c ¿n napimban 

a’ felscgeshe3 Bekesegesec legètec fiaim Vu9lLètec vrho3 2 meg3abadeit tu 
t9kèt ¿llènseges fèdèlmèknèc kè3ecb91 Mert ¿n rèmenlettèm 9r9cke tú ifd 

u9ssegtekèt 2 i9t ¿nnèkem 9r9cke 9r9m a' scènt9l irgalmassagra mel i9 
tinèktec tv 9r9c vdu93eit9t9kt9l Mèrt ki ki èrè3tettèlèc tůt9kèt ga3olattal 

2 siralommal Megho3 kèdeg tútpkèt ènnèkem vr 9r9mmèl 2 vigasaggal 

9r9cke Mert mikent lattac sy'onnac 3om3edy tú fogsagtokat . igèn lattac 2 

istènt9l hirtèlèn tv meg3abadolastokat mel reiatoc i9 tvnèctcc nag ti3tes 

‘seggèl 2 9r9c fenesseggèl Fiaim bekeseggèl tùrietec a' haragot mel tvnèk 

tec reiatoc i9 Mert ùld939t tegedèt te ¿llènseged dè hamar meg latod 9 
vè3edèlmet 2 9 nakara hag3 fel Èn gèńerked9im iartanac kèmen vtakon 
mert ¿luitèttènèc ment a3 ¿llènsegekt9l èl ragadot Lorda Bekesegesec le 

gètec ñaim 2 vu9h.ètec vrho3 Mert le3en tv ¿mlèke3èttcc attol ki èluigen 

tút9kèt Mert mikent uolt tv èrtèlmètec hog ¿lteuehednetec istènt9l Es 
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meg | Esmeg megfordoluatoc tigger inkab meg keresitec ptet Mert ki 

hogot ty reiatoc gonogokat 9 2° esmeg hog tynektec prpc vigagtalatot 9r 

iiendegetet ty ydupssegteckel Bekeseges leg Ihîlm inert ongol tegedet ki 
tegedèt neueget Ag artalmasoc eluegnec kie tegedet getrettenec 2 kic prpl 

tenec te romlasodban mcg getrettetnec A’ varosoc kiknec te fiaid golgal 

tanac getrettetnec 2 kic te Iìaidat elupttec Mert mikent prplt Babillon 
te romlasodban 2 vigadot te eseseden vgan meggomorodic 9 megpugtolat 

taban Es elmettetic p vigasaganac sokassaga 2 9 prpmp legen siralomba 

mert tùg reia pneki ag prpctpl napoknac hogiusagaban Kprńpl negied te 

magadat lhìm napkeletre 2 lassad teneked ipup vigasagot istentpl 

Capitulum ptpd 

Ert ime ipnec паров te fìaid kiket eleregtettel el himelnen ineg 
М ipnec egbe gùlekeguen napkeletrpl mend iiapŕingatiglaii a’ всё: 

igeben prpluen istennec tigtessegeben ilu_lm fogiad ki te magadat gagolat 

nac 2 te getrelmednec stolaiabol Qltpgtessed te magadat 9 ekessegeuel 2 

tigtessegeuel mel vagon teneked istentpl prpc dinsegre Megkprnekeg te 

gedet ig igassagnac istene ketger ruhaual 2 veti te fedbe prpc tigtesseg 
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¿S5dik level. nec sùueget Mert istènumegmutatta 9 fenesseget te benned 2 veti 9 fe 

nesseget te beled mel vagou men alat Mert a’ te neued neue3tetic isten 

t9l 9r9cke igassag bekesegenec 2 kegesseg ti3tessegenec Kelfel Ihîlm 2 al 

a~ magassagban 2 k9rn9l ne3ih napkeletre 2 ne3ied te egbe guit9t liaidat 

napuac keletet9l mend nugtaiglan a‘ sceutuec igeieben vigadoc istennec 
emleke3etebeu Mert kimeutenec t9lled labokon eluitettetueu a3 

èlleusegekt9l Meg ho3ia kedeg &quot; vr a3okat &quot; te ho3iad ti3tesseggel ho3at 

tatuan mikent or3aguacfiait Mert 3er3ette isteu megala3ni menden magas 
heget 2 felseges k93irt0kat 2 v9lgeket bet9lteni f91duec egeuesseiglen hog 
Isrl 3erelmest iarion istennec ti3tessegeben Megariiekosoltanac kedeg er 

d9c 2 edessegnec Inendeu faia Isñben istenuec parauLolatiual Mert_ meg 
h03ia isten I_srlt v vigassaggal 9 nagsagauac vilagaban irgalmassaggal 2 
igassaggal mel vagon 9t9ll94 I 

I 
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It ke3detic a3ou epistulanac exemplara kit scent Jeremías 

ere3te a3 babi'llom'aba vitetet fogloknac babillonia Ín'ralatol 

hog meg hirdetne a3okuac mi 3erent paranLoltatot vala 

neki istent9l I 

a Bůnnel melell bůnh9ttetec isten el9t eluitettec babilloniaba fog 

sagban Nabuchodono3ortol babillonia kiralatol Be menuetec ke 

А deg babilloniaba le3tec ot soc e3tend90ben 7. ho3iu idekben heted 
nem3etiglen 1. 1101011 idekben E3ec vtan kedeg utan ki ho3lac 

tůt9ket onnan bekeseggel Ma kedeg lattoc babilloniaban lattee lettae arar'i 

2 e3úst 2 k9 2 fa isteneket vallakon viseltetni mutatuan felelmet nem3e 

teknec A3ert lassatoc hog tu 2’ egenl9uec ne legetec idegen můuelkede 

teknec 2 felletec 2 felelm tůt9ket meg foglallon 9 bennec Es ug latua» 

toc gùleke3etet megol т. 0191 imadk03uatoc mongatoc til 3ůuetekben Vram 
tegedet kel imadni Èn angalom kedeg tú veletec le3en en kedeg ki ke 
resem tif 3èaeteket lelketeket Mert 9 faioc a' kouautol galultatot meg .2 

a300 meg arańa3tatuan 1 meg e3ùst93tetuen hamissac 2 nem 30lhatnac Es 

mikent 3ú3nec 9lt93eteket 3eret9nec vgan a3 arańńat veuen faragtattata 

nac Bi3oń atan koronakat valnak 9 feieken 9 istenec mert a' papoc el 
Bácsx Conax. 12 
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vro3iac a3 arańñat 2 a3 è3i°1st9t 9t9ll9e 2 k9ltie a3t 9n9 magokra Adnae 
kèdeg 9bèl9ll9 es a’ bordelba vèttèknèc 1. para3nakat ekeseitnèc 1. ès 
meg mikor èluèndie a3t a3t a' para3naktol ekeseitie 9 istènekèt Азос kè 

deg пё sabadolnae meg a’ rosdatol. 1. а‘ moltol A30kat kèdeg ruliaual 1. 

barsonńal bèfede3uen meg kènie 9 oreaiokat a' ha3nae poraiert ki soc 9 

k939tt9e Estapot valnae kèdeg ment èmber mikent videknèe biraia kie 9 

bènne bńnh9t9kèt megnë 9lnç T9rt 2' valnac 9 kè3ekbèn 2 feiget, 9 ma 

gokat kèdeg hadtol 1. toluaioktol meg nem 3abadeithattae A3ert legen nèk 

tec èsmègrèttekrè mert nem istènee A3ert ne altallatoe asokat Mert mikent 

mid9n èmbernèe èdene megt9rèttètèndic kellètlènne Ie3en illètènee a3ok 

nac istènee, A30e a' ha3ba 3er3èttètuen 9 3èmee a' bèmen9e laboknae p0 

raual tèllèsee Es mikent valakinèc ki kiralt lneti veti megk9rńeke3tètnèe 

aitoual Auag mikent a' koporsoba vit .halot vgâ' èr9seitie meg a' papoe 

a3 .aitokat 3egè39ekèl 2 lakatoekal hog tolnaioetol meg ne fo3tassanae 59 

vetnèkekèt goitnak a30knae 2 valobi3on sokakat kieb9l Lac eggèt sem 

lathatnac Vadnae kèdeg mikent gerendae a’ ha3ban Q 3ú119kèt kèdeg kie 

f91db9l vadnae mongae kegoetol megńa'latni můd9n meg e3ie 9kèt 2 9 ru 

haiokat 2 në èr3ie Fèkètebbèe 9 oreaiok a’ fúst9l e nè' è ki le3en a’ ha3 

han Q tèsteken 1. 9 fèieken | Dènèueree 2 fèLkèk 2 madarac rèp9lnèc 

a3onkeppèn 2 nomoe A3ert tuggatoe mert nem istènee a3ert ne felletec 

9kèt A3 aranńat 2’ mellèt valnae 3inrè hanëha так; èlt9rlèndi rèsdaiat 

56dik щи. 

neln fenlnèc mert mid9n megforra3tatnaevala sem èr3ikuala. Menden aro 
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ual vetettec kicben gellet ninLen 9 bennec Labaknalkúl ° vallakon visel 

tetnec megmutatuä embereknec 9 nemtelensegeket Galagtassanac agoc es' 

kic be|.9lic agokat Agert ha le esendnec a’ f9ldre 9n9n t9ll9c felnem 

kelhetn? Ha valaki 9tet igagan alaptatanga sem alhat 9n9n maga de&gt; mi 

_ kent halottaknac vallac vettetnec agoknac Q ostaiokat 9 papoc el arollac 

1. vigha eltettetnec Agonkeppen 1. 9 nemberiec elragadogiac . sem betegnec 

sem a' vigagtonac regeseitnec valamit Q Aaldogattocbol bůd9s9c 2 verrel 

folot illetnec Es ug tuggatoc e3ecb9l mert nem isteneknec ne felletec 9ket 
Mert honnan hiuattatnac istennec mert a' nemberiek ostakat vetnec ag 

arań 2 ag egúst 1. a’ fa isteneknec 2 9 hagocban papoc vlnec valuan meg 

metelt gokńakat 2 feieket 2 gakalokat megborotnaluan kiknec feiec megei~ 

telenec Reionac kedeg vu9ltuë 9 istenec ellen mikent megholtnac vano 

raian Q ruhaiokat eluegic eluegic a' papoc 2 ruhagiac 9 felesegeket 2 957;.1111...'i. 
fiokat 2 ha valami iot genuednec valakit9l nem forbatlhattac meg sem ge ' 

reghetnec kiralt sem elnë vehetic Agonkeppen sem adhatnac kagdagsagokat 
sem forbatlhatnac meg gonogt Ha ki agoknac fogadast teiehd tend 1. meg 

ne' adanga agt sem keresic meg Èmbert halaltol megnë gabadeitnac sem 

er9tlent hatalmasbtol menthetnec meg Vac embert latatra megnem adhat 

nac Èmbert ñaualatol megnë gabadeithatnac . 9guegnec nem irgalmagnac 
sem tegnec iol aruaknac Hegbeli k9ueckel egenl9uec 9 fa 2 k9 2 egúst 2 

ахай istenec Kic kedeg beL9lendic agokat.meg galagtatnac Agert mikeppen 
agoc alaitandoc auag mondandoc isteneknec Mert meglen a' kaldeosoc nem 

12 i 
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ti3teluen a3okat kic micor hallangac a~ nemat nem 3olhatni vi3ìc a3t Beel 

nèc keruen 9t9ll9 hog 3olhatna ki mönal ¿r3hètne ki nem val indolatot 

Es 9k mikor meg ¿rtèndic meg haggac a3okat mert ¿r3èlmèt nem valnac 

a3 9 istènec Nèmberièk kèdeg vlnèc k9tèlèckèl megk9rńeke3tètuê igen 

meg geriè3tuë ola'yoknac fait Mid9n kèdeg valamel 9k9339l9c êluontatuan 

valamel men9t9l 9uèle aland 9 fèlet bo33onta hog a3 ne legen ollan mel 

tosagot I vallo mikent 2 9 k9tèle ne legen meg3akadot Mert mendenec 

mellèc le3nèc a3oknac hamissac A3ert mikeppèn alaitando auag mondando 

a3okat istèneknèc lenni KouaLoktol 2 můuèsekt9l l9ttènèc 2 semmie egèb 

be në le3nèc hanëLac a33a mie akariac lenni a' papoc 2 a3 9tu9s9c A3oc 

2' kic 9tèt alkottac nem ho3iu idèi9uèc a3ert midènë istènecke lèhètnèc 

ê mellèc è3ekt91 faragtattanac Mert hamissagokat 2 bo33osagokat hattanac 

i9uènd9knèc 9 vtiinoc Mert micor had 2 gono3 i9uènd 9reiaioc a’ papoc 

gondolnac 9rolloc hol 9magokat a3ockal 93u9 èlrèliec A3ert mikeppèn èrtèt 

hètnec mèrt istènec legènèc. kic hadtol sem 3abadeithattac meg magokat 

sem gono3ocbol mènthètic ki magokat Mert mikor fac legènèc 2 meg ara 

Юта“ас 2 meg è3ůst93tèttèc megtudattatic a3 utan mert hamissac menden 

nèm3ètekt9l 2 kiraloktol megièlentèttènèc mert nem istènec dè èmberec 

kègeknèc můuèlkedèti . 2 istènnèc egmůuèlkedète sim. 9bènnec Videknèc 
kiralt nem tama3tnac sem adnac ¿ssèt èmbereknèc . sem vala3thatnac meg 

itelètet . sem mennèc bè videcbè bo33osagert mert semit nem tèhètnèc 

mikent' hollonkac meńnèc 2 f9ldnèc k93èpette Es mert mikor èsèndic tů3 
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a' fa arań 2 egust isteneknec hagaba valobigoi'i p papoc el futnac 2 meg 58.1;1 мы. 

gabadoliiac Qk kedeg mikent gerendac kpgepet meg egnec Kiralnac kedeg 

2 hadnac ellene në alnac Agert mikent alaitandoc auag vendpc met iste 
nec legenec . fa 2 kp 2 egůst 2 araii istenec nem gabadeithatfac meg ma 

gokat vrroktol 2 toluaioktol kiktpl agoc kie erpsbec ag arenat 2 ag eglis 

tpt .2 arnhat kinel be fedegtettenec elnegic p tpllpc 2 elmennec sem ad  

nac neki segedelmet Es iig iob kiralla lenni 9 tehetseget meg mutato . 

auag hagban kellemetes eden kiben diLekedic ki biria agt hogne a'Ihamis 

istenecVelobigeii napshAuag ag aito a'hagbanheg ki megprigi agt mellec beke 

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

sec legenec 2 ki eregtettec kellemetessegekre engednecAgonkeppen 2' villamat 

mikor megieleneudic fenes A’ gel es' menden videcbe fn 2 a' kpdpc kiknec mikor 

parenoltatandic istentpl med eg vilagot be iarni megtpkellic mel paran 

Loltatot pnekic A' tug 2' fellpl eregtetet hog meg emegien hegeket 2 er 

dpket tegi a~ mel paranLoltatot pneki Ègec kedeg sem gineckel sein te 
hetsegeckel egenlpuec agoc eggikkel agert ne' alaitando sem mondando ago 

kat isteneknec lenny' mert | nem tehetnec sem iteletet itelni sem vala 

mit embereknec tenni Es ug tuggatoc mert nem istenec . agert ne felletec 
pket inert sem megnein aldhatŕac sein megnë atkoghattak a' kiralokat Lu 
dat sem mutathatnac meńben nemgeteknec sem vilagoseitiiac sem feneseitnec 

ment nap sem vilagoseitnac ment hod A’ barmoc iobbac agoktol kic haia 

gatoc ala futhatnac 2 inagokiiac hagnalhatnac Es ug semmikeppen nekpnc 
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ne' ielentetet mert isteuec legenec . a3ert ne felletec a3okat Mert mikent 
a’ dińnes kertbeu a' ua3 semmit ne' 9ri3 vgä vadnac a30knac istene 'faioc 

2 e3ust9c 2 aranńoc A3oukeppen 2 a' kertben a' feier tuuis kit menden 
madarac megferte3tetnec A30nkeppen 2 a' halot vettetuë a’ setetecbeu egen 

I9uec 9 fa arañ 2 e3ùst isteuec Es ug tuggatoc a' barsońrol 2’ a' marmor 

о rol mellec felettec tartatnac meg. tuggatoc 9k es' a3 utan meg 

etettetnec 2 le3nec bo330sagba a’ videcben A3ert iob iga3 ember ki nem 

val faraguańokat mert me33e le3en a' bo330sagoktol 

’ j Oachim Juda kiralanac harmad e3tendeieben J9u9 Nabuchodono3or 
I Babillouianac kirala Il_uîlmbe 2 megk9rńeke3e 9tet 2 vr ada' 9 

¿gaat ma 9 ke3ebe Joachimot Juda kiralat 2 isten ha3a edeńiuec felet elueue 2 ki 

viue a3okat s Seunacharnac f91debe 9 isteuenec ha3aba 2 a3 edeńeket ada 
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9 istene kenLenec ha3aba Es monda kiral Asfariasnac 9l medd9§i fedelmenec 

hog beuinne Igel hay' k93391 2 kirali nem3etb9l 1 nemes nem3etecb9l valo ger 
mekeket kicben sein eg 3epl9 nem uolna ekes 3emel9ueket oktattakat menden 

b9lLesegben okosokat menden tudomańban 2 tanoltakat fegelemben 2 kic al 

hatnanac kiralnac palotaiaban hog taneitana 9ket bet9kre 2 kaldeosoknac 
heluere Es 3er3e nekic kiralt eledelt egmenden napö 9u etkeib9l 2 a' bor 

bol melb9l 9n9n maga i3ic vala Es eltettettec harö e3tendeigle annac 

vtanna allananac kiralnac 3emele el9t Valanac a3ert 9k939tt9c Judanac fiai 

bol DanielAnanias Missael A3arias a' mnedd9knec fedelme vete nekic ne 

ueket Danielnec Balta3ar Ananiasnac Sydrach M'yssaelnec Missach A3arias 

nac Abdenago 5er3e kedeg Daniel 9 3ůueben hog megne ferte3tetnec kiral 
nac a3talabol se 9 italanac borabol 2. kere a’ medd9knec fedelmct hog meg 

ne ferte3tetnec Ada kedeg isten Danielnec mala3tot 2. irgalmassagot a'medj 

d9c fedelmenec 3emeleben Es monda a' medd9knec fedelme danielnec Fc 

lem en vramat | kiralt ki 3er3et timektec etket 2 venereket ki ha latan 

ga tif 3emelteket 93t9nerbeknec a3 egeb iiiaktol tv egenl9itekt9l karh03 
taŕfatoc en feiemet kiralnac Monda daniel Mala3arnac kit a’ medd9c fe 

delme 3er3et vala,l Danielen Missaelen Ananiason 2 A3arias0n On3ollac ke 

scrl. meg múnket te 3olgaidat ti3 napokban 2. adattassanac mimek9nc bel.9 

elesegec eledelre 2. vi3 italra Es ne3ied mir 3emel9nket 2 a’ germekec 3ème' 

leket kic kirali etcckel eltettetnec 2. mikent latandod vgan teg te 3olgaid 

dal Ki haluan e3 illen nem9 be3edet megkeserte 9ket ti3 napocban A’ ti3 
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P 

60diL leve'l. 

napoe utan kèdeg ièlenenèe 9 3èmelee iobbaknac 1. tagosbaknae menden 

gèrmekec felet kie kirali etkèkkèl eltèttètènèe vala Valobi3on Mala3ar 

vi3iuala a3 etkèkèt 2 9 uènèrekeknèc borat 1. aduala nèkic bel.9 èlèseget 

1| A’ gèrmekeknèe kèdeg ada istèn tudomant 2 fègèlmèt menden igebèn 

k9n9bèn 2 menden b9lLèsegbèn Danièlnèc kèdeg menden latatoknac 2 al 
maknae èrtèlmet Es ug a' napoe bètèllèseitnë kie utä mondottauala kiral 

hog bèuitèttèttètnenèe Bèuiue 9kèt a' mèdd9knèc fèdèlme Nabuchodono 

золпас 3èmele èlèibè Es mikor kiral bè3elletuolna 9nèkie ollatanoc në le 

_lèttéténèe mendenec k9339l mët danièl Ananias Missaèl 2 ASMÍRB ES alla“ 
nee kiralnae 3èmele èl9t 2 b9l|.èsegnèc 2 èrtèlemnèc menden igeiet kik~ 
r9l tndako3iee wila kiral 9t9119e rlele kèt annet 9 bènnec menden oltaron 
ne39c 1. magosoe felet kie valanae 9 menden 0r3avgaban 

Capz'tulom masod 

v i Ala kèdeg Darius нашёл Cirus kiralnae èl9 è3tèndèieiglèn Na 
у. buehodono30r or3aglattanae harmad è3tèndèiebèn lata Nabucho 

dono3or almat 2 megt9rèttètee 9 3èllète 2 9 alma èlmene 9t9ll9 ParanLola 

kèdeg kiral hog egbè hiuattatnanac a3 oltaron ne39c 2 a’ taltosoe a’ g0n03 

teu9e 2 a' ealdeosoe hog kiralnae megièlentènee 9 almait kie mikor i9ttèe 

volna ананас kiral èl9t Es monda vkiml 9nèkie Latec almat 1. èlmembèn 
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meghaborolaan nem tudom mit lattam legec Es fe felelenec sa' caldeosoc 

&quot;&quot; kiralnac Syria neluen Kiral 9r9cke el Mongad meg ag almat te golgaid 

нас 2 9 magaragatfat megielentùc Es feleluë kiral monda a' caldeosoknac 

A’ beged elment en t9llem hanemha megmondangatoc ennekem ag almat 1. 

9 magaragattat тенета1190600 eluegtec tu 1. tú hagaitoc kiralnac foglal 
tatnac Ha kedeg ag almat 1. 9 magaragattat megmondangatoc erdemeket 
aiandokokat 1. soc tigtesseget vegtec .en t9llem Ag almat kedeg 1. 9 maga 

ragattat megmongatoc engemet ennekë Felelenec masodger 2 medallac Ki 

ral möga meg ag almat 9 golgainac 1. 9 magaragattat meg monguc Felele 

kiral 1. monda | Bigoń meg esmertem mert {zd9t mulattoc tudnatoc hog 

elment legen en t9llem a' beged Agert ha ag almat megnem mondangatoc 

ennekem eg tú rol rollatoc a’ t9rueń hog hagug magaragatot 1 Lalardsag 

gal tellest gergettetec hog begellètec ennekem miglen vd9 elmullec Es ug 

ag almat mongatoc meg ennekem hog tuggam hog 9 magaragattat es'iga 

gan begelletcc Feleluen agert a' caldeosoc kiral el9t mondanac Nini. em 

ber f9ld9n ki te begededet kiral betelleseithetne . de scm valamel nag kiral 

`2 hatalmat tudakogic illen nem9 iget mëden oltaron neg9t9l 2 taltostol 1. 
caldeostol .Mert а' beged kit te kiral kerdeg neheg sem lelettetic valaki 

ki megmondhassa agt kiralnac gemele el9t istenekt9l megualuä kiknec 
embereckel nini. naiaskoodatfoc Kit haluan kiral hirtelenkedettel 2 igen 

nag haraggal p parantola hog elnegnenec babillonianac menden b9l|.i 1. а' 

t9ruer'i ki mennen a' b9l|.ec meg9lettetnec vala, 1. kerestetnec vala Da 
Biacsi сопвх. 13 
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nièl 2 9 tarsi hog ¿luè3nenèc Tahat danièl megtudako3ec a’ t9ruer'ir9l 2 

аз йе1ёсгр1 2i Ariouol kiral vitègi fèdèlmétpl .12 ki ki тет; ша babil 

loniaìi b9ll.¿knèc meg9ld9klèterè Es meg kèrde 9tèt ki kiraltol hatalmat 
v9t vala mi okert il kèmeŕi t9ruë kiralnac orcaiatol mentuolna ki Mikor 

a3ert Arioth ¿3 allatot megmondotta volna Danièlnèc Danièl bèmenuë ke 

ы. .m „ш. re kiralt hog nèkil vd9t adna a3 odo3atot kiralnac meg mondani Es bè 
mene 9 ha3aba 2 Ananiasnac 2 Missaèlnèc 2 A3ariasnac 9 tarsinac meg 

ièlente ¿3 úgèt hog è' titkon kèrèsnenèc irgalmassag'ot me meńnèï is 

tènnèc hagatol orcaiatol 2 ne vè3nenèc ¿l danièl 2 9 tarsi Babillonianac 

egèb b9lLiuèl Tahat danièlnèc è’ titk sey'èl megièlenec я latat miat Es da 

nièl meg alduan mennèc istènet 2 bè3eluë monda: Legen vrnac nèue aldot 

9r9ct9l foguä 2 9r9kíglèn mert 9ue b9lLèseg 2 èr9sseg 2 9 valto3tat meg 

idèkèt 2 elètekèt ¿lue3eu or3agokat 2 3ere3 Ad b9l|.¿seget b9l|.¿kn¿c 2 tudo 

mit fègèlmèt èrt9knèc Q megièlent melsegekèt 2 èsmèrt sůuèkèt setetekbèn 
3er3ettèkèt 2 vilagossag 9 vèle vagon Tenèked valloc mü atainknac istène. 

2 tegedèt dinerlèe mert Ъ b9l|.èseget 2 èr9sseget attal ¿nnèkem Es ma meg 

mutattad ¿nnèkem mellen kert9nc tegedèt mert kiralnac bè3edet megńittad mv 
nèk9nc Es ¿3 utan Danièlbèmene Ariotho3 kit kiral 3er3et Vala hog ¿luè3tène 

babillonianac b9l|.it Ig bè3elle 9nèki Babillonianac b9l|.it ¿l ne vè3èssèd Vigbè 

¿ngemèt kiralnac 3èmele èlèibè 2 a3 odo3atot kiralnac meg ièlentem Tahat 

данЕё} Ariothv»siètèlmèl bèuiue danièlt kiralho3 2 monda nèki Leltë ¿mbert 

Juda fogsaganac fiaibol ki ¿3 odo3atot kiralnac meghirdèti Fèlèle kiral 2 mon 
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da danieliiec kinec neige vala baltagar | Alaitod e hog bigor'isaggal meg l 
ielenthed ennekem ag almat mellet lattam 2 p magaragattat Es feleluen 

daniel kiral elpt monda A' titkot mellet kiral kerd bplLec taltosoc 2 ol 

taron negpc nem ielenthetic meg kiralnac De vage vagon 

isten inenr'iekben titkokat megielentp ki megielentette Nabuchodonogor 

kiralnac mellec veduae legenec ipuendpc ag utolso idekben Те almaid 2 

te fednec latasi te hailakodbä illen nempuec Te kira`l kegdel gon 

dolnod te agadban miuolna ipuendp egec utan 2 ki meg ielent titkokat 

megmutatta teneked mellec ipuendpc legenec Es ennekem e' titk nem 

ne' mel vagon en bennem tpb hog ne menden elpkben ielentetet meg a' 

bplLesegben de hog p magaragatta kiralnac megielentetnec 2 te elmednec 

gondolatit tudnad Te kiral latod vala 2 ime monnal egnag oglop ag oglop 
nag vala 2 p aletta igen magas alnala te ellened 2 p negese gprńp ualaEg oglop 

nac feie mentpl iob araŕibol vala, Melle vala kedeg 2 karia'j egùstbpl Valobigoń 

hasa 2 lïefarLoka ercbpl Bokay' ke? vasac Labay'nac kedeg neinel rege vala vas 

neinel fpld Latod vala 2 ug miglen elmettetec kp kegeknelkùl a' hegrpl 2 meg 

vere ag oglopot 9 vas 2 fpld labaibä 2 mcgtpre pket Tahat egbe tprette 

tenec a' vas a3 ere a’ fpld ag egüst 2 ag araŕi 2 fordeitatanac monnal 

nari geronec perńeiebe mellec a’ geltpl elragattatnac 2 sem eg hel nem (ia.mina 
lelettetec 9 bennec A’ kp kedeg ki inegvertevala ag oglopot lpn nag hegge 

2 betplte mend ~a’ fpldet eg ag alom Te vag kiraloknac kirala. 2 meŕinec 

istene adot teneked orgagot 2 erpssegct 2 dinseget 1 hatalmat 2 mende 
13 ' 
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neket kikbeu embereknec fia'y lak03nac 2 me39nec vadi 2 mennec repe 

s9y adta te ke3eidbe 2 mendeneket 3er3et 9 ala te parauLolatod 

ala A3ert te vag a3 arar'i f9 2 to vtannad tamad egeb 0r3ag küsseb t9l 

lemt9l Es egeb harmad or3ag badoc ki parauLol menden foldnec Es ne 

ged or3ag le3en mikent vas Mikeut vas megt9r 2 megehueit mendeueket 

vgä mend e3eket meg ehneit9ri 2 meg semmeiti Valo bi3or°i mert lattad 

Iabay'nac 2 vy'ainac felet f9ldi edeńuec 2 felet vasnac a3 0r3ag meg03latot 

le3en mel a' vasnac foudamentomabol tamad Es mi 3eret lattad a' vasat 

meg elegeitettet a’ sarral 2 a' Lereppel 2 9 labainac туда: felre3ent vas 

bol 2 felre3ët f91db9l Felre3ent a3 or3ag er9s 1e3ë 2 felre3ent megt9ret 
tetet Hog kedeg lattad a’ vasat elegeitetucn a' Lereppel 2 a' sarral Va 

lobi35 emberi maggal eleg9ltetnec de ne egges9luec 9uele Mikët a', vas 
nem elegeitethetic a’ Lereppel A3 0r3ag0knac kedeg napiban mennec is 

tene tama3t 0r3agot mel 9r9cke | nem tekoglatic el 2 9 orgaga egeb nep 

nec adattatic Megt9ri kedeg 2 megemegti me'd e3 0r3agokat 2 9 maga 

9r9cke al hog ke? lattad hog a' hegr91 k9 elmettetet ke3eknelkùl 211mg 
t9rt9 а‘ Lerepet 2 a' vasat 2 a3 ercet 2 a3 e3ùst9t 2 a3 aranńat a’ nag 

isten megmutatta kiralnac mellec i9uend9c le3nec e3ec vtau Es iga3 îa3 

alom 2 hù'9magara3atta Tahat N abuchodonogor kiral esec 9 orcaiara 2 da. 

nielt imada 2 ostakat 2 gerie3tetet parautola hog aianlauanac 9neki Be 

3eluen a3ert kiral monda Danielnec Bi30I°I a' tif isteutec isteneknec istene 

2 kiralokuac vra megielentueu titkokat miert megńithata e’ titkot Tahat. 
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kiral Danielt igen felmaga3tata 2. nag aiandokokat 2. sokakat ada 9neki 

2. 3er3e ~9tet fedelme babillonianac menden videkin 2. biroua 2 mesterre 
babillonianac menden b9h.in Daniel kedeg kere kiraltol 2 3er3e babillo 

nia videki můuelkedetire Sydrachot Missachot 2. Abdenagot Daniel kedeg 

9 maga vala kiralnac aitaiban 

I' 

т 

C a p' 11] 

3u Abuch0d0n030r kiral alkota aran 03lopot magassaggal neguen 
N k9ń9kletneiet 3elesseggel hat k9ŕi9kletneiet' 2. allaptata 9tet 

Durannac me3eien Babillonianac videkeben Es ug Nubuchodonogor kiral 

ere3te egbe gixiteniec a' fedelmeket mestekreket 2 birakat hercegeket 265.ml...n. 
kiralokat .2. 9regbeket 2. nepeknec ti3telend9bit 2. videkeknec menden fe 
delmit hogiegbè gúlnenec a3 91 03lopnac megscentelesere mellet Nabu 
chodon03or kiral fel emeltvala Tahat egbe gúlenec a' fedelmec mesterec 
2 birac 2 heróegec 2. kiraloc 2 nepec k939t ti3telend9bec kic valanac ha 
talmakba 3er3ettettec 2 videkeknec menden fedelmi hog egbe i9nenç a3 

o3lopnac megscentelesere mellet Nabuchodono30r emeltvala fel Alnac vala 
kedeg a3 o3lopnac 3emele el9t mellet Nabuchod0n030r vetetvala 2. a’ po 
ro3t0 er9ssen {m9ltuala Túnektec mondatic nepeknec lç àelueknec 2 |5 
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nèmeknèc A3 ird9bèn melbèn hallangatoc a’ trombitanac sipnac 1. hègè 

d9nèe 2 bo3faban alkotot igreé kessegnèe 2 a' soltarnae 2 dobnae 3o3attat 

2 menden igreó kessegeiet nèm3eseiet le èsuen imaggatoe a3 atan 03l0p0t 

mellèt 3er3et Nabuehodon030r kiral ¿la ki kèdeg letèriè3'keduen nem ima 
danga a30n i'd9bèn èrè3tètie a3 eg9 tú3nèc kèmeneèiebè A3ert è3ee utan 

lègottan hog hallae me'd a’ nep a’ trombitanae sipnae 1. hègèd9nèc 2b03 
faban alkotot igreé kessegnèe 2 soltarnae dobnac 1. menden igree kesseg 

nèm3esenèe 303attat menden nepèc nèmee 2 ńèluèe le èsuen imadac a3 

atan 03l0pot mellèt Nabueh0d0n03or kiral alkototuala Es lègottan 2 a30n 

¿d9bèn vepenèc a' ealdeosoc | ferfiae megvadolae a’ sidokat Nabuchodono 
3er kiralnae 1. mondanac Kiral 9r9cke él Te kiral 3er3est vètel hog men 

den èmber ki hallanga a' trombitanae sipnac 1. hègèd9nèe bo3i`aban alko 

tot igree kessegnèe 2 soltarnac 2 dobnae 2 menden igreei kesseg nèm3esenèe 

303attat letèriè3ie 9magat 1. imagga a3 eran 03lop0t Ha ki kèdeg letèr 

iè3keduë. nem imadanga èrè3tèssee a3 eg9 tú3nèe kèmeneèiebè Vadnae si 

do ferfiae kikèt 3er3ettèl Babillonia'); videknèe múuèlkedètin Sydrach 

Missaeh 2 Abdenago Kiral è’ feriiae megutaltae te 3er3esedèt. te istènidèt 
nem bel.9lic 1. a3 aran 03lop0t kit felèmèltèl në imaggac Tahat Nabucho 

dono30r liirtèlènkedètbè 1. haragban paränola hog Missaèl sy'draeh 2 Ab 

denago èl h03attatnanac Kie lègottä èl ho3attatanae kiralnae 3èmele èlèibè 

(I Nabuehodon030r kiral bè3eluë möda nèkic Sydraeh Missach 1. Abdenago 
bi30ń hog èn istènimèt nem bel.9litec 2 a3 aran 03l0p0t mellèt 3er3ettèin 
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ne imaggatec Agert ma legetec kegec Valamel vd9ben hallangatoc a’ trem 

bitanac sipnac 1. heged9nec sambukosnac seltarnac 2 debnac 1. menden 

igrec kesseg nemgesenec gogattat leteriegietec tv magatokat 2 imaggatoc 

ag oglopot mellet alkottam hog ha ne' imadangatoc agon vd9neben ag eg964.ui awa. 

tùgnec kemenceiebe eregtettec ¿i ki ag isten ki tút9ket ki gabadehon en 

kegemb9l Feleluen Sidrach Missach 2 Abdenago mondanac Nabuchedeno 

ger kiralnac n Nek9nc nem illic eg allatrol neked feleln9nc mert ime a' 

mú isten9nc a' kit tigtel9nc ki uehet múnket ag eg9 túgnec kemenceie 

b9l 2 te kegeidb9l meggabadeithat 0h kiral kit ha akarand ielen legen te 

neked mert te istenidet ne bel.9lluc 2 ag arań oglopot kit felemeltel nem 

imagguc Tahat Nabuchodonoger betelec hirtelenkedettel 2 9 orcaianac 

nemgese megvaltegtatec Sjidrachon Missachen 2 Abdenagon Es paräLela 

hog a' kemence hetger inkab geriegtetnec met gekotvala geriegtetni 2 9 
seregeb9l vale er9sseg9 ferfiaknac parînola hog sidrachnac Missachnac 2 
Abdenagonac labokat megk9t9guen eregtenec 9ket ag eg9 túgn? kemence 

iebe Es legottä a' fcrfiac megk9t9gtetuen. 

1. súuegeckel 7 sarnieckal 1. ruhaiockal eregteten? a’ niggel eg9 kemen 

een? k9gepibe mert kiralnac p parenolatta kengereitiuala 9ket A' ke 

mence ke? ige' meggeriegtetetuala l Valebigoń a’ ferfiakat kic S'ydrachot Mis 

sachot 2 Abdenagot beeregtettec vala a' túgnec langa meg9le A5 harem 
fertiac kedeg tudniamert S'ydrach Missach 2 Abdenago egbe k9t9gtetue' 

esenec ag eg9 túgnec kemencenec k9gepibe E' mellec _immar mondandec 
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a3 heberec k9nu9kbè nem leltèm Es iarnacvala a’ langnac k93èpibè di 

Leruë istènt 2 megalduä vrat Aluä kèa. A3arias ig imadko3ec 2 9 3aia 
megiiitui a’ tú3 k93èpibèn monda, Aldot vag mv atainknac vra istène 2 

dinerètes 2 di|.9seges te _nèuèd 9r9cke mert iga3 vag mendenecbèn mel 

lèkèt mvnèk9nc t9ttèl .2 te menden múuèlkedètid iga3ac mert iga3 itelè 

tet t9ttèl mendenec 3erët mellèkèt mv reianc hogtal 2 mu atainknac всё: 

varosara Il_irlmrè Mert igassagban 2 itelètbèn ho3tad mëd ¿3ekèt mir reìac 

mv búninkcrt Mert bunh9tt9nc 2 hamiSsan mvuèlkett9nc ¿ltauo3uanc te 

t9llèd 2 mëdenecbèn vetkc3t9nc 2 te parätolatidat në halgattuc sem tar 

tottuc sem t9ttuc mikët paratoltaluala mvnèk9nc hog iol lenne mvnèk9nc 

A3ert mendenekèt mellèkèt hogtal mvreianc ho3tal 2 mendenekèt mellèkèt 

t9ttèl mvnèk9nc te iga3 itelètidbèn t9ttèd 2 attal múnkèt mv hamis ¿l 

lènseginknèc 2 ment91 gono3baknac 2 t9ruët9r9knç kè3ecbè 2 a' hamis 

kiralnac 2 mët9l gonogbnac menden f9ld felet Es ma në ñithattuc meg 

mv 3ankat gala3atus bo33osag l9tt9nc te 3olgaidnac 2 agoknac kic bei.9l 

nèc tegedèt Ker90 ne ag ¿l múnkèt 9r9cke te nèuèdert Es a3 napocbä 
imadko3ec danièl vrhog monduan Vrä istèn ne teko3lad ¿l te testamëto 

modat ' se vegèd ¿l te irgalmassagodat mv t9ll9nc Abrachamert te 3èrè 
t9dert 2 Isaakert te 3olgadert 2 Iglert te scèntedert kiknç bè3ellettèl fo 

gaduan hog lnegsokaseitanad 9 mag3attokat mikent menncc Lillagit 2 mi 

kent a' f9uènt ki Vagon tèngernèc partan Mert vra èllènsegec vagone 

inkab hognë mëden nèm3ètec ' 2 ala3atusoc vagone ma menden f9ld9n 
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my byniiikert Es nini. a’ may ydpben fedelm 2 ,Hiheta 2 veger sem aldo 

за: se' aldomas sem aianlat sem geriegtet sem seregeknec hele te elptted 

hog meg lelhetnpc te irgalmassagodnt Es tprpdelmes lelekben 2 alagatus 

gelletben fogattassone mikent prpknee 2 bíkaknac aldogatta 2 mikent eger 

kpuer baranokban Vgä lege ma. te geineled elpt my aldoinasonc hog kel 

lessee teneked mert nini. galagat te beled bigoknac ‘Es ma kpuetpne 

tegedet mend gyupnckel 2 felpnc tegedet 2 megkeressuc te oreadat Ne 

galag'y meg mynket de teg myuelpnc te kegesseged gere't 2 te irgalinassa 

godnae sokassaga geret Es gabadoeh meg inüket te „мать; 2 ag dinse 

get te neuednec vrä Ез galagtassanae med kie inutatnac gonogokat te gol 

gaidnac Es meg galagtassanae p menden liatalmoebä 2 p ereiec megtpres 

sec Es tuggae inert tene magad vag vr isten 2 dinseges meden fpldpii 

Es a’ kiralnac golgay kie beeregtettecvala pket nem gpiinecvala ge a' ke 

mencet geriegteiii len mugtal 2 pogdoriaual guroekal 2 agili sarmentaual Es 

ki ptteticvala a' leg a’ kemencen neguen kileó kpi'ipkletne 2 kimene 2 

meg geriegte kiket a' kemence mellet lele а' caldeosocbol kiralnac golgait 

kie pket geriegticvala Vrnac kedeg angala legalla Agariassal 2 p tarsiual 

a' kemenóebe 2 ki úge а' tiignee laiigat a’ keineneebpl Es tene a' kemen 

cenec kpgepit mönal harinatnac fuuo gelet 2 medenestpl fogne ne illete 

pket a' túg sem megnë goinoreita 2 sem eg nehesseget nem tpn Tahat a' 

harmac inönal eg gaual diLericvala 2 meg algaevala istent a’ kemeceben 
. . . .  . . \ . _ _ monduan 2 dinueitievala Aldot vag mu atainknac vra istene 2 dii.c ¿odi vwl 

iiÉcsi coDEx. 14 
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retes 2 diI.9seges 2 ige felmaga3tatot 9r9cke Es aldot te diI.9 scent netted 

2 diLeretes 2 igen felmaga3tat0t menden Vilagocban Aldot vag te diI.9 scet 

tìlomodbau 2 felette diLeretes 2 felette diI.9seges 9r9cke Aldot vag te 
orgagodnac 3ekiben 2 ige diLeretes 2 ige felmaga3tat0s 9r9cke Aldot vag 

ki ne3 melsegeket 2 if13 cherubimon 2 diLeretes 2 igen felmaga3tat0t 9r9cke 

Aldot vag mennec Iirmamentoman 2 dineretes 2 diI.9seges 2 igen felette 

felmaga3tatot 9r9cke Vrnac menden můuelkedeti iol megatoc vrnac diner 

ietec 2 ige felmaga3tassatoc 9tet 9r9cke Vrnac angali iol mongatoc vr 

nac diLerietec 2 ige felmagag: 9tet 9r9k: Mennec iol megatoc vrnac di 

Ler: 2 ige felma: 9tet 9r9c: Mede vi3ec mellec vadnac meńńec felet iol 

megatoc vrnac diLerietec 2 ige felmaga3tassatoc 9tet 9r9cke Nap 2 hed iol 

megatoc vrnac diLerietec 2 ige felmaga3tassatoc 9tet 9r9cke Vrnac mendel 

i03agi iolA megatoc vrnac diLerietec 2 ige felmagagtassatoc 9tet 9r9cke Nap 

2 hod iol megatoc Vruac diLerietec 2 ige felmagagtassatoc 9tet 9r9cke Meu? 

Lillagi iol megatoc Vrnac diLerietec 2 igen felmaga3tassatoc 9tet 9r9cke l 

vrnac essi 2 harmati iol Inegatoc vrnac diLer: 2 ige felma: 9tet 9r9c: 

Vrnac tù39 2 heusege iol megatoc vrnac diner: а ige felma: 9tet 9r9c: 

Vrnac nara 2 hidege iol megatoc vrnac diner: 2 ige felmaga3: 9tet 9r9cke 
Harmatoc 2 hoharmatoc iol megatocvrnac diner: 2 igen felma: 9tet 9r9c: 

Vrnac dere 2 hidege iolmegatoc vrnac diLer. 2 ielma: 9tet 9r9cke Vruac 

iegi 2 hauay iol megatoc vrnac diner: 2 felma:' 9tet 9r9c: Vrnac napi 

2 ey iolmegatoc vrnac diner: 2 f_elmaga3:v 9tet 9r9c: Vrnac vilagossagi 
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2 setetsegi iolmögatoc diter 2 #e ige felma: 9tet 9r9cke Vrnac villamati 

2 k9di iolmögatoc Vrnac diLer: 2. igë felina: 9: 9r: F9ld iolmögö vr 

nac diLerie 2. igë felina: 9tet 9r: Vrnac hegi 2 v9lgi iol mögatoc Vrnac 

di: 2 igë felma: 9tet 91' . Vrnac med maggoy' f9ld9n iol mögatoc vrnac 

diner: 2 igë felma: 9tet 9r9cke Vrnac Гоппай iol mögatoc Vrnac di: 2 

igel felma: 9: 9r: Vrnac tengeri 2 folo°y° iol mögatoc Vrnac di: 2 ige 

felina: 9tet 9r: Vrnac Cethi 2 mëdenec mellec mo3gattatnac Vi3ecbe iol 

mögatoc vrnac di: 2 felina: 9tet 9r9cke Vrnac mëdë menn'y repespy 

iol mögatoc Vrnac diLer: 2 ige felina: 9tet 9r9cke Vrnak med barmi 2 

vadi iol mögatoc Vrnac di: 2 fel: 9 9r: Èmbereknç hay iolmögatoc Vrnac 
di: 2 igen felma: 9: 9r9cke Isl'l megalga vrat diner: 2 ige Ге11па3а3:б7‘“&quot;“°'“' 
9tet 9r9cke Vrnac papi iolmögatoc vrnac diLer: 2 ige' felma: 9tet 9r: Vr 

нас 3olga°y iol mögatoc Vrnac diLer: 2. igë' felma: 9tet 9r: Scentec 2 ala 

3at9 3úu9uec iol mögatoc Vrnac diLer: 2. igë felma: 9tet 9r: Vrnac 3el 

leti 1 i iga3aknac lelki iolmögatoc vrnac diner: 2 ige' felina: 9tet 9r: 

Ananias A3arias Missael iol mögatoc Vrnac diLerietec 2 ige felmaga3tassa 

toc 9tet 9r9cke Mert ki u9t eagernet miiket pokolbol 2 ifdu93eitet müket 

halalnac ke3eb9l 2 meg3abadeitot miìket a3 eg9 langnac k93epib9l 2. a' 
tú3nec k93epib9l ki mentet niiiket Vallatoc Vrnac mert i0 mert 9r9cke 9 
irgalmassaga Meden 3er3etesec iol mögatoc venne istenec vra istenenec 

dinerietec 2 vallatoc 9neki mert mëden vilagocbä 9 irgalmassaga 1 E3 

eddegleu »inten a3 дебете kpńuebë 2 melleket vett9nc Theodocius Ser' 
14 ' 
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(iSdik levël. 

3eseb9l eèttèttènç ki Tahat Nabnehodon030r kiral meg'jède 1. felkèle igë 

'hamar 1. möda 9 nèmesb fèdèlminç Nemdè harö' ferfiakat megbeko30ttakat 

èrè3tëc a' tů3 k93èpibè è? Kie fèlèluë mö'danae kiralnae Bi3oń kiral I 
Fèlèle kiral 2 m'öda Ime èn latoc neg ferliakat megodattakat iarokat a' 
tù3 k93èpet . 2 sem eg t9rètètesseg nim. 9bènnce Es a’ negèdnèe 3èmele 

egènl9 istèn Наша! Tahat Nabuehodon030r Vepee a3 eg9 tú3nèe kèmeneèie 

nèc aitaiaho3 1. monda Sidrach Missach 2 Abdenago a’ felseges el9 istènnç 

3olgaï èrèggètec ki 2 i9uètee Es lègottan ki i9uenèe S'jdrach Missach 1. 
Abdenago a’ tú3nèe k93èpib9l Es egbè gúlèke3enèc n' b9l|.èe 2 a’ mèste 

гес 1. a’ birac 2 kiralnae hatalmasi Vgèke3ie uala a' ferfiakat mert sem 

eghatalmat nè Vallet Volna a’ и}; 9 tèstecbèn Es 9 fèieknèe hai3ala n'ë 

egetualameg 2 9 bèrhèiee nè kussèbettèc Valameg 1. tú3nèe illatta. në m'ët 

vala 9 altalloe 2 Vu9ltuë Nabueh0d0n030r môda Aldot istèneknèc istène 

tudniamert Sidrahe Missaehe 2 Abdenagoe ki èrè3tette 9 angalat 2 meg 

3abadeitotta 9 3olgait mert hittènèe 9bèle 2 kiralnac igeiet megvalto3tat 

tac 2 attac 9 tèstekèt hog ne 3o|galnanae 2 né imadnanae mendë istènt 

9 istènekt9l megualua A3ert èn t9llè Vèttètet è’ 3er3es hog mëden nep 2 

nèm3èt 1. ńèl9 valamel karölntot bè3ellènd Sidraeh Missaeh 2 Abdßnago 
istène èllèn èluè3ië 2 9 ha3a megpu3teitassec mert nim. egèb istèn ki ig 

3abadeithassò'meg Tahat kiral felmaga3tata Sidraehot Missaehot 2 Abdella 

got Babillonianae videkin . 2 mendè' f9ldrè èrè3te ерш è3 igekn'.’ tarta] 
maban Nabuehod0n030r kiral menden nèm3èteknèe 2 nèluèknèe 2 nepèknèc 
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kic lakegnac mede' f9ld9n bekeseg sokasoltassec tůnçtec Jelensegeket 1. 

Ludakat t9t en nalam a' felseges isten Agert kelletet ennekem pdikalnom 
9 Ludait mert nagoc 1. Ludalatusoc 9 můuelkedeti mert er9ssec 1. 9 ergaga 

9r9c ergag 1 9 hatalma nemgetecb9l nemgetecbe 

Capitulum Neged h1' hemdetíc 

Е N Nabuchodonegor nugolmas valec en hagamban 1. fenl9 en pa 9, 
lotamban latec almat mel megyegte 2 en gondolatim en agamban 1. en 

femnec latasi meghaboreitanac engemet Es en miattam vettetec e' gerges 

hog be hogattatnanàc en gemelem eleibe Babillonianac mende b9l|.i 2 heg 

ag alomnac odogattat megielentenec ennekem Tahat bei9nec vala ag oltaron 

neg9c Magosoc, 1. Caldeesoc 1. ag almat megielentem 9ne 
kie gemelec el9t 1. 9 magaragattat nem mutatac meg enneke mignem Daniel 
en baratom kinec neue Baltagar en isten'enec neue geret ki 9benne valla 

всё: isteneknec gelletet 2 ag .almat 9 el9tt9 megbegellem Baltagar neg9knec 
fedelme kit en tudoc hog te benned vallad s. istenekn? gelletet 1 men 
den titk nem lehetetlen teneked Èn almaimnac latasit melleket lattam 1 

9 magaragattokat ielenLed meg ennekem En femnec latasa en hailakomban 
eg, Latom vala 1. ime fa f9ldnec k9gepette 1. 9 magassaga ig'e mages 1. 
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nag 2 èr9s 2 9 ho3iusaga ig meńnèt eriuala 9 ne3cse valalmenden f9ld 

nèc hataraiglan Q lèuèli igen 3epèc 2 9 gim9l|.9 igen soc 2 mëdeneknèc 

etke vala 9 bènne Q alatta lako3nacvala lelkesec 2 barmoc 2 9 again 

naiaskodnacvala meńnç rèpes9y 2 9 bèl9119 eltèttèticvala menden tèst Ig 

latocvala èn fèmnç latasaban ¿n agamon Es ime viga3o 2 scè't le3alla me 

menb9l 2 vu91t9 èr9ssèn 2 igmonda Mèggetec ¿l a’ fat 2 9 agait mètèlle 

tec ¿l 2 9 lèuèlit ¿lra3iatoc 2 9 gim9l|.it ¿lteko3latoc èl fussanac a“ vadac 

mellèc 9 alatta vadnac 2 a. rèpes9c 9 agairol Dè valobi3on 9 gùkèrenèc 

nèm3eset a' f9ldbèn haggatoc L: Vas 2 badoc k9tèllèl k9t93tèssec meg a' 

fůuèkrè mellèc kůu9l vadnac 2 meńńi harmattal 
(iQ.uk levél. 
Ki van sza 
kítva,'she 
I__yébe más 
игез ra’ 

gasztva. 

maman. Mend è3ec i9uenèc Nabuchodono3or kiralra a’ ti3enkètt9d hauaknak vege 

uta Babillonianac palotaiaban iaruala Es lata kiral 2 möda Nemdè ¿3 e 

babillon a' nag varos mellèt ¿n ra raktam ¿n or3agomnac ha3aba ¿n er9s 

segemnèc èrèiebèn 2 èn ekessegemnèc diL9segemnèc Mikor meg è' bè3ed 

kiralnac 3aiaban volna 3o3at i9u9 meńb9l Tenèked lnondatic Nabuchodo 
no3or kiral A3 or3ag èlmegen tet9llèd 2 èmberec k9339l kinètnèc tegedèt 
2 barmockal 2 vadackal le3en te lakodalmad 3enat e3el mët tèhèn 2 hèt 

idèk valto3tatnac te raitad miglèn megtuggad hog a' felseges vralkoggec 

¿mbereknèc or3agan 2 valakinèc akaranga agga a3t A30“ Ildpbèn щ 

a' bè3ed bètèlec Nabuchodono3oron 2 èmberec k93391 ki uèttètet 2 3enat 9t 
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ment tehen 2 9 teste mennec harmattaual fogatkogot meg miglen 9 furti 

keselpknec hasonlattara npuen? meg . 2 9 kprmi mönal madarake Agert a’ 

het egtendp napinac vege uti en Nabuehodonogor en gemeimet meiibe 

emelem 2 en ertelmem megadatec ennekem 2 iol mondec a' felsegesnec 2 

ag prpcke elpt diLere' 2 dii.p mert 9 hatalma prpc hatalm Es p orgaga 

nemgetekbpl nemgetekbe . 2 fpldn? meden lakogoiea pnala semmie alaitat 

nac inert inert 9 akaratta geret t9t inendeneket me'd mennee tehetsegi 

ben med fpldnee lakogoiban 2 nini. ki ellene alhasson 9 kegenee 2 mongon 

pneki Mire tptted Ag ydpben en ertelmem meg en hogiä fordola 2 en 0r 

gagoinnac tigtessegebe 2 ekessegebe iutec 2 en peldam meg en belem for 

dola 2 en ielesb fedelmim 2 en mesterim megkeresen? engemet 2 meg en 

orgagomba adattattam '2 en nagsagom nagob toldatee ennekem Agert ma en 

Nabuehodonogor diLerë 2 felmagagtatom 2 dinueitem meñn? kiralat mert 

p menden iiiůuelkedeti igagac 2 9 meden На}; iteletec 2 keuelsegben ia 

rokat megalaghat 

Capitulum ptpd 

Altagar kiral tpn nag vendegseget 9 eger ielesb fedelmin? 2 eg 
В mendenic p ideiegerët igicvala Parâ'Lola kedeg immar borral tel 

les hog elhogattatnanac ag arai'i 2 egúst edeiiec melleket Nabuchodonogor 



112 DANIÈI. 

’ldik levn'l. 

9 atta ki h03otvala a tîilombol melvala Ihçlmben hog inuanac agokbol 
kiral 2 9 fedelmi 2 9 felesegi 2 9 3eret9y Es tahat el ho3attatanac a3 arań 

2 e3ùst edenec melleket 9 atfa ki h'o3otvala a’ telombol meluala lhrlmben 
2 i3nacvala bort 2 9 arań 2 e3úst 2 ere' 2 vas 2 fa 2 k9 isteneket diLeric 
vala A3on if'd9beu ielenenec mouual emberi ke3nec iro v'y a' gorta tarto 

ellen a’ kirali palota falanac 3iuen 2 kiral ne3i vala a3 iroke3nec vy'ait 

Tahat kiralnac orcaia megvalto3tatec 2 9 gondolati meghaboreitac 9tet 2 9 

veseiuec i3i ma megfesletuecvala 2 9 terde'y egembe egmasho3 ra3ottatnac 

vala Es ug kiral er9ssen ífu9lt9 hog belI03attatuanac a’ magosoc a' caldeo 

soc 2 a’ ne59c 2 begelue kiral monda Babillouia'y b9lLeknecValaki e3 irast 

megoluasanga 2 9 magara3attat ennekem megìelentendi barsor'u'ial ruha3ta 

ltic 2 arań I'Iakba vet9t val 9 nakabau 2 harmad le3en en 0r3ag0mban Ta 
hat bemenuen kiralnac menden b91|.i sem e3 irast ne oluashatac meg 

sem 9 magara3attat megnem ielenthetec kiralnac A3ert baltagar kiral elegge 

meghaborodec 2 9 3emele megvalto3tatec De 9 fedelmi 2. meghaborodanac 
Kiralne a330ñ ke? e3 allatert mel t9rtentvala kiralnac 2 9 fedelminec be 

meue a’ vendegsegn? ha3aba 2 be3e1ue Inonda Kiral 9r9cke el Ne habore 

hauac Ineg tegedet te goudolatid se valto3tassec Ineg te orcad Vage ferñu 

te 0r3ag0dban ki scet isteneknec gelletet valla 9benne 2 te atadnac napibä 

tudoman 2 b9lteseg lelettetet 9 benne x Qanielbeu kinec kiral neuet vete 
Balta3ar, Es ug ma daniel hiuattassec 2 a' magaragatot megmonga Agert Da 

niel beho3attatec kiral eleibe kihe3 kiral eleue 30h15 meda Te vag e Da 
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niel Juda fogsaganae ñaibol kit el ho30t en atam kiral Judeabol Hal 

lottam te rollad mert isteneknec 3elletet vallad te benned 2 tudoman 2 

ertelm 2 b9lLeseg' t9bbec lelettettenec te benned 2 ma be i9ttenec en 

3emelem eleibe b9l|.ec Magosoc hog e3 irast megoluasnac 2 9 magara3at 
` iat megielentenec ennekem 2. nem tehetec e’ be3ednec ertelmet megńitni 

Valobi3on en hallottä te rollad hog nehe3eket meg magara3haó 2 1:929 

3etteket megodhac A3ert ha e3 irast megoluashatandod 2 9 magara3âtiat 

nekem megielenthetended barsonnal ruha3tat01 2. ахай ńakba vet9ket val' 

la3 te ñakadban 2 härmad fedelm le3 en or3ag0mban Kinec feleluë da 

niel monda kiral el9t Te aiandokid neked legenec 2. te ha3adnac âdo 

mańit egebnec aggad e3 irast kedeg kiral 5 neked s megoluasom 2. 9 ma 

gara3attat megmutatom teneked 0 kiral a' felseges isten: or3ag0t 1. пазе 

sagot di|.9seget 2 ti3tesseget adot Nabuchodono3ornac te atadnac 2. a“ nag 

sagert mellet adot vala 9neki menden nepec nem3etec 2 neluek rem9lic~ 

vala 2 felic vala 9120 9tet kiket akaruala meg9luala kiket akaruala meg 
ueruala 2. kiket akaruala felmaga31atuala 2 kiket akaruala ala3uala Mid9n 

kedeg fel emeltetec 93úu9 93ellet0 megkemeñedec keuelsegbe. leuettetec 9 

or3aganac 3ekib91 2 9 dii.9sege eluetetec 2. emberec Баз; k9339l ki uettetec 
2 9 3ůu9 barmockal vettetec 2 vad3amarockal uala 9 lakodalma 2 Senat 
e3icvala ment tellen 2 mennec harmattaual fogatk03ot meg 9 teste miglen 

megesmerne hog a' felseges vallana hatalmat embereknec or3agan 2. valakit 

akarand tama3t°a arra Es te Balta3ar 9 ña mikor mend e3eket tudnad ne 
ańos! сопвх. 15 

724:1 leva. 
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Назад te 3úuèdèt dè a' meñńèï Vralkodonac èllène èmèlkedel fel 1. 9 ha 

3anac èdeni te èl9dbè h03attatanae 2 te 2 te fèdèlmid 1. te fèlèsegid 1. te 

3èrèt9id bort ïiutoe 9 bèl9ll9e 1. aran 2 è3úst 2 ère 1. vas fa 2 k9 

istènekèt diteretee kie nè' latnae sem halnae sem èr3nèe Valobi30n istènt 

ki te 3èllètedèt 2 te menden utaidat Valla 9kè3ebèn në diL9ueitetee A3ert 

9t9ll9 èrè3tètet è' kè3nèe Vy'a ki è3t irta mel irattatot È3 iras kèdeg mel 
3er3èttètet Mane . thethel . Phares . E3 è’ bè3ednèc magara3atfa Mane . meg 

ваш 3amlalta vr istèn te or3agedgodat 1. meguegè3tètet 1 bèt9|t9tt9 a3t\ 

Thethel a' mertekbè Vèttètet 1. lelèttètet kèuèsebèt vallo Phares Meg03latot 

te or3ag0d 2 adattatot Medosoknae 2 persa'yiaknae Tahat kiral paranLoluä 

9lt93tètee danièlt barsonba 2 arañaslé I'Iakba vèt9 k9rx'1eke3tètee 9nakabá 

2 hirdèttètee 9t9ll9 hol vallon hatalmat harmad 9 0r3agaban A30n e'jèl 

meg 9lèttètee дан164 Bältasár kiral ä' ealdeosoktol 1. Medos')F darius veue 

a3 0r3agot 

т 

Cap hated 

k Ellètèe Dariusnac 1. 3er3e a3 0r3agö harmine b9ll. fèdèlmèkèt hog 
K fèdèlmkednenèe mend 9 0r3agan 1. mend a30k0n harö ièles fè 

dèlmèkèt kie k9339l Danièl egvala hog a3 b9h.èc è3eknèe adnanae okot 2~ 

kiral Valami banatot ne 3ènuèdne A3ert Danièl fèll9l mullavala mëd a’ 
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fedelmeket 2 b9lLeket mert istennec gellete nagob vala 9benne Valebigeŕi 

kiral gondolla vala 9tet gergeni 9 menden orgagan A’ fedelmec 1. a’ b91 
Lec keresicvala hog vadolatot lelnenec Danielnec kiralnac eldalatel Es sem 

eg okot 1. sem egketelkedetet sem lelhetenec agert hog hú uala 1. sem eg 

bùn 1. ketelkedet nem lelettetnec 9benne Mondanac agert a' ferfìac Nem 

lelpnc e’ Danielre valami vadolatot haue talantal 9 istenenec t9rueńeben 

Tahat a' fedelmek 2 a* b9l|.ec hamissan kiglelec kiralt 1. ig begellenec 9neki 
Darius kiral 9r9cke Te ergagodnac menden fedelmi 2 mesteri 1. b9ll.i 1. 

veni 1. biray tanalLot tartottanac hog Lagarnac gergese 1. paräaolatt'a ki 

mennen hog menden valaki kerest kerend harminc napiglan valamel isten 

t9l 1. embert9l hane'Lac te t9lled kiral ag oroglanoc vermebe eregtessec Es 

ug ma kiral er9sehed meg e' t9ruent 1. iriad è' gergest 1. ne valtogtassec 

meg mel a’ Medosy'aktel 1. a’ persayaktol gergettetet de ingen se illec 

valakinec megt9rni val Valobigeń Darius kiral vete gergest 1. megallaptata 

Kit mikor Daniel meg esmert uolna ag ag a' gerget t9ruët bemene 9 ha 

gaba 2 ag ablakoc meg' nituä 9 vateralo helen llirlm ellen napiaban ha 
röger haitauala 9 terdeit 2 imadkogicvala 1. valuala 9 istenenec el9tt9 

miket 2 ag el9t goctauala tetet A’ ferfiac agert gerelmesben tudakoguan 

lelec Danielt imadkegatta 2 ongollata 9 i'stenet Es vepuë begellenec kiral 
nac a' parä'Lolatrol K Kiral lnidenë gerged e hog menden ember ki kerend 

valakit ag istenekb9l 2 emberecb9l harmincad napiglan lianënac tet9lled 
kiral ag eroglanoc vermebe eregtessec Kire felelue kiral menda Iga3 а' 

75.1;1 im'i. 

15 ' 
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’lÃ:lik levël. 

bè3ed Medosiaknac 2 Persayaknac 3er3esec 3erët mellèt megt9rni nem illic 

Tahat fèlèluë дан564 mondanac kiral ¿19t Danièl Juda fogsagabéli Нас k93 

391 në gondolt te 3er3eseddè1 2 pariînolatoddal mellèt 3er3ettè1 dè napiaba 

harom idèkbèn imadko3ic 9 on3olattana1 Ki iget mikor hallotuolna kiral 

elegge meg3omorodec 2 danièlert vète 9 3úuet hog meg3abadeitana 9tèt 2 

mend napnugtaiglan munkalkodec hog 9tèt megmèntène A’ ferfiac kèdeg 
megèrtueiec kiralt mondanae nèki Tuggad kiral mert Medos'yaknac 2 Per 

say'aknac t9rueńe hog mendë 3er3est mellèt kiral 3er3ènd në' illic megval 

to3tatni Tahat kiral paranoia hog èl ho3nac 2 ¿l ho3ac Danièlt 2 ¿rè3tec 

da 9tèt a3 oro3lanoc vèrmebè. Es möda kiral Danièlnèc Te istèned kit te 

mendenkor bei.9li.3 9 3abadehon meg tegedèt Es ho3attatcc eg k9 2 vèttè 

tec a’ vèremnèc 3adara kit megpeLetle kiral 9n9n gůr9ieuèl 2 9 ièlesb 

fèdèlminèc gůr9iuèl hog valami Danièl èllèn ne ienne Es ¿lmene kiral 9 

ha3aba 2 èl aluèc vatoratlan 2 etkèe пё йтёыёп? 9 ¿lèibè 2 alom ¿l ta 

uo3ec 9t9ll9 2 istèn bèrèkè3tette a3 oro3lanoknac 3aiokat 2 nem nèhè3ei 

tec meg Danièlt Tahat kiral щитам fel kèluë siètèlmèl mene a3 отоз 

lanoknac vèrmehe3 Es k93èleitnë a‘ vèremhe3 Danièlt k9ńuè3ètes зона! 

ifnplte 2 bè3ellc 9nèki Danièl ¿19 istènnèc 3olgaia kinèc te mendenkoron 

3olgal3 alaitod é hog megaabad akart tegedèt 3abadeitani a3 or03lanok 

tol Es Danièl fèlèluë' kiralnac monda Kiral 9r9cke el Èn istènè èrè3tette 
&gt;9 yangalat 2 bèrèkè3tette a3 oroglanoknac 3aiokat 2 nem artottanac ènnè 

kem mert 9 èl9tt9 igassag lelèttètet ¿n bènnèm dè te ¿l9ttèd 2‘ kiral 
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vetkegetet nem tpttem Tahat kiral ige' prplp praita g Danielt ранЕшь a' 
verembpl ki venni Es Danielt a’ verembpl ki iietettetuë' 2 sem eg serelm ne' 

lelettetet pbenne inert hit 9 istenenee Kiral kedeg paräwlua` el hogattatanac 

a’ferñae kie Danielt megvadoltaevala 2 ag oroglanoknac vermebe ese eregtete 

nee pk 2 p fiok 2 9 felesegek 2 ne iiitanac a’ verenee pagimëtomara migne 

ragadnac pket ag oroglanoe 2pmenden tetemeket megtprdelec Tahat ira Darius 

‘ kiral melide nepeknec 2 nemeknee 2 ñelueknec mede fpldpn lakogoknac Be 

keseg megsokasoltassec tynektec tpllem agert allaptatot e' gerges hog en 
menden vrasagomban 2 orgagombä rempllee 2 fellee Danielnec isteuet Mert p 

eleuen isten 2 prpc mëd prpcke 2 9 orgaga ne tekoglatic el 2 p hatalma mëd 

prpkigleii lQ gabadeito 2 ydupgeitp teu'e ielensegeket 2 Ludakat mei'i'i'ienl2 

fpldpn Ki meggabadeidotta Danielt ag oroglanoknae vermebpl Valobigon Da 

niel megmarada Dariusnac orgagaiglan 2 Persia'y Cirusnac orgagaiglan I 

b Altagarnae Babillon Kiralanac elp egtendeieben Lata Daniel almat 

В Q feienee latasat 2 p almait p hailakaban megiruä rúuid be 
gedbe foglala 2 mendeniket egembe goreituä monda Latom vala en lata 

somban ey'el 2 ime mer'inec neg gele'y viunae vala a' nag tengerben 2 neg 
ige' nag vadac felmei'inecvala a' tengerbpl kùlpmlipgetesec 9119 kpgpttpc Ag 

elp mönal Leena 2 valuala garnakat menal keselpet 2 negem vala miglen 
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el 3akadnanac 9 3arńa'y 2 eluetettetet f9ldr9l 2 9 labaira alla monnal em 

ber 9 3ún9 meg adattatec 9neki Es ime mas vad egenl9 medueuel fel fele 
alla. 2 9 3aiabe harom3er fogac valanac 2 9 fogaiban harom fedelmec 2 

igmöduacvala neki Kelfel egel soc husokat E3ec utä ne3ecvala 2 ime mas 

meual pardió 2 neg 3aruakat valuala 9 raita menal madaraknac 3arńait 2 

neg fekec valanac a' vadon 2 hatalm adattatec 9neki È3 nte ne3ecvala 
eynec latasabau 2 ime nog Jvlad neged vad 39rI°19 2 Ludalatus 2 igen er9s 

neg vas fogakat valuala eue 2 megt9rue 2 a' maradekokat labaiual n0 

moggaualameg A3 egeb vadackal kedeg melleket ele3teb lattam vala ne 

egenl9 vala. 2 ti3 3aruakat valualaNe3euala a'3aruakat 2ime 9 k93epekb9l 

tamada mas kiLened 3aru H2 9 orcaia e191 a3 ele3tebeli 3aruacbä harmac el 

esenec 2 ime 3emec valanac e e’ 3aruban.meual emberuec 3emey' 2 uagokat 

3010 3aNe3em vala miglen 3ekec vettetenec. 2 napokuac vene le ùl9Qruhaia 

feier monnal ho. 2 9 feienec fůrt9 menal ti3ta gapiuQ3eke tú3nec langa9 

kereke meg gerie3tet tú3. tů3es folo 2 gors 3arma3icvala 9 зада1301 orcaiabol 

E3er3er e3erec 3olgaluacvala neki 2 ti33er e3erec 5a33er e3erec ielen valanac 

9neki Iteletre i119 2 k9r'iuec megńittatanac Ne3e vala a' nag be3eduec 3auaert 

kiket a’ запи be3eluala Es latam mert meg91ettetet uolna a' uad '2 elueâet“ 
uolua eteste. 2 adattatotvolua tù3nec meg egetesere 2 a3 egeb vadaknac elue 

tetetvolna hatalma. 2 eletuec vd9'y 3er3ettettenecvolna 9nekic ide 

iglen 2 ideiglen Ne3em vala a3ert eynec latasaban 2 ime mennec k9diuel 

75..In. mh. 

. _ I . о _ l \ . ï I9uala monal emberu? fia. (l zata a’ пародии]; ata :sten/¿ec egenl9segere :sten 



1РРПЕ'ГА 119 

sege 3erët) vetteiglen 2 9 3emele eleibe viuec 9tet Es ada neki hatalmat 2 ti3 

tesseget. 2 or3agot. 2. mede' nepec ‘ ñeluec 2 ’ nemec 3olgalnac 9neki Q ha 
talma 9r9c hatalm ki elne vetethetie 2 9 or3aga ki megnë t9rettetic Meg 
’jede en 3elletem En Daniel megfŕed 'yedec e3ecben. 2 en femnç latasi meg 

ha | boreitanac engemet Vepem eghe3 a3 alloc k9339l. 2 igassagot keresec vala 
9t9ll9 med a3okrol . ki megmöda'ennekë a' be3edeknec magara3atfat. 2 meg 
taneita engemet A' neg nag vadac neg 0r3agoc kic felkelnec'f9ldb9lVe3ic 

kedeg a' felseges isten scentinec or3agat. 2. megtartac a3 or3agot mëd 9r9cke 

2. med 9r9ck9l 9r9cke E3 пс; akarec 3erelmest tudako3n0m a'neged vadrol 
ki igë kùl9mb93etes vala mendenekt9l. 2 medenikt9l igen 39rr'i9ualanoga'y 
2. k9rmi vasac e3ecvala 2. t9ruala. 2. a’ maradekokat labaiual nomoggauala 
meg. 2 9 ti3 3aruaibol melleket valuala 9 Ifeien 2. a' masrol mel tamadotuala a3 
el9t hog harom ваша? 1е estec Vala a.' 3arurol . mel 3emeket valuala. 2 a' nag 
3010 3a. 2. nagobuala egebit9l Ne3em vala 2 ime a’ 3aru hadat te3ëuala a’ scen  
tec ellen 2 hatalma3ic vala 9 raitoc miglen eli9 napoknac vene 2 iteletet 
ad a“ felseges scentinec. 2 a3 ifd9 eli9u9 2. a3 0r3agot megveuec a' scentec 
2 ig monda A‘ neged vad neged 0r3ag le3ë Гриб ki nagob le3en 103ë men 
de 0r3ag0knal. 2 megmaria med a’ fpldet 2. megńomogga 2. mendenest9l el~ 
t91'i Sltèt ‘Шоызб аз 0r3agnac ti3 3arua'y ti3 kiraloc le3nec 2. mas tamad 9 
utinoc '2 9 hatalmasb 1035 a3 el9belieknel Es a' harö' kiralokat megala3ia 
1 ЬёзедеКёс 301 a' felseges elle Es a' felsegesnç scentit megt9ri 2. alaifa 76dik М! 
1108 ideket 2. t9rueneket megvalt03tathass0n 2. adattatnac 9 ke3ebe ideig. 
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lèn 1. idèkiglèn 1. fèl Vd9iglèn 1. itelètrè Vl hog èluetèttèssee 9 hatalma т. 
megt91=e t9rèttèssee 1. èluè3ien mëd Vegiglèn A3 or3ag kèdeg 1. hatalm 1. 
a3 0r3agnac nagsaga ki vagon menden mex'mç alatta a' felseges sc'ët Depe 
nèe adattassee kinèe отвага 9r9c 01'3ng'r 1. menden kiraloe 3olg~alnae a' fel 
segesnèe 1. èngèdnèe 9nèki È3 èddeglèn igenèe Vege Èn Danièl èn gon 
dolatimban igen meghaborodom Vala. 2 èn oream megvalt03tatot èn bèn. 
nèm A3 iget kèdeg èn 3ůuèmbèn meg'tartam 

Cap nolcad 

b Alta3ar kiral 0r3aglatŕanae harmad è3tèndèiebèn latat ièlenee èn 
B nèkem En Danièl a3ut`5 mellèt :èl93er lattäuala latee èn lata 

tomban Mikoron volnec Susîsnae varasaban ki vagon elamnae Videkebèn 

Latam kèdeg a’ latatban Vlaïnac kapuian 2 fel èmèlem èn 3èmèimèt 2 
latä .1. ime eg kos aluala a3 ingouañ èl9t Valuä ti3 magas 3aruakat 1. eggic 

magasb Vala a' masnal 1. nèuèked9 E3 utä latam a’ kost 3amaiual teko3lot 

napkèlèt èllèn 1. napńugat èllèn e3fèe èllèn 2 del èllèn 1. menden vadae 

nè' alhatanae` 9 èllène | sem 3abadolhatanae meg 9 kè3eb9l 3 t9“ 9 aka' 
ratt'a 3erët 1. felmaga3tatee 1. èn ertèm Vala. Mert ime kètkèknèe baka i9 

uala napńugatrol menden f9ldnèc 3èmelen 1. f9ldèt 115 illètuala Valobîäofl 
l 
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a' bak valuala igen fenes garuat 9 garua'j k9g9t 2 i9u9 a' garuas kosiglan 

kit lattâ'vala allatta a’ kapu el9t Es 9 hogia futamec 9 er9ssegenec hirte 

lenkedeteben Es mikor k9geleitetuolna a’ koshog k9gel fenelkedec 9 raita 

reiaia 1. megvere a' leest kost 2 meg tere 9 ket garuait. 1 а' kos ne' alhata 

9 ellene Es mikor eregtetteuolna 9tet a' f9ldre megnemeda 9tet 1. senki 
megnë gabadeithata a' kost 9kegeb9l A'kenkeknec kedeg baka l9n igen nagga 
2 mikor neuekedetuolna meggegec a’ nag garu 1. nag garuac tamadanac ag alat 

meńnec neg geleiuel Annac kedeg'eggikb9l ki i9u9 eg kos garu 1. l9n igen 

nagga del ellen 1. napkelet ellen 2 ag er9sseg ellen Es felmagagtatec mennec 

er9ssegeiglen 2 leuete ag er9ssegb9l 1. a’ Lillagocbol 1. megńomeda agokat 1. 

felmagagtatec ag eressegnc fedelmeiglen Es elueue 9t9ll9 ag alhatatus aldoga 

tet. 1. leuete 9 scenteleten? helet er9 kedeg adattatec 9neki ag alhatatus alde 

gat ellen‘bún9kert 2 igassag f9ldre teriegtetic le 2 tegi 2 bodeglatìe ..... 

Н Es hallec egget a' scentecb9l begell9t 2 monda eg scent a' masiknac. k 
nem tudom kinec golonac Miglen nomottatic meg а? latas 1. ag alhatatus 
aldogat 2 a' pugtolatnac bún9 mel l9t.'1. a' sanctuarium а ag er9sseg 1. ag 
er9sseg Es möda ennekem estueleiglen 2 helualiglan ket eger haromgag na 
piglan 2 meg tigteitatic a' sanctuarium L9n kedeg mid9n en Daniel lat 

пат e' latatet 2 keresnem ertelmet Ilne allapec en gemelem e19t mönal 

feriiunac gemele Es hallam ferfiunac gauat Vlay k959t 1. vu9lt9 1 monda 

Gabriel ertessedmeg e' latatet. 1. i9u9 2 диарее Vla'y’ mellet hel en alloc 
vala Es mikor eli9tuolna y'edue le esem en orcamra Es möda ennekem 

aÉcsi coDEx. 16 

7Min leva. 
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En megmutatom tenèked mellec i9uëd9c legènèc a3 atko3otnac vtollaban 
mert vd9 valla 9ueget Es a’ kos kit lattal 3aruakat vallani Medosoknac 

2 Persay'aknac kirala Valobi3oñ a’ kètkèknèc baka g9r9g9knèc kirala Es 

а‘ nag 3aru meluala 9 3èmè'y' ¿19t 9 ¿19 kiral Hog kèdegl a' meg 3èguen 

tamattanac negèc 9 erte. neg kiralok tamadnac 9 nèm3èteb9l dè n'é' 9 

èr9ssegebèn 2 9 or3agoc vtan mikor nèuèkedèndnèc a' hamissagoc Tamad 

3èmermetlèn orcaio kiral 2 3er3esekèt megèrt9 2 meg èr9seitètic 9 èr9ssege 

dènem 9 èrèiebèn I 2 mendenekèt megpu3teit inkab hognem hitèthètnec 

2 bodoglatic 2 te3en 2 meg 91 ¿r9ssèkèt 2 scènteknèc nepet 9 akaratta 3e 

rent. 2 alsag Visèltètic 9 kè3ebèn. 2 9 311119 felmaga3tatic 2 mëdë 

vagnac b9segebèn. sokakat 9lmeg 2 fèdèlmèknèc fèdèlme èllèn tamad 2 

kè3nèlkùl t9rèttètic meg 2 'a' latat mel èstuè 2 holual mondatec iga3 A3ert 
iège3ièd meg è' latatot mert soc napoc uti le3ë ¿3 Es èn Danièl meg 1c 

lète3em 2 meg bètèg9lec soc napocban Es mikor felk9ltèm volna te3ëuala 
kiralnac múuèlkedètit 2 Ludalkodom vala e' lataton 2 n'é vala ki meg 

magara3ia 

Capitulum lailenced. 

a Suerus Darius kiralnac ¿19 ¿3tèndèiebèn Medosoknac nèm3èteb9l 
А ki paranLola Caldeosoknac or3agan 9 or3aganac ¿19 è3tèndèiebèn 
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en Daniel meg ertem ag egtendpe gamanac kpnueben kirpl lpt vrnae be 
gede Jeremías .Hihetahog hog betellesednenec llidm pugtolattanac hetuen 
egtendeie Es vetem en orcamat en Vram isteiiemheg kerrie 2 ongollanö 

bpitpkbeu sakbau 2 liamubaii 2 imadam en vramat istenemet 2 vallee 2 
mondee Ongollac nag vr isten 2 felelmes 2 Ludalatns te prigue' a' fogadast 

i. irgalinassagot tegedet geretpkben 2 te paranLolatidat prigpkben Bún 78.» iwal. 

lipttpne hamissan tpttpnc kegetlenpl múnelkettpne. 2 elmentpne 2 el hai 
lottonc te paranLolatidtol 2 iteletidtpl Nein engettpnc te golgaidnac {phe 
taknac kie begellettenec teneuedbe my kiralinknac my fedelminknec 2 my 

atainknac 2 fpldnee menden nepenec Teneked vram igassag. nekpnc ke 

deg 0réanac galogatta mikent vagon e' nap Juda ferfianac 2 Ihr‘lm lako 

goinae 2 mend Isînee agoknac kie kpgel vadnac 2 agoknae kie megge vad 
nae menden fpldeken kikre ki uettel múnket phamissagokert kickel hún 
hpttec te benned vrain Nekpnc kedeg oróanae galagatt'a 2 my kiralinknac 
ъ my fèdèim'iknèc 2 т асаяпкпас 1&lt;йс ьепьшёпёс Тепё1се(1 kèdeg my 

vrunk istenpnknee irgalmassag 2 kpi'iprplet. mert elmentpne te tplled 7 

ne halgattuc my vrunk istenpnknee gauat hog iarnane p tprueneben mel 
let vetet mynekpne p golgay miat ,Hihetac miat my vrunk istenpnc 2 mend 
lei'l tprue't tprt te tpruenedben 2 elhailottanac hog ne halgatuae te боа“ 
Es Lepeget my reianc atok 2 vtalat mel ii'u'a vagon Moy'sesnec isten gol 

‘gaianac kpnueben mert búnhpttpnc pneki Es allaptatta p begedit kiket 
begellet múreiank , 2' my fedelminkre kic I iteltenec mûnket hog my re 

16 I 
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ianc h03nac e' nag gono3t mel sonha neuolt menden men alat mi 3eret 

19t Ilmmben mi 3ereut irue vagon irue vagon Mo'y'sesnec t9rueneben Mend 
e' g0n03 i9t mv reianc 2 nem kcrtúc te orcadat mv vrunk isten9nc hog 

el fordolnanc mir hamissagoncbol 2 gondolnoc te igassagodat Es viga3ot vr 

a' gonossagra 2 el h03ta 9tet mifreianc Igag mv vrunk isten 9 menden 

múuelkedeteben melleket t9t Mert ne lialgattuc 9 3auat Es Ina mv vrunk 

isten ki ki h03tad te nepedet egiptomnac f91deb9l er9s ke3ben 2 t9ttel 

temagadnac neuet e' nap 3eret BúIIh9tt9c hamissagot t9tt9nc vram te men 

den igassagodban 0n3011ac fordollon el te haragod 2 te hirtelenkedeted te 

varosodrol “питу! 2 te scet hegedr91 Mert míf búninkert 2 mv ataink 
nac hamissagiert IhI'lm 2 te neped bo33osagbä vadnac mendeneknec k9r 
ñ9lua10knac A3ert ma mi' vrunk halgassad meg te 3olgadnac imadsagat. 2 

. 9 on3ollattat. 2 mutassad te orcadat te sectuariomodra mel Ineg разгона 

tot En istene tenen erted haiLad te fúledet 2 halgasmeg Nissadmeg te 
gemeidet 2 lassad meg mv pu3tolatonkat 2 a' varust kin hiuattatot teue 

ned Mert ne mif iga301atinkban terie3t9nc le on3ollatokat te oréad e19t 
de te soc irgalma3atidban Halgas meg vre enge3teltesse1meg vram fůgel 

me3ied ПЕ 2 teged Ne kessel tene erted mv isten9nc Mert te ueued hi 
uattatot e’ varoson 2 teuepeden Mikor meg3olnec 2 imadk03ne 2 vallanam 

en búnimet 2 en nepemnec Isrlnec búuit hol le terie3tene en on3ollatimat 

en isteuenec 3emele el9t en isteuenec scet hegeiert Meg en be3ellettem 
è3 imadsagban Ime gabriel ferfiu kit ke3detben lattam vala a' latatban 
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hamar rep9luë illete engemet esti aldo3atnac ideien 2. taneita engemet 2. 

be3elle ennekem Es möda Daniel ma a3ert i9ttem ki hog taneitanalac te 

gedet hog ertened. te 0n3ollatidnac ke3detit9lfoguä ment ki e' be3ed Èn 
kedeg i9ttem hog meg ielentenem teneked mert aieitatoknac vag ferfia Te 

kedeg fúgelme3ied e’ be3et 2 ened meg e' latatot a' hetuen hetec meg 

rüuid9ltec te nepeden 2. te всё: varosodon hog meg vege3tetnec a' t9rueń 

t9res 2. veget vegen a' bün 2 elt9rlettessec a“ hamissag 2. elho3attassec a3 

9r9c igassag hog betelleseggec a' latat 2 a' ,Hihecia 2. a1 .latas meg' kenettes 
sec scenteknec scente Tuggad a3ert 2 elmeddel fúgelme3ied a’ be3ednec 

ki menetit9l fogua hog esmeg megrakattatic Ilirlm xiic ve3eriglen het he 

tec 2 9tuen ket hetec le3nec 2. esmeg megrakattatic l lhrlm vc'ak 2 k9 

faloc ideknec nehessegiben Es hatuan ket het hetec utan meg 9lettetic 

`xiic 2 ne le3ë 9nepe_ ki 9tet meg tagatta 2. a’ varust 2 a' sanctuariumot 
el teko3la a' nep 9 i9uend9 ve3ereuel 2 9 uege3ete pu3tolat Es a' hadnac 

vege utan allaptatic a’ pu3tolat Meg er9seiti kedeg a* fogadast soc hetek 
ben eg a' heteknec k93epiben megf'ogatko3ic hosta 2 aldo3at 2. a' @lom 

ban 10 le3ë a' pu3tolatnac vndoklatta Es med a' megt9kelletiglen 2. ve 

giglen megmarad a' pu3tolat 
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80«51 шт. 

Capitali1 t1'3ed 

e Irusnae persayac kirala 0r3aglat'tanae harmed è3tèndèiebèn Ige 
С ièlentètet Danièlnèe ki nèuè3tètetvala Balta3arnae nag ige 2 nag 

èr9sseg Es megèrtem a' bè3et mert èrtèlem kellèmètesseg a' latatban A3 

napoeban ènfDanièl ga3olk0d0m Vala harom hètèknèe napiban keuanatus 
keńèrèt nem 9ttèm 2 hus 2 bor èn 3amon bènem ment dè ingèn kènèttèl 

sem kènèttèttèm meg mignem bètèllèsednenèe harom hètèknèc napi A’ 

hugadnapon kè@ kènèttèi 1. a3 èl9 honae xiiij napiai Valee a’ nag folo 

mèllèt ki mondatie tigrisnèe 2 felèmèlem èn 3èmèimèt 2 latee Es ime eg 

ferfiu ruha3tat0t lèn ruhackal 1. 9 faiLoki meg30reitattae fenes arańńal 1. 

9 tèste monnal Crisolitus 2 9 oreaia monnal Villamatnae иван 3èmele 

l 9 3èmè_'y° ment eg9 lampas. 1. 9 kariay' 1. mèlle alab labaiglan monnal 

fenl9 èrónèe 3èmele Es 9 bè3edenèe 303atfa mèt sokassagnae 303atta Èn 
kèdeg' Danièl ènen magam latam è’ latatot Valobi3oŕi a' ferfiac kie èn Vè 

lèm valanae nem latae dè igë nag felèlem èset vala 9 reiaioe 1. èl futanae 

rèitekbè Èn kèdeg ènen magam meghagattatuam latam è' nag latatot. 1. 

në marada meg èn bènnèm èr9sseg de èn3èmelem 1.' megvalt03tatee èn 

bènnèm 2 megèr9tlèn9lee dè sem marada èn bènnèm Valami èr9 Es hal 

lam 9 bè3edenèe запас 1. haluan fek3eevala 30mor0duä èn oreamon 1. èn 
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gemelem Juitla eggespltvala f9ldh9g Es ime keg illete engemet. 2 fel emele 

engemet en terdeimre 2 en kegemnec vy'aira. 1. monda ennekem Daniel 

aieitatossagoknac feríia erLed ag igeket melleket en begellec teneked. 1. al 

fel igagolnä Es ma eregtettem te hogiad Es mikor mondettauolna ennekem` 
e' begedet fel allec rekegtuë regketuen 2 möda ennekem Daniel Ne akarih 

felned mert ag el9 naptol fogna kiben veted te gúuedet ertelemre heg 

te magadat getrened te istenednc gemele el9t meghallattattanacte igeid 

1 en i9ttem te begedidert Persaïac orgaganac kedeg fedelme ellent allot 

ennekem huge eg napocban Es ime Michal eg ag el9 lfedelmec k9gg9l ieu94 
en segedelmemre 2 en ottan maradec Persayac 'kirala mellet J9uec kedeg 

heg taneitanalac tegedet mellec i9uend9c legenec te nepednec ag utelse 

napocban. mert meg e' latas elhegiabeitatic napokra Es mikor begellene 

ennekem illen nem9 igeket le eregtem engemeleinet a’ f9ldre 2 vegteglec 
Es ime monnal ember Напас gemele illete en aiakimat. 1. meg ńituä en 

gamat gelec. 2 medec 9neki ki aluala en ellenem Èn vram te latasodbä 
megfesletenec en igim 2 en bennem sem eg er9 ne maiada Es mikeppen 

gelhat en vränac golgaia en vrîmal Sem eg er9 ne maradot en bennem 

de en lelekletem 1.' b'erekegtetic Agert esmeg illete engemet menal ember 

nec latasa 2 megbatoreita engemet 1. monda Ne akarih felned aieitatoknac 

feriia Bekeseg teneked Batoreggal meg 2 leg er9s Es mikor begellene en 

velem megelemedem. 1. mondeo Sol en_vram mert megbatoreital engemet 
Es möda Nemde tudod e mire i9ttem te hogiad Es ma megf'ordoloc hog 
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81 dik мы. 

vy'uy'ac a' persay'ac fèdèlme èllèn Mert 2 mikor ki mennec ièlenec a' 5919 

g9c fèdèlme è i9uen Valobi3on meghirdètem tenèked mel ki ièlentètet igas 

sagnac irasaban. 2 senki ninLèn ¿n sègedèlmèm mend ¿3ekbèn hanem Lac 

Michal tú fèdèlmtec 
'Q 

. Capitulum хдд 

N kèdeg Medosi Darius kiralnac ¿19 è3tèndèiebèn eille allocvala 
Е hog megbatorodnec 2 meg èr9seitètnec Es ma igassagot hirdètec 

tenèkedìEs imc meglèn harom kiraloc allapnac Persidy'aban 2 a' negèd 
ka3dagsagockal mendenec felet igen megka3dagoltatic Es mikor meghatal 

ma3andic 9 ka3dagsagiban re33è3ti 9 ¿llène g9r9g9kn9 or3agat Felkèl kè 
deg ¿r9s kiral 2 vralkodic soc hatalmackal 2 te3i mel kellètèndic 9 ¿19229 

nèki Es mikor allapandic megt9rèttètic 9 or3aga 2 o3tatic mennèc neg 
3èlebè dè në 9 maradekiban sem vralkodot annac hatalma 3erët ki vral 

kodando Mert meg3aggattatic 9 or3aga kúu9l valokra 2' a3oktol megvaluä 

ES mesbawwdic delaègi kiral 2. 9 ГёйЫтйЬр] Ьаишпазйс 9 ёПёпе z vral 
kodic hatalömal Mert soc 9 vralkodatta Es a3 è3tènd9knc vege utä meg 
eggès9ltètnèc Es dcl3ègi kiralnenac leana i9 e3fèknèc kiralaho3 baratsa 
got tenni 2 në valhata 9 kariainac èr9sseget sem allapicmeg 9 танзайа 
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Es 9 el adattatie 2 kie el hogtac ptet Q тау 2 kie megbatoreit'acvala ptet 

ideeben Es I Es megallapic 9 gúkerenee nemgesebpl ualo, plantalas. 2 ip 
hadbol. 2 beimegen egfek kiralanac videkebe 2 vigha eltettetic agockal 2 

megñeri A' felet 9 isteneket 2 balnanokat 2 arańnae 2 egústnec dragalatns 

edei'iit fogne vigi egiptomba Q hatalmagie egfek kirala ellen. 2 egfeknec 

kirala bemegë ag orgagba. 2 megfordol pfpldebe Q Iiaßi ke? meg reggegtet 

nec. 2 nag seregeknec sokassagat gúitic egbe 2 ip sietelmeguen 2 arraduan. 

2 megfordol. 2 megreggegtetie 2 viu 9 ereieuel Es megreggegtetuen egfekn? 

a’ megmondot kirala ki megen 2 vin egfek kirala ellen 2 kegeit igen nag 

sokassagot 2 a’ sokassag' adattatie p kegebe. 2 megf'ogia a' sokassagot. 2 

felmagagtatic 9 garua 2 soc egereket eitle de ne hatalmaghatic Mert meg' 

fordol egfeknec kirala 2 sokassagot kegeit naggal nagobbaket hog ne аз 

elpt 2 ideknec 2 egtendpknec vegeben ip sietelmegu'c nag sereggel 2 ige 
nagkagdagsagoekal Es ag idekben sokan tainadnac delgeg kirala ellen 2 
te tpruen tprp nepednec паз? felmagagtatnac hog betpluec e’ latatot 2 le 

esnec. 2 ip egfeknec kirala 2 egbe gúiti a’ rakast 2 megveäen ¿F98 k9 

falos varosokat 2 delgegnec karia'y nemgenuedie 2 fel tamadnac 9 valog 

totti ellent allani 2 ne legen erpsseg' Es ipnen tegen p raita p akaratta Недан: ша 
gerent 2 nelegen ki allon p orcaia ellen Es allapic a’ Генез fpldpn 2 

' megèmeâtètic 9 kegeben 2 veti p orcaiat hog ipi9 9 meden orgagat meg 

tartani 2 igagakat tegen puele 2 nemberieknee leaŕiat agga pneki hog el 
fordeha agt. 2 ne allapic meg sem legen agé E Es fordeita p orcaiat gige 

BÉcsi comix. 17 
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tekre Es sokakat vegen meg. 2 meg39nteti a' fedelmet 9 boggosagibol. 2 9 

boggosaga 9be1eie fordol Es fordeita 9orcaiat 9 f9ldenec hatalmaba 2 le 

esic 2 megt9ri 2 ne lelettetic meg. 2 al 9 helen a3 igen gonog 2 mel 

tatlan kirali ekesseggel 2 keues napokbe megt9rettetic Es ne haragban 

sem lIadban./2 9 helen allapic ag ige vtalatus 2 ne adatic 9neki kirali 

tigtesseg'. 2 i9 titkon 2 meguegi a3 orgagot Lalardsaggal. 2 a~ viuonac kar 

iay' ki niutatnac 9 orcaiatol 2 megt9rettetnec A' felet 2 a' bekesegnec 

heréege a’ baratsagoc vte alsagot tege 9ue1e 2 felmege 2 megg93i keues 

neppel 2 bemegeu a’ b9u9lk9d9 2 a3 kagdag varosokba Es tegi melleket 
9 atta'y nem t9ttenec. 2 9 gůleiuec atta'y Ragadogatokat 2 foglatot 2 9 

kagdagsagit eltekosla 2 9 er9sseg9 gondolati ellen tart tanalLot. 2 e3 ideig~ 
len. 2 fel reggegtetic 9 felelme 2 9 gúu9 delgeg kirala ellen nag seregben 
Es delgeg kirala hadba reggegtetic soc segedelmeckel 2 igen er9sseckel. 2 

ne alhatuac. mert taualcokat | tartnac 9 ellene 2 keneret egnec 9 nele 2 

meg t9ric 9tet 2 9 hada megńomoreitatic 2 le esuc 9 soc gondolati 2 a' 

ket kiraloknac gńu9c eg le3en hog gonogol tegeuec 2 eg agtalnal begeluec 

hagugsagot 2 ne h hagnalnac mert meg a' vegeget egeb ůd9re Es megfor 
dol 9 f9ldebe soc kagdagsagockal. 2 93úu9 a' scet testamentom ellen 7 1035 
2 megfordol 9 f9ldebe gerget ifd9ben 2 megt'ordol 2 i9 delgegre. 2 ag utolso 

nem nem lege egeu19 a3 el9ls9uel Es i9uec 9reiaia haromger eue39s haioc 
2 a' romayac 2 meguerettetic 2 megfordol 2 meltatlaukodic a' sanctuarie 

nac testametoma ellen 2 tege 2 megfordol 2 gondel agoc ellen kie meghat 
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tac a' sanctuariumnac testamëtomat 2. karoc 9 bel9ll9 allapnac 2 megfer 

te3tetic 9 bel9ll9 er9sseguc säctuarioma 2 a' t9kelletes ald03at eluetettetic. 

2 adattatnac a3 vndoklatoc pu3tolalba 2 a' hamissac testamëtomot hasonlnac 

Lalardsagost Q istenet tudo nep kedeg ner 2 te3en 2 a' ncpekben tanoltac 

sokakat taneitnac 2. t9rben esnek le 2. langbiî 2. fogsagbii 2 napoknac ra 

gad03attaban Es mikor le esendnec. felemeltetnec kiLened segedelmel 2. so 

kan egges9lnec 9uele Lalardsagost Es a’ tanoltacbol le esnec hog meg ol 

ua3tal'fanac 2 megk9t93tetnc 2 megfeier9ltetnec a' 3er3et ideiglen ' mert 

meg egebnemo vd9 vegen le3en 2. a’ kiral 9 akaratfa 3erent te3en 2 fel взчншт 
emeltetic 2. felmaga3tatic menden isten ellen 2 istenec istene ellen nago. 

kat 301 2. viseltetic miglen betelleseggec a’ harag Megtetettetet kedeg a’ 

vege3et 2 9 attainac istenet ne viu'ya ki Es Ie3e' nemberieknec keuâ'sagibî 

2 sem eg isteneckel nem gondol 2 mert mendenec ellen tamad Moabnac 

kedeg istene 9 helen ti3teltetic 2 a3 st istent ti3teli kit 9 att'aï ne' tutta 

nac arañnal 2 e3ústel 2 dragalatus k9uel 2 dragalatus vagockal 2 te3i hog 

meg er9s9h9 M0a3im0t idegen istennel kit esmert 2 megsokaseita a' dii.9 

seget 2. ad neki hatalmat sokakban 2. a' f9ldet meg03ta halalatost Es a' 

meg3er3et vd9kben viu 9ellene Del3egnec kirala 2 i9 9ellene mönal ve3 ce 

eäfêknêc kirala 3ekereckel 2. louagockal 2. nag haiockal 2 bemegë a' f9l 

dekbe 2. megtori 9ket hog altal menne' 2. meghal a' dit9seges f9ld9n 2. so 

kac esnek le Lac e3ec 3abadolnac meg ke? 9 ke3cb9l Edom 2 Moab 2 
Amon liainac fedelmi 2 ere3tì 9 ke3et f9ldekre 2. egiptomnac f9.ld9 elnem fut 

17 
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2 Vralkodie 9 kenLin arannae 2 è3ústnèe 2 egiptö'nae mendè' dragalatosin 2 

Libian 2 Ethiopian megë altal 1. 9 hire meghaboreita 9kèt napkèlètr9l 1. 

napnúgatrol 2 i9 nag sokassaggal 1. megt9r 2 meg 91 sokakat 2 te3i 9 sa 

torat Aphedomon.| tèngerèe k939t a’ fenes 2 всё: hegë 2 i9 mend tètèieig 

lèn. 1. senki nem sègel 9nèki] xij 

а 5 Vd9bèn kèdeg feltamad Michal nag fèdèlm ki al te nepèdnèe 
А liaiert Es i9 Vd9 mel sonha nem volt attolfoguî kibèn вешаете 

kè3dettèe vala lenni mend a3 idèiglèn Es a3 Vd9bèn meg3ahadol tenepèd men 
den ki lelèttètèndie e3 elèt k9ńuebèn megirattatotnae Es sokae азов k9339l 

kie èl aluttae f9ldnèc poraban, fel ebrèdnèe nemellèe 9r9e elètrè nemellèe 

b033osagra hog lassanae mendenha Kie kèdeg tanoltae lèndnèe fenlnèc m5 

nal firmamentomnae fenessege Es kie igassagra sokakat taneitandnae männl 

Lillagoc 9r9ck9l valo 9r9ksegbèn Te kè@ Danièl rèkè3dbè è’ bèsedekèt 1. 

3egè3ièd be meg a' k9nuèt a' 3er3et idèiglèn sokae èlmennèe 1. soc keppèn 

Valo le3ë a' tudoman Es èn Danièl latee. 2 ime mönal egèbkètt9e alnae 

Vala eggie è’ fèl9l a’ folonac pmart'an 2 masie mas fèl9l a' folonae mas mar: 

tan Es möda a’ ferfìunae ki lèn а ruhakba 9lt939t ki aluala a' felonae 
Vi3èin Miglèn le3ë è’ Ludaknae vege. q. hallam a' ferñat ki 9lt939tnala lèn 
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ruhackal ki aluala a* folenac vigein Miker felemelteuolna 9 iogiat 1. 9 

ballat menbe 1. esk9tuolna ag 9r9ck9l el9re. mert vd9 2 idec 1. vd9nec fele 
|| Es mid9n betellesedendic 2 scent nep kegenec elhimlese betellesednec вы“ ша. 

mend egec Es en hallam 1. ne' ertem. mendec En vrâ mi legë eg utan Es 

menda Mennel Daniel mert berekegtettec 2 megieggettec e' begedec a' ger 

get ideiglen Megvalagtatnac 2 megfeier9ltetnec 1. sokac megbigońoltatnac ~ 
monnal túg. 1. kegetlenec kegetlen9l mvuelkednec. 1 nem erthetic menden 

kegetlenec Valobigon taneltac meg ertic Es ag vd9ben mikor eluetetteten 

dic a’ t9kelletes aldogat 2 vettetendic ag vndeksag' a' pugtelatban eger ket 
ваз kilencgag napoc Bodeg ki meg varia 1. iutand eger haromgag xxxij na 

pokra Te kedeg mennel a' vegesetes gergesre. 1. megnug'ogol. 2 allapel te 

nugolmadb'á' napoknac vegeben Èg eddeglen Danielt ag Heberec k9ńueben 
oluastuc ' ag egebec mellec mendandoc e’ k9ń9nec vegeiglen Theodecius 

gergeseb9l vetettenec ki 

Capitali11x11] 

v Ala ferfiu babilloniabä lakogo Joachim neu9 2 u9n feleseget Su Ü 
V sena neu9t Elchienac leanat igen gepet 1. il'tent fel9t Q gele? 

kedeg mert igagac valanac taneitac 9 leanokat Meysesnec t9rueńe gerët 

Joachim ke? igen kagdagvala. 2 vala neki gim9li. kerte roken 9 hagaheg. 



134 DANIisx. 

35dik мах. 

2 ̀ 9 ho3iaia gùlèke3nèc vala a' sidoc a3ert mert më'deneknèl ti3telènd9b 
uala I Es 3er3èttètenèc kèt ven birac a3 ¿3tènd9bë kikr9l bè3ellet vr. 

mert babilloniabol hamilî'ag ki mët a vén biraktol kic lattatnacvala a' 

nepèt birnioc È3ec gakorlacvala Joachimnac ha3at 2 i9nèc vala 9 ho3iaia 
mendenec kic itelètet valnac vala Mikor kèdeg a’ nep megfordoltuolna del 

uta Susäna bèmegëuala 2 iaruala 9 ferienèc gim9ll. kèrtebèn Es lattac vala 

9tèt a' uenec egmenden napon bèmenètte 2 testoua iaratta 2 gerièdenèc 9 

keuansagara Es ¿l fordeitac 9 èrtèlmekèt 2 lehaitac 9 3èmckèt hogne lat 

nac mennèt se ¿m1èke3nenècmeg iga3 itelètekr9l. mert monnon megsèphet 

.tèttèc vala 93èrèlmeuèl 2 në ièlentettec vala megegmasnac Qsèrèlmekèt Mert 

altalkodnac vala megièlentèni egmasnac 9 keuansagokat akaruä 9uèle 3èr 

kenni 2 alnalkodnacvala egmendè'napon 3orgalma3atost 9tèt latnioc Es möda 

eggic a' masiknac Menŕi9nc ha3a mert èbednèc idèie vagon Es ki menuë 

èlualanac egmastol Es mikor ¿lmëtècvolna meg egbè i9uen? 2 egmastol 

a3on okon kèrde3kednèc vala megvallac 9 keuansagokat Es tahat k939n 

seges vd9t 3cr3enèc mid9n 9tèt 9n9n maganac lelhètnec L9n kèdeg mikor 

alkolmas napot alnalkoduì ièg3ènenèc bèmeme nemel vd9 mikent tegnap 

2 harmadnap Lac kèt 3olgalo '_leanockal 2 akara megmosdani a’ gim9ll. 

kèrtbè mert heu vala. ¿c në vala ot valaki a' kèt ¿l rèite3et vent9l meg 

valuä 2 ne3ic vala 9tèt Monda a3ert a' leanoknac Ho3iatoc ènnèkem olait 

1 ЗаррапЬап gartot kesseget 2 а' gim9lr. kèrtnèc aitoit tegetecbè hog mos 

gam meg 2 ugan t9nèc mikent parantoltuala 2 ‘a’ gim911. kèrtnèc aitoit = 
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beteuee Es ki menenec a' titk aiton hog hognae mellet paränoltuala. 2 ne 

tuggae vala ben lenni ag elreiteget veneket Mikor kedeg a~ lear'ioc ki men 
teevolna felkelenee a' ket venec 2 p hogiaia futamanae 2 mondanae Ime 

e' gimpli. kertnee aitoy' berekegtettee 2 senki mùnket ne lat 2 te kenan 

sagodban vagone Agert engeg mynekpne. 2 gerkeggel myuelpnc kit haue 

akarandag tanosagot mondone te ellened ° hog teneled eg ilìu volt 2 ag 

okert eregtetted te ki a’ lear'iokat te tplled Es Susanna ohaitogec 2 möda 

Mende felpl getrelem ennekem Mert ha egt tendem halal legen ennekem 

ha kedeg nem tende' nem tauogtatom el tú kegeteket De iob ennekem 

můnelkedetnelkúl esnë tú kegeitekbe ‘ hognë búnhpnnpm vrnac gemele 

elpt Es Susanna yupltp naggogattal Vupltenec kedeg a’ venee 2' pellene Es 

oda futamec eg 2 megr'iita a' gimpli. kertnee aitoit Es miker midpn a’ hagnac 

golgay hallottae volua I a' gimpli. kertben ag yupltest omlanac ag aitora 

hog meglatnac mi aguolna Mi nti agert a' nenec golanac a' golgal ige' al 

talkodanac mert illen beged sonha Snsînarol ne mondatotuolt 2 lpn ma 

sod nap Es mikor a' nep iptnolna Joachimhog p ferieheg ipuen? a' ket 

papoe 2 tellesec alnalkodattal Susanna ellen hog meg9lnec ptet Es monda 

нас а‘ пер elpt Èregietec Susannahog Elchienec leaŕiahog Joachim felese 

geheg 2 legottan be eregtec 2 ipup gúleinel 2 liaiual 2 rokoniual Susanna 

valobigoii vala ige dragalatus 2 gep gemellel Es a' hamissac paränolanac 

hog fel fedegtetnec mert befedegtetetvala hog auag ig elegednenec meg p 

ekessegebe, Sirnacvala agert pgolga'j 2 mendenee kie esmertecvala ptet Es 
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gGau mél. 

I. 

felkelenee a' ket papoe a°nepnc k93epette vetec 9ke3eket essaiera feiere Ki 

situe meńbe tekente mert 9 gůu9 vala bigodalmat vallo vrban Es medanac 

a° papoc Mid9n a' gim91I. kertben mún9n magonc iaroncvala bei9u9 eg 

ket golgalo leanoekal 2 a' gim9lI. kertuec aitoit beteue 2 a' leaíiokat ki 

eregte Es i9u9 eg ifiu ki el reiteget volt 2 vele egges9l9 Valobigor'i mikor 

mv volnae a' gim91I. kertnec gegeleteben latuan e’ hamissagot futec 9 hog 

iaioc 2 latoc 9ket egbe 3erkenny Es valobigoń agt nem foghatoc meg 

mert er9sb vala nalonknal. 2 ag aitoc megńituan ki galada egt kedeg mi 

kor megragattuc volua kerd9c 9tet ki uolna ag ifìu. 2 ne akara nek9nc 

megielenteni e3 uguec vagone tanoy Es a' sokassag hún nekic monual 

nepeknec veninec. 2 birainac. 2 halalra karhogtatae 9tet Susanna kedeg 

\°fu9lt9 naggoual 2 monda Qr9c isten ki reitekekuec vag esmer9i9 ki men 
deneket esmerg mi e191: legenec te tudod mert hamis tanosagot moudanac 

en elleuem 2 ime meghaloc ' te tudod mcrt egekuec sem eggiket ne t9t 

tem melleket egec alnakol gergetteuec en ellene Vr kedeg' meghalgata 9311 

uat Es micor halalra vitetnec feltamagta vr a3 ifìudad germeknee gelletet 

kinec neue Daniel Es vu9lt9 nag goual en tigta vagok enuec veret91. g 

med a' nep 9hogia fordoluan meda Ki e' beged kit begellettel Ki mikore 

9 k93epettec allana meda Iglu? balgatag На? ne itelitec sem esmeritec a' 

mel iga3 ig karhogtattatoc meg Isilu? leańat Fordollatoe iteletre ° mert 

hamis tanosagot&quot; begellettee 9 ellene Agert megfordola a' nep sietelmel Es 

moudanac neki a venec J9y 2 i'lle mv k93epett9nc 2 mutassadmeg mime 
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k9nc met isten teneked atta vensegnc ti3tesseget Es möda Daniel a3oknac 
Va | Vala3iatoc el 9ket egmastol me3'3e 2 meg itelem a3okat Mikor a3ert meg' 

03tattanac volna eggic 'a' masiktol hiua egget a3ocb01 2 möda neki Gono3 

napoknac agia Ma te bunid elipttenec melleket el93er můuelkedeluala itel 

u'e hamis iteleteket artatlanokat megńomoreituä .2 artalmasokat el ere3tuë 

Vr monduä Artatlant 2. igagat megne 3om0reh A3ert ha ma lattad 9tet 
mongad a3ert minem9 fa alat lattad 9ket egbe be3ellettec Ki monda k9 

keñ fa 'alat Möda kedeg Daniel Ig'a3an te fedre ha3udal mert ime isten 
nec angala t9ruët veuë 9t9ll9 k93epet mego3t tegedet Es a3t el tauo3tatu5 

paranLola a' mast i9ni. q. monda neki Canaannac nem3ete 2 nem Judae 

a' 3emel Lalt meg tegedet. 2. a' keuansagI fordeitotta el te 3úuedet Igen 

te3tec vala 1311 fiainac. 2. a300 feluë 3olnacvala tinektec De Judanac leana 

nem 3enuede tu hamissagtokat A3ert ma mongad meg ennekem. mel fa 

fa alat fogad meg' 9ket egbe be3ellettec Ki monda Silua fa alat Möda ke@ 
Daniel 9neki Iga3a1 te 2' te fedie ha3udal mert im marat istennec angala 

valuä t9rt hog tegedet k93epet kette vagion .2. meg9`iîl9n tůt9ket Es ug 
ilu91t9 med a' gúleke3et nag30ual 2. megaldac istent ki 9bele remëkedpket 
meg 3abadeit Es egembe tamadanac a' ket papoc ellen met meg g93t9uala 
9ket Daniel 9n9n 3aiocbol hog hamis tanosagot inondotta dottame eelna 871211ег61. 
E9 egembe М Ю ket тузнёс nekic ment gono3ol mùuelkettecvala 
9 felec ellen hog tennenec Moysesnec t9ruer'xe 3erët 2 meg9lec 9ket 2 
megâûbadola a3 artatlä ver annapon Elchias kedeg .2 9 felesege Joachim 

Beast Conax. 18 
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mal 9 ferieuèl 1. 9m menden rekoniual diteree istènt Sus'â'naert 9 lea 
nekert mert пё lelèttètet 9bènne il ektèlèn deleg Danièl kèdeg a' nap 

sagtol foguan 2 touabba nagga l9n a' nep 3èmele èl9t 1 Astrages kiral kè 
degr Vèttètee 9 attaiho3 Vala kèdeg Danièl kiralnae a3talarel 2 ti3teltètet 

9menden barati felet , 

Capitulü xiiij capitata». xiiij 

е S Vala 5 a' babilloniaknal 5 baluan Beel nèu9 2 k9ltètievala 
Е 9reia eg menden napokban xij arthabe semlè 2 nèguèn iuhee: 

2 hat kerse ber A Kirai kèdeg beLöliuala 9tèt 1. megen Vala eg menden 

napon imadni 9tèt Valobi30ń Danièl imagga vala 9 istènet Es menda nèki 

kiralìMirè nem imadod Beelt Ki fèlèluë menda annae Mert nè' imadoc 

kè33èl alkotot baluańokat . dè èlèuèn istènt ki tèremtette mennèt 1. f9l 

dèt 2 valla menden tèstnèe hatalmat Es monda nèki kiral Nemdè latta 

tie è tenèked Beel èlèuènl istènnèe Auag nem lated meneièkèt | e3ee 1. 

i3ie egmenden napon Es möda Danièl mèuètuè Ne teuelg'i kiral mert è3 

bèl9l sar 1. kiu9l ère sem e3ie Valaha Es megharaguuä kiral hiua 9 pa 

pit 2 möda a3eknac Hanëha megmendangatee ènnèkem ki a3 ki megège 

è’ k9ltsegekèt Ha kè@ megmutatangatee hog Beel e3i me meg è3ekèt Da 

nièl hal meg mert megkaremletta beelt Es möda Danièl kiralnac legen 
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te iged gere't Valanac kedeg Beelnec papi hetuenen felesegekt9l 1. ger 

mekdedekt9l 1. ñaiktol megvaluä Es i9u9 kiral Daniellel Beelnec tplol'na 
ba Es mondanac Beelnec papi Ime mv ki meg9nc 1. te kiral vessed ag 

etkeket 1. a' bort elegehed 2 teged be ag aitokat 1. iegegiedmeg te gùr9ddel 

Es mikor bei9uendeg helual hanëha megetetuë mendeneket lelendeg Beel 
t9l halallal hallonc auag Daniel ki vhagudot mů ellenpnc Megutallac vala 
kedeg mert alkettac vala ag agtal alat reitec bemenetet 1. agon mennek 

vala be mendenkor 2 meg egic vala agokat L9t kedeg miutä agoc ki men 

tecvolna 2 kiral ag etkeket vete Beel eleibe Mert lparenoltvala Daniel 9 
germekinec hog hamut hognanac 1. elrostala mend a' tpîim~ geret kiral el9t 

Es kimenuë beteuec ag aitet 1. kiralnac gúr9ieuel megiegegue' elmenen? 

A' papoc kedeg bemenenec eyel 9 gokasoc ger'et 1. 9 felesegec 1. 9 бос 1. 

men 2 mendeneket megpnec 2 megiunac Felkele kedeg kiral igen hel; 

ual 2 Daniel 9uele (t monda kiral Nemde eg'egec e a’ iegec ki felele ege 

gec kiral Es legottan mikor meg' nittauolna ag aitot 1. negteuolna kiral 

ag agtalt. g vu9lt9 naggoual monduä Nag vag Beel 1. nim. tenalad valami 
alsag' Es meuete Daniel 1. megtartogtata kiralt heg be ne menne Es monda 

F úgelmegied a' pagimentemot ki nomi egec Tahat kiral menda Latem fer 

fiaknac 2 nemberieknec 1. germekdedeknec ńomekat Es megharaguec ki 

ral Tahat megfoga kiral a’ papokat 1. 9 felesegeket 2 liokat 2 megmutatac 

neki ag reitec aitoLkakat melleken be mennecvala 2 meg egic vala mel 
lé? 83 aâtalon valanac Meg9le agert kiral agokat 1. beelt ada Danielnec ha 

a 

881.1. |¢.».'i. 

18* 
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talmaba ki ¿l d9ite 9tèt 2 9 гриппа: 1 Es vala nag sarkañ a' Babillo 
niaknahèlen 2 a‘ Babilloniaiac ti3telicvala 9tèt Es möda kiral Danièlnèc 
Immar nem mondhad mert ¿3 në èlèuèn istèn a3ert imaggad 9tèt Es monda 
Danièl Èn vramat istènemèt imadom mert 9 èlèuèn istèn ¿3 n'ë ¿lèuè istèn 
Te kêdeg kiral ag ¿nnèkem hatalmat 2 ¿n meg9l9m è' sarkant t9rnèlkůl 

2 rudnalkůl Es monda kiral. adorn tenèked V9n a3ert Danièl 3urkot 2 adèp 

set 2 39rt 2 egbèf93e 2 alkota falatocba 2 ada a' sarkannac I 3aiaba 2 meg 

3akado3a a’ sarkań Es möda Danièl Ime kit bel.91t9c vala Kit mikor lat 

taovolna a' Babilloniaiac igë meltatläkodanac 2 egbè gůlèke3enèc kiral èllèn. 

¿c mondanac Kiral sidoua 19t Beelt megt9re a'sarkant meg9le 9 papit 2° meg 

9le Es mödanac mikor ipttècvolna kiralho3 Aggad nèk9nc Danièlt ki Beelt 

¿luè3te 2 a' sarkant meg9le. e/gèbkent meg9l9nc tegedèt 2 te hagadat Lata 

a3ert a‘ kiral hog hirtèlèn91 reía omlananac 2 3úkseggèl ken3èreitètuë 
nèkic ada Danièlt Kic èrè3tec 9tèt a3 oroglanoknac vèrmebè 2 vala ot hèt 

napokban Valobi3on a' vèrembë valanac hèt ввоз1 oro3lanoc 2 adatnacvala 

9nèkic egmenden napon kèt tèstec 2 kèt iuhoc 2 dèmaga tahat në adat 

' tattanac 9nèkic hog megmarnac Danièlt Vala kèdeg Abakuc плюса Judea 
ban 2 9 f939t vala etkèt 2 apreitotvala kenèrèt a3 ¿deńbè 2 megen vala 
a’ mè39bè hog vinne aratoinac Es monda vrnac angala Abakuknac Vid 
¿3 ¿bèbèdet kit valla3 Bibilloniaba Danièlnèc ki vagon a3 oro3lanoknac 
Vêrmebè ES möda Ababuc Vram babilloniat në lattam 2 à’ vèrmet nem 

tudom Es ragada 9tèt vrnac angala 9 tètèien 2 viue 9tèt 9 fèienc fúrtin 
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2 vete ptet Babilloniaba a’ vereinre 9 gelletenec hirtelenkedetebe Es FSJ‘Hl ’ev'f 

yupltp Abaknc möduä Daniel istennc golgeia veged eg ebedet mellet isten 

eregtet teneked Es monda Daniel Vrä isten megemlekegtel en rollam 2 

ne hattad meg tegedet geretpket Es felkelnen Daniel enec Valobigoŕi is 

tennec angala Abaknkot ige hamar megp helen tene. qup agert kiral a' 

hetednapö hog siratna Danielt Es ipup a' veremheg 2 betekente Es ime 

Daniel yìnala ag oroglanoc kpgepet Es kiral naggoual yupltp monduan Nag 
vag Danielnee vra istene 2 ki uona ptet a' verembpl Valobigò agokat kie 
puegedelmenee oka')i valanac be eregte a' verembe 2 egpillantatbä pn9. 

elpttp megmarattatanac Tahat kiral monda Menden fpldpn lakogoc fellec 

Danielnec istenet. mert 9 gabadeito 2 ydupgeitp teuë ielensegeket 2 Lu 

dakat mennen 2 fpldpu Ki meggabadeitotta Danielt ag oroglanoknac ver 
mebpl Lupa 9n9' maga diLertessec, 

Pirologus 

It Kezdetic Ógyos ,Hihetanac Ispi'iup. 

n Em agon gere a’ xij ,Hihetaknac аз hebereknel ki 2’ my nalonc 
N Mert a~ gere't mi gerät ot oluastatic it 2' gergettettenec 1 Ogyas 

megruuideitetet 2 mönal mel ertelmeckel gol I Jochel kpńp eleibeii vegeben 

nehegeb 2 mend Malachiasiglan egmendenik vaTlae ptnlaidonsagit. Kit ag 
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goaii мы. 

Heberec Egdras irastudonac 2 t9rue 29 doctoranac alaitnac Es mert ma 

mendeuikr9l ‘ hogiu s medaniILac agt akarem tifnektec tat imtetteknec 
О Paula 2 Eustochiom tudnotoc, e xij .Hihetac egk9ń9. g Ogias egenl9 {тёр 

ben volt Isayassal Malachias kedeg Aggeusnae 2 3achariasnac ’ velt ‘ 
ideieben Kikben kedeg ifd9 eli9u9 ne vettetie a’ cimerletben agen #betas 

aIat а! agee kiraloc ,Hihetaltanae 9k kie alat 2 agoc ,Hihetaltauac kie 9 e19t 
t9e valnac cimerleteket 

Prologus 

о _ S'y'asnac 2 Jonatasuac Achasnac 2 Egechiasnac Juda kiraliuac 2 

О 1 Jeroboamnac .leas Напас Isil kiralanac ideieben kedeg Ogeas 
Berinec fia 9 ,Hiheciaianac mondatara bet9lt scet leleckel Es ug e’ meg 

moudet kiraleknae gamabol Achas Judanac kirala 2 Jeroboam Isuilnc kirala 

vrat meghattac miket a' kiraleknae 2 paralipomenenac k9I'Iuey' bigoñeitac 

а Isrlt 2' 9 vralkodattoekal 2 hatalmockal kengereitettec bůuh9nni baluań 
imadasnae bůueuel Kiert isten Ogeasnac begellette egeket mondue Veg te 

Inagadnac paragna feleseged auag paraguasag'et 2 alkessad paragnalkedatnac 

IiaitEs ug paraguat ne he1b9lualo testnee kuruaiat neuegi. de pegant 
istent nem tudet. ki 9 teremt9ieuec 3ere1met.meg'vtalue baluauokuac ke 
uesagi ala eugegtelte vala 9'mag'at De miute .Hiheta e' deleghe isten pa 
ranLelatinac engedet volua 9t9llo gůletet fiat paretela Jegraelnec ueuegni 

Y 
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istent9l igeruë růuid ird9 utä Je3raelnec veret meg dy'adalma3ni Не Hy'en 

nec ha3aban Ki igeretnec oka e3 Hyen Eli3eustol kiralla kenettetec Nabot 

verenec meg dy'adalma3asara Je3rael polgaraet ki tahat valo ifdpben f9 va 

ros vala. kit Je3abel Achabnac Isrl kiralanac felesege 9ltuala meg. mikent 
a' kiraloc k9r°1u9 ielenti Mikor e3isteni paranLolat 3erët a’ ver okanac diadal 

ma3asaert a’ megemleitet Achabnac mede' ha3ara fenelkeèee ige' nehe3en fe 

nelkedetvala x el t9rl9tt9uolna È meg leuë lelettetic hog vrat meghatta Ki 
nec vnokaia ki e3 k9ń9uel megfogattatot Jeroboamnac 9 ke3detenec tetelet 
k9uetuen. 2 isten parîtolati ellen 2 3er3ete ellen IsIl nepeuel můuelkeduë 
Nabothnac vere ki Je3rael f9ld9 helen 9ttetet vala el Hyennec a’ 'meg em 
leitet affanac ha3ara Jeroboamnac bůniert ieg3ettetic atoknac E3ert l9t hog 

istennc haragia Isî'l nepere {phetanac hirdetese miat mödatnec 3arma3ando 
nac | Juda ha3anac kedeg e3 oluasassal kfoglaltatuä a3ert igertetet irgalmassag 
Mert E3echias Judanac kirala Acha3nac fia a’ baluanokat elueue më'd a30 

kat melleket 9 atta 2. mend egeb kiraloc scenteltenecvala. istennec tplo 
mat ielentetic hog meg ti3teitotta 2 meg ekeseitette 

Prologus 

Sec a’ regulac mel neueknec ieg3esi alat lwiduae mel nem3e 

Е tekhe3 ,Hihetac miat vrnac be3ede ere3tetic Valamene3er a' ti3 
nem3etekhe3 fúgelme3tetic .lphecia e' neuec alat ieg3ettetnec tudniamert 
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911111 хот. 

Effraim Samaria: Iîrl : Joseph: Je3raèl: Bethel : 1. Betauen: 1. a30n k93bè 

Jaeeb Mid9n kèdeg a’ kèt nèm3ètekhe3 bè3el: tahat è3 nèuèe alat monda 

tie Juda 11mm Beniamin Dauidnae ha3a . 2 a30n k93bè Jacob Neha kèdeg 
lsrl mëd a' xij nèm3ètrè mödatic 

It kè3dètic o3’y°as {phetanae èl9 capitalina 

Bnae igeie mel 19t 03eash03 beri fìaho3 Josienae Joatannac Achas 

V nac E3eehiasnae Juda kiralanak'napiban 1. Jerobeamnae Jeatannac 
Joas fianae Isrl kiralinac napiban Solasnae kè3dète vrnac O3easban Es m5 
da vr Oseasnae Men èl 2 Veg temagadnae para3na fèlèseget .1. alkes tema 
gadnae para3na fiakat . mert para3nalk0duä èl para3nalk0die f9ld Vrtol 

Es èlmene 2 Veue Gemert Debalaimnae leańat .2 foga 2 3úl9 nèki fiat . (i 

mò'da vr 9nèki H'y'ad 9 nèuet Je3raèlnèc . mert meglèn kèuèsènne 2 meg 
latem Je3raèlnèc Veret Je3raèlnèc ha3aban 2 megnugotem IEI ha3anae 0r3agat 

Es annapen megt9r9m [è_rlnèe 'iet Je3raèlnèc Vplgebèn Meges feg'a 7 31319 le“ 

ant 1. möda nèki Hïad 9 nèuet Irgalmassagnalkúl mert nem teldoe teuabba 
irgalma3nem 151 ha3anac dè èlfèlèdke3uen èli'èlèdem 9kèt Es Juda ha3anae 
51'5811118300 2 meg' 3abadeitem 9tèt 9 vraban istènebèn . 1. nè' 3abadeitem 

meg 9tèt y'bèn 2 t9rb'è 2 hadban 2 louaeban 1. louagekban Es elèmtète ki 

vala irgalmassagnalkùl 1 Es foga 2 3ůl9 nèki fiat 1. menda Hîad 9nèuet 
t 
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nem en nepem . mert tú nem en nepem . 2 en nem lcgec te istentec Es 

legen leil ñainac gama monnal tengernec f9ueńe ki merteki nelkúl vagon 
2 ne gamlaltatic meg. ¿i lege a’ helen hol mödatic nekic tv ne en nepem 1. 

mödatic nekic el9 istennc hay 1. egbe gúitetnec Judanac iìaßi 2 Isçln? баз; 

egembe 2 vetnec 9 magoknac egf'9t 2 felmennec a' f91dr91 mert nag Jeg 
\ i . raelnec napla | 

Capitali1 ij 

m Ongatoc tv atatec iiainac Td en nepem. 1. tú hvgtoknac irgalmas 
INI: saget k9uettetet 1 Itelletec tv anatokat. itellctec. mert 9 nem 

en felesegem. 2 en ne' 9 ferie Vege el 9 paragnasagit 9 orcaia el9l. 2 9 t9r 

пей t9resit 9 emleinec k9gepib9l. Netalätal megfogiam 9ket megeitelenë. 1. 

allaptassam 9tet megeitelene 9 gůletetenec napia gerët. 2 vessem 9tet monnal 

kietlent .2 allaptassam 9tet mönal vtnalkůl vale f9ldet. 2 megpllem 9tet gem 

ìusaggal. 1. 9 fiainac nem irgalmagoc. mert paragnasagnac fia'j. mert 9 an 

ńoc paragnalkedot Èlmegec en geret9im vt'â. kic meg aggac ennekem en ke 

kenerimet. 1. en vigeimet 2 en gapiumat 1. en lenemet 2 en olaiemat .2 en 

venerekemet Agert ime en megs9uenegem te vtaidat túuisseckel .1. berekegtë 

9tet maceriaual 2 9 9suenit n'e' leli meg 1. k9ueti pâèrètpit 1 “5 foglal' 
lam'g 9ket Es med Èlmegcc 2 megfordoloc en elebeli feriemheg. mert en 
nekë tahat iobbâ vala hognë ma Es eg ne tutta mert en attain 9neki ga 

Bi'scsl coDEx. 19 
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bonat bort 2 olait. 2 è3ůst9t 2 arañnat megsokaseitottam nèki mellèkèt 

t9ttènèc Baalnac A3ert megt'ordoloc 2 ¿lue3em ¿n gabonamat 9 idèiebèn. 2 
92düll°vël~ megmerem ¿n gapiamat 2 èn lènemèt mellèckèl bèfediuala 9 ektèlènse 

get 2 ma megièlentem 9 ektèlènseget heitsagat 9 3èrèt9inèc 3èmèy èl9t. 2 

ferfiu në 3abadeita meg 9tet ¿n kè3èmb9l 2 meg39ntètem 9 menden vig'a 

sagat 2 9 menden innèpet 9 neomeniaiat 9 3ombatt°at 2 9 mëden innè 

penèc id9it 2 megt9r9m 9 3919iet 2 9 iigè fúgèiet kikr9l mondot En iu 

talmim ¿3ec mellèkèt ènnèkem attanac ¿n 3èrèt9im. 2 vètem 9tèt ligètbè. 

2 mege3i 9tèt mè39nèc vada. а: 2 meglatö 9reiaia Baalimnac napiat kic 

bèn geriè3tvala geriè3tètet 2 ekeseiticvala 9 higiuèl 2 9 k9s9ńt9ieuèl. 

megë vala 9 3èrètoy utä 2 ¿n rollam ¿l fèlèdke3icvala vgmond vr A3ert 

ime ¿n èmtètem 9tèt 2 vi3ë 9tèt a’ kiètlènbè 2 bè3ellec 9 3ůuebè Es meg 

adom 9nèki 93919 9ri39it a30n hèlcn 2 Achornac v9lget rèmësegnèc megńi 

tasara Es enekel ot 9 ifiusaganac nap napi 3erët 2 9 felmenesenc napi 3erët 

Egiptomnac f9ldeb9l 2 le3ë annapö vgmöd vr Hiu èngemèt ènferièm 

në hiu èngemèt touabba Baalim 2 ¿l ue3ec nèuèkèt 9 9 3aiabol 2 në èm 

lèke3ë meg touabba 9nèuekr9l 2 a' napö te3ec 9uèlec fogadast mé39nèc 

barmaual 2 mennèc rèpes9iuèl 2 f9ldnèc ma3oiual 2 yet 2 t9rt 2 hadat 

èlt9rl9c f9ldr9l 2 I 2 alotom 9kèt bi3odalmal Es menè3lèc tegedèt ¿n ma 

gamnac 9r9cke 2 mcnè3lèc tegedèt èn magamnac igassagban itelètbèn 2 

irgalmassagban 2 irgalma3atokban 2 nèuè3lèc teg tegedèt ¿n magamnac hut 

bèn 2 megtudod mert 2' le3è annapon 2 meghalgatlac tegedèt vgmöd vr 
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2 meghalgatom ineiii'ieket 2 agoe meglialgattae fpldet 2 fpld meghalgatfa 

a' bugat 2 а' bort 2 ag olait Es egec meghalgattae Jegraelt. 2 benetë ptet 

en magamnae a' io fpldbe 2 irgalmagoc neki ki irgalmassagnalkùlnala Es 

mödom a' nem en neme nepemnc En nepem vagte. 2 p möd En istene' vagte 

Cap зд ì 

e S monda Н vr ennekem Men elmeges 2 geres nemberiet baratod 

Е nac geretpiet 2 paragnat . miket vr gereti I'si“lnc ñait Es pk neg 
nec idegen istenekre. 2 geretic gplpknee inugtit Es asam ptet en magam 

nac xv. egústpckel 2 eg gerla arpan Es möda pneki Soc napokban var'y' 

engemet Ne paragnalkoggal 2 leg ferfìuual de en 2' megvarlac tegedet 

Mert Igluc hay soc napokbä ylnec kiralnalkúl 2 fedelmnelkúl 2 aldogat 

nalkúl 2 oltarnalknl 2 ephotnalkúl 2 Teraphimnalkúl Es egec nte megfor 

doliiae läln? На}; 2 inegkeresic 9 vroe istent 2 Danidot pkiralat 2 fel 95.1“ мы. 
nec vrhog 2 p iogagaliog napoknac vtollaban 

т 

Cap ueged 

Smec Паз; halgassatoc vrnac igeiet . mert vrnac itelete vage fpldn? 
I lakogoinal {Мец nini. igassag . 2 nim. irgalmassag .2 nim. isten 

19 ' 
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nec tudomaI'Ia f9ld9n Atec 2 hagugsag. 2 gilkossag 2 vrsag 2 t9ruer°i t9res 

b9u9lk9ttenec. 2 ver vert illetet Agert gagolkodic f9ld. 2 megbeteg9l men 

den ki 9benne lakogic me39nec vadaban 2 mennec repes9iben. de teugern? 

hali 2’ egbe gúlekegnec Valobigoń egmenden ne ítellen. 2 ferliu ne feget 

tessecmeg Mert a’ teueped miket agee kic ellene mondnac papnac Es ma 

le esel a’ „ipheta 2’ le esic teueled E'y'el vegtegtettem te anadat Vegteglet 

en nepem ag a3ert hogue vallot tudemant. mert te elúgted a' tudomaut en 

2' elúglec tegedet hog papsaggal ne eltettessel ennekem Es mert elfeled 

kegtel te vrad istenedn? t9rueńer9l. elfeledkege te fìaidrol en 2. Q sokas 

sagoc 3eret igbúnh9ttenec ennekem 9 diI.9segeket vtalatussagba valtogta 
tom ennepemnec búnit. egec 2 9 kegetleusegekre emelic fel 9 lelkeket Es 
lege miket a' nep. uge a' pap .2 meglatom 9 reiaia 9 utait 2 9 gondolatit 

megade 9neki. | 2 egnec 2 ne elegednee meg. paragualkottac 2 ne gpute 
nec meg . mert vr istent mcghattac 9 pareLelatit ne 9rigetben Paraguasag 2 

ber 2 regegseg' eluegu? gúuet En nepem 9 faiabe kerdeget .2 9 estapia hirde 
tet 9neki Mert paraguasaguac gellete Lalta meg 9tet. 2 el paragnalkottanac 

9 istenekt9l Hegeknee teteieben aldoguacvala 2'ha1mokon geriegtuec vala 
timeamakat. Lerfa alat 2 nar fa alat 2 terebintus alat. Iuert iouala 9 ar 

ńeka, Agert paragnalkoduac tif lear'itoc 2 tv v9legentee t9rue t9r9eke legn? 

Ne latoc meg tif leantokra mikor paragnalkedednac 2 tif v9legentekre. 

mikor t9ruet t9rendnec mert 9k a' paraguackal naiaskednac vala 2 ag he 
relteckel aldoguac vala 2 a' IIe ert9 nep meg verettetic ha te Igil be be 
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lende3kedendel, auag te Juda ne vetke3iel 2 ne akariatoc mênetec galga 

laba 2. ne mennetec fel Bethaneube se eskeggetec, él vr mert el hailot 

I_srl mikent a' folato {fn9 Ma Vr elteti 9ket 3elessegben mönal barant, Ef 

f'raim baluanoknac re3ese haggatoc el 9tet eluala3tatot 9 uendegsegec Pa 

ra3nasaggal para3nalkottac 3erettec 9 0ltalma3oioc ho3ni0c a3 vndoksagot 
megk9t93t9 a' 3ellet 9tet 93arnaibä 2. meg gala3tatnac 9 aldomasoktol 1° Hol‘llevé’ 

Vgelme3ietec e3eket papoc 2 fúgelme3ietec Ig'lnc ha3a 2 kiralnac I' 
:F ha3a halgassatoc. mert itelet Vagon tir ueletec mert 9ri3etnec 

t9reie l9ttetec 2. mikët taborra ki tereitet halo. 2 a3 aldo3atokat haitotta 

toc melsegecbe. 2 en med a3oknac megesmer9i9 Èn tudom ElTiaimot 2 Isrl 
ne reitetet el en t9llem. mert ma Elïraim para3nalkodot. Isrl megferte3 . 

tetet 1 Ne' aggac 9 gondolaftokat hog megne fordollanac 9 пос istenhe3. ° 

mert para3nalkodatnac 3ellete 9 k93epettec. 2. vrat n'e esmertecmeg' Es ~' . 
Isrlnc keuelsege felel 9 orcaiaban. 2. 151 2. Effraim le esnec 9 hamissagok ' ‘I 

ban. Mert Juda 2' le esic 9uelec 9 apro harom Lordaiual mennec vrat ' 

megkeresniec. 2 ne lelic meg Elvetetet 9t9ll9c. vrbä t9ruët t9rtenec mert. 
istennec idegë fiakat 3últenec Ma a3ert meg maria 9ket honap 9 ideiuel, `. . 
Enekletec trolnbitaual Gabbabä Kdrtel Ramaban. ordehatoc Betharenben_ 

Te hatad mege Beniamin. Efl'raim pu3t0latba le3en t9retetnec naipiä 2.. 

Isrluec nemsetiben megmutattä 9nekic a' hút9t L9ttenec Judanac fedelmi ‘I 
’ l 
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mönal hatart Veu9e Qreaioe ki 9tt9 èn haragomat mönal vi3èt | Eiî'raim 
patuart 3ènuèd9 itelèttèl meg 3ègèttètet. inert kè3det mëni ferte3ètesseg 

vtan .1. èn mennal mel Effraimnac. 2 monnal rethadagessag Juda ha3anae 

Es latta Elï'raim 9 lelète3ètet, 1. Judas 9 k9tèlet 2 èlment Effraim Assur 

ho3. 2`èrè3tet a’ g939 kiralho3. 2 9 në 3abadeithat meg' ti~t9kèt. sem ed 

hatta meg a’ k9tèlèt tir rellatoc Mert èn mönal Leena Elîraimnac. 1. 1115 

па1 ero3lannae k9lk9 Juda ha3anae En megfogom 2 èlmegee. 2 èlue3ë 2 
niLèn ki meg3abadeha Èlmëuë megferdoloe èn hèlemrè miglèn megfogat 

k03iat0c 2 megkèrèssetee èn orcamat 

111 

Стр vn' 
l 

. д. 9 _ T9r9dèlmèkbèn helual felkèlne èn he3iam J9uètee 1. fordellene 
О Vrhe3 mert 9 megfoget 2 meg'3abadeit múnkèt. _1. megvèr 1. meg 

., .Viga3t mdkèt Meg èlèuèneit miikèt kèt napoe vta' harmadnapö felk9lt 
mdkèt 1. él9ne 9 3èmelèbèn Megtuggue 2 k9uètt'uc hegY meg èsmèriue vrat 

9 Vepese mönal megke3eitètet helual. 1. i9 menèk9ne mönal megèlègeitè 

tet ès. 2 èstuèli f9ldnèc Mit tegèe tenèked Effraim. mit tegèe tenèked Juda. 

.. 'Tú irgalmassagtoe mönal veterńèï k9d9e. 2 mönal helualèlmulo harmat 

I A3ert vèrtèm a' .IPhetakbaÍ 1. meg9ltèm 9kèt èn 3amnac igeibèn 2 te ite 
'’5&quot;““‘.&quot;¿‘ lètid ki 3arma3nac mò'nal fenesseg mert irgalmassaget akartä 2 në al 

domast. 2 istènnèc tudemańat inkab heghë alde3at0kat Qk kèdeg meg3èg 
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tec a' fogadast miket Adam et t9ruët t9rtenec en bennem 1 Galaad bal 
пай alkotoknac varosa verrel megtalpaltatot .1. menal toluaìi ferii~aknac 
reitec helec papoknac regese ag utbä iarokat S'jchenb9l meg'9ld9kl9c . 

mert fertegetesseget mùuelkettenec IHn? hagabä latec vtalatussaget . et 

effraimnac paragnalkodatta. megfertegtetet Ierl De te 1.' Juda ves te ma 

gadnac aratast . mid9n meg fordeitandom en nepemnec fogsagat 

Capitali1 heted 

m Iker meg akarnam vigagtanom I_srlt. mcgielentetet Eñ'raimnac ha 
М missaga 1. Samarianac gonossaga. inert hagugsagot múuelkette 

nec Es 'vr bemët. fogtuä kúu9l a' teluaiLa. Es netalantal mongac 9 gú 

u9kben 9 menden gonessagokrol megemlekegtemet Ma. megk9rńekegtec en 

gemet 9ket 9 lelelnesec. en orc'â el9t l9ttenec Q gonossagekb'ä megvigag 

taltac kiralt .2 9 hagugsagekbä a' fedelmeket 1 Mend paragnalkoduä mö 

nal meg geitot kemence a’ sút9t9l Keuesenne meg nuget a’ varos a' ko 

uagnac elegeiteset9l migle mëdenest9l megkouageselna . tú kiraltoknac nepi 

kegdenec a' fedelmec balgatagoslani a’ bortol I Ki teriegtette 9 keget a' 

meuetkeg9ckel met megkentec monnal mikeat kemencet 9 gúu9ket mikor 
leselkednec 9nekic Med etaltal alut megf9guë 9ket. Q meg geriegtetet 
holual menal túgnec lange. Med meg' heu9ltenec mena] kemence. 2 meg 
martac 9 biraiokat Q menden kiraloc le estenec. 2 ninLen 9 k9gg9l9e ki. 

ь 
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96dìk печи. 

in9ltène ¿n ho3iä Eñ'raim a’ nep k939t 9 megèlègeítètic vala. eñ'raim 

19t hamu alat súlt kencr ki megnë fordeitatic Idègenec 9ttec meg 9 ¿rè 
iet 2 9 në tutta ° dè 2’ 93segec ki 9ttèttènèc 9 bènne. 2 9 në tutta Es 
meg&quot; ala3tatic vala Isrlnc kèuelsege 9 orcaiaban . sem fordoltanac meg 9m 
vroc istènhe3 .2 mëd è3ekbè në kèrèstecmeg 9tèt Es 19t Effraim. mönal 

èlhitètet galamb 3úuèt ne vallo egiptomot h'y'ac vala, a3 assiriusokho3 men 

tènèc ¿l Es mikor ¿l ¿l èrèdèndnèc. ki tèriè3të 5 ¿n halomat 5 9 reia 

ioc Leuon3ö 9kèt mönal mennc rèpes9it Mcgvèrem 9kèt 9 sèrègeknèc hal 

lasa 3erët Ja'y nèkic mert èlmëtènc ¿n tpllèm Megpu3toltanac. mert t9r 

uët t9rtènèc èn bènnèm Es ¿n meg3abadcitottâ' 9kèt. 2 9k 11a3ugsagokat 

hè3ellettènc ¿n ¿llènë. 2 ne“ vu9lt9ttènèc ¿n ho3iä 93úu9ckèl. dè ordeit 

nac vala 9 hailakocbä Виза 2 boron ker9d93nèc vala. 2è1tauo3tanac ¿n 

t9llèm Es ¿n oktattä 9kèt. 2 megèr9seitcttèm 9 kariokat. 2 ¿n bènnèm 

gondolnac vala gonossagot Megt'ordoltanac hog iganalkùl lennenèc. lpttè 

nèc mönal alnalkodo Le ¿snèc 9 &gt;fèdèlmec t9rbèn. 9ńèlueknèc hirtèlèn 
kedètet9l. ¿3 9 karomlatoc egiptönac f91debèn 

И! 

Cap nolcad 

l&gt; ' Egén trombita te torkodban mönal kèsèl9 vrnac пазаха. a3ert 

L mert megt9rteq ¿n fogadasomat. 2 ¿n t9ruenemèt megtprtec En 
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gemèt kaialtnac èn istènë. megêsmèrtpnc tegedèt Isîlnc istêne fsrl èluê 
tet iot. èllênseg ůld93i ‚пёс Qk or5aglottanac 2 пё èn t9llèm. fèdèlmêc 

l9ttènèc 2 nem èsmèrtêm Q ègúst9kèt 2 9 arańñokat tpttec 9magoknac 

baluańocka. hog meg 9lêttètnenêc Те boriud èluêttètet Samaria. megharagut 

èn hirtèlènkedètë 9reìaioc miglèn пё tigtolhat meg mert 9 1' I§Ib9l vagon 
Múuès alkotta ast 1. nè' istèn. тег: pokoknac haloiaba 1езё Samarianac 

boriuia. mert gèlêt теснее 1 vêgêt aratnac Al a' gabona f9. 2 nim. 9 bên 

nec пётзез. пё иезё ligtet kit ha 1’ tènd idègenec e5ic meg 9tèt Megma 

rattatot Isrl ша 19t nèmgètecbê monnal fertegêtes èden тег: 9k felmëtênèc 

assurhog, Effraim egèd9lualo vad затаг 9maganac aiädokokat | attanac 93è 

rèt9i9knêc. dè 1° berrêl èl hogtanac nèmgètekèt Ma egbè gúitpm 9kêt 2 

megńugognac kêuèse kiralnac 2 fêdèlmêknèc tèrhet9l. mert Effraim megso 

kaseitotta аз oltarokat búnh9têtrè. L9ttènèc 9 nèkic аз oltaroc vetkesêtbê 

Meg irom 9 nèkic èn soc keppèn valo t9rueńemêt kic alaitattanac míkët 

idègenec Ost'akat aianlnac . husokat aldognac z. езпёс 2 vr nem fogagga 

agokat Ma meg èmlèke3têtic 9 hamissagoc 2 meglaffa 9 bůn9kêt. 2 9k 

Egiptomba fordeitatnac 1 Es èl fèlètte Isçl 9teu9iet. 2 rakot tplomokat Es 
Juda rakot èr9s varosokat. 2 èrêgtec túgèt 9 varosiba. 2 megmaria 8111180 
hagokat 

ßÉcsl coDEx. 20 
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1x9 

n E akarih 9r9ln9d Ierl ne akarih vigaduod mikent nepee. mert 
N el paragnalkottal te istenedt9l Seredted a' iutalmat buganac men 

den ger9'y' felet 3er9 2 saite ne elteti 9ket. 2 a' be bor hagud 9nekic Ne 

lakognac vrnac f9ldeben Eiïraim egiptemba fordolt. 2 ag assiriosoc k9g9t 

fertegetest 9t Nem aianlnac vrnac bert. 2 ne kelletnec 9neki. 9 aldoma 

soc menal sirokuae keńerec Mendenee kie egic 9tet meg fertegtetnec. mert 

9 keůerec 9 lelkec Ne megen be vrnac hagaba Mit tegtec a' ielcs inuepen 

vr innepletenec napie Mert ime el erettenec a’ pugtelattol Egiptus egbe 

gúiti 9ket Mephis eltemeti 9ket Q keuanatus egúst9ket Lalan 9r9kli boi 

toriau 9 \hailakoeban E1i9ttenec a’ latatnac napi. eli9tten? a' megferbatlat 
nac napi Tuggad temagadat Ier1: heitnac. fertegetesnec. balgatagnac gelleti 
feriiunac. te hamissagodnac sekassagaert. 2 te soc balgatagsagodert Efiraimu 
9rig9. en istenemmel .Hiheta. romlatuac t9r9 19t 9 menden vtaiu balgatag 

sag 9 istenenec hagabe Nehegen bůuh9tteu? miket Gabbaanac napibe Meg 

emlekegie 9hamissagokrol. 2 meglatta 9 bún9ket Igilt a' kietlenben menal 

39l9ket. monnal fúgenec el9 almaiat 9 teteiebe latta 9 attekat Qk kedeg 

bemetenec belfegorhog. 2 el idegen9ltenec galagatbe. 2 l9ttenec vtalatusec. 

miket agee melleket geretten? 1 Ell'raim elrep91t menal madar 9 diI.9sege 

97dik level. 

sůletett9l. 2 meht9l 2 fogadattol Hog ha ‘2° 9ñokat ueueleudic iìaknalkúl9n 
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te3ë' 9ket emberec k939t De 2' iay' nekic mikor elmenendec 9t9ll9c 1 Ef 

fraim met latä Tirus uala 9 3epsegen9 fondalasaban 2 ElTraim ki ui3i 9 

hait a' meg 9ld9kl9ch93 Aggad nekic vram. mit ae nekic Ag nekic mehet 
Íiaknalkúl 2. meg a3o eml9ket 9 mëdën alsagoc galgalabä. mert ottogol 

gúl9segben vallottam 9ket 9 lelemeseknç gonossagaert En ha3ambol ki ue 

tem 9ket. nem toldom heg hog 3eressem 9ket Q mende' fedelmec elmëte 

nec Meg verettetet Elïraim 9’ gukerec meg a3ot semikeppen gim9h.9t ne 

теза? Hogha 2.' 3ůlendnç meg9l9m 9 meheknç mët9l 3erelmesbet Èlueti 
9ket en vrä isten mert ne' halgattac 9tet. 2 le3nec budosoc nem3etecben. 

Cap ti3ed 

t Erm9 39l9t9 Isrl gim9h. egges9lt 9uele. 9 gim9lLenec sokassaga 
Т 3erent. oltarokat sokaseitot 9 f9ldenec b9sege b9u9lk9d9t baluanok 

nac. Meg031atot 9 3ůu9c ma elue3nec Q meg3egdeli 9' baluañokat. megt9ri 9 
cimeliat oltarokat. mert tahat mödnac. nim. nek9nc kiralonc sem felluc vrat. 

2 kiral mit te3ë mimek9nc Be3el`ietec e`ktelen o3lasnac igeit. 2 tanatoc foga 
dast a' »ha3ugsaggal. 2. nem3 mönal keser9 iteletet a' me39knc bara3dain Be 

thauennc im9it ti3teltec Samarianac lako3oy. тег: sirt 9 raita 9nepe 2. 9 

ha3anac 9ri39y vigattanac 9raita 9 dit9segeben. mert elmë't 9t9ll9 Valo|| bi 98°°““&quot;&quot; 

300 9 2.' Assurba mea vitettetet. aiandoc a' 3939 kiralnac Elfi.aimot gala3at 
20 
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feglalla meg. 2lsrl meg gala3tatic 9 akaratban Samaria èl mentette 9 kiralat 
mönal taiteket vi3nèe 3èmelen. 2 èluè3tètnèc a’ baluannae magassagi Isîln? 

bún9ert boiterian 2 kero nèuèkedie 9 eltaroken. 2 mödnae hegeknèe. fe 

de3iètecbè mdkèt. 2 halmoknac èssètee mVreiane Gabbaa napitel feguä 

búnh9t Isrl. et allottanae А‘ had në feglalla meg 9kèt Gabbaabä hamissag 

nac fia'); En keuîsagom 3erent megfègem 9kèt Guitètnèc oreiaiee nepèc 

mikor megfègèttètnèe 9 kèt hamissagokert Eiïraim a' boriutel taneitatet 

3èrètni. a' ńemast 1. èn mèntem 9ńakanae 3epsegen Felmegee Effraimra 1 

Sant Judas 1. 3èg 9maganae bara3dakat Jacob Vèssètee tir magateknae igas 

sagot iga3elatban. 2 arassatee irgalmassagnae 3aiaban Vïehatoe tV magatok 

nac irotuanokat Üd9 kèdeg Vrat megkèrèsni mid9n i9uènd ki taneit 
tútçkèt igassagban Kègetlènseget 3ant0ttat0e. 1. hamissaget arattatoe'. 9ttè 

tee ha3ugsagnac gabenaiat. mert meg gala3tattal te utaidban 2 te èr9ssid 

nèe sekassagabä 5113? tamad te nepèdbèn. 1. te mendë èr9lseged meg | 9u3 

teitatnae mikent Samaria megpu3teiteitatot 9 ha3atel ki meg d'jadalma3ta 

Baalt a' Viadalnae napiî annee iìaira èsu'e' Ig t9t tímèktee Bethel tV alsag 
tee gonessaganae orcaiatel x 

'l 

Cap tí3ed 

m Ikent helual èlmulie èlmult Isîlnc kirala. mert 1311 gèrmee 2 

М 3èrèttèm 9tèt, 2 Egiptembol hiuttî èn ñamat Hiuttac 9kèt idèig 
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elmëtenec 9 orcaioktol 1 Baalimnac aldognacvala. 2 a' baluaŕieknac aianl 

nacvala. (t en Elïraimnac da'ykaia viselem vala 9ket en karimon 2 nem 

tuttac hog megvigagtanam 9ket Adamnac k9teliben. vongom 9ket gerelemn? 

koteliben. 2 legec 9nekic mò'nal felmagagtato iga 9 túg9k9n. 1. hailottä 9h03 

iaia hog eltettetnec Nem ferdeitatic egiptom f9ldebe Assur 9 kirala. mert 

ne akartanac meg' fordolni T9r kegdetet 9 varesaban. 2 meg emegti valag 

tottit. 2 megegi 9 feieket. 2 en nepem mig en ferdolatomra Iga kedeg' Jette 
tic 9nekic egembe mel elnë vetettetic 1 Mikeppen adlac tegedet EiI'raim 2 

megoltalmaglac tegedet I§l Mikeppe' adlac tegedet miket Adamat.ŕ vetlec te 
gedet ment Sebeimot Megferdolt en belcm en gůuem. egembe meghaborei 

tatot en bankedasom Ne tegem ,en haragomnac hirtelenkedetet. 1. ne' for 

doloc meg hog eluegessem Etfraimet. mert en isten. 1. nem ember. 1. всё: 99Ш'е'61 

te k9gepetted. 1. nem megecbe a' varosba Vr vte iarnac Reio menal oreg 

lau. mert 9 reie 2 feln? tengernec hay. 1. el rep9lnec menal madar Egip 

tembol. 2 me'nal galamb Assiriosoknac f9ldeb9l. 2 helhete' 9ket 9 hagocbä 
vgmöd vr Megk9rnekeget engemet Effraim 9 conplarsagabä 1. Ieri haganac 
alsagaban Judas kedeg tane legal istennel 2 hú scenteckel 

Cap XJ? 

e Fraim gelet 9rig 1. heuseget k9uet mend napot esteg hagugsaget 
Е 2 pugtolatot sokaseit Es ag Assirioseckal fogadast t9t. 1. Egip 
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tomba olait vi3ëuala A3ert vrnac itelète Judaual 2 meglatasa Jacobbalra. 

9 тау 3erë't 2 9 lelèmesi 3erët forbatl 9nèki 1Mehbèn megtalpalta patta 

iiat 2 9 èr9ssegebè' ků39d9t a3 angallal 2 hatalma3ot a3 angalon 2 megba 

torodot. sirt 2 kerte 9tèt. 2 Bethèlbèn meglelte 9tèt. 2 ottogol bè3ellet 

mvuèlpnc 2 sèrègeknc vra istène vr 9 èmlèke3ète 2 te te vrad istènedhe3 

fordol3 Irgalmassagot 2 itelètet ‚лам. 2 më'denkor te istènedbè rèmenkeg 

gèl Canaan 9kè3ebèn hamis mertec patuart 3èrètet 2 mondot Eñ'raim valo 

bi3on ka3dagga 19ttèm. I Baluant leltèm èn magamnac. Mend èn munkaim 

në leltènèc ènnèkem hamissag'ot mellèl bůnh9ttèm Es èn te vrad istèned 

Egiptom f9ldeb9l vltètlèc ‘ tegedèt s meglè hailakokban. mikent innèp 

nèc napiban. 2 bè3ellettèm a’ .lphetakrm 2 ¿n latatot megsokaseitottam 2 

¿phetaknac kè3ecbè hasonlattattam Ha galaadban a’ baluań. a3ert heiaba 

teuelget galgalaban. tèhèneckèl aldo3uä. mert 2' 9 oltarokat gůit9ttèm m5 

nal mè39nèc bara3dait Elfutot Jacob Syrianac videkebè. 2 3olgalt Isl'l fè 

lèsegert. 2 3olgalt fèlèsegert внеш); kèdeg ho3ta ki vr 9tèt Iglt Egip 
töbol 2 .Hihetaban tartatot meg {и} Effraim 9 kèsèr9segibè haragra rc33è3 

tet èngemèt 2 9 vere 9 reiaia i9. 2 9 bo33osagat megagga 9nèki 9 vra 
s \ . с 

lstene xi] 
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Cap x1] 

е гггагш ЬёзеШё felèlë hm meg ¿En 15u 2 уеькезес ваапьап z 
Е meghala. 2 ша toldattanac bůnh9tètrê 2 t9ttènèc 9 magoknac 9t 

tèuët 9 è3úst9cb9l mönal baluańoknac hasonlaŕtat. më'denest9l Говна mú 

uêseknèc mûu'i Mödnac 9k agoknac. aldogiatoc èmberec. boriukat imnduä 

Agert legnêc mönal veterńêï êlmulo harmat. mikët forgo 3èlt9l 3er9bèn èl 

ragattatot por. 2 mikët kèmëb9l ki загтазос fůst En kêdeg' te vrad is 100dili ‘&quot;f'l 
tèned Egiptomnac f9ldeb9l. 2 istènt èn t9llèmt9l megvaluî ne tug. 2 за 

badeito èn t9llèmt9l megualuä nim'. En tegedèt meg èsmêrtèlêc a' kiêtlên 

bèn a’ pugta kiètlènnèc f9ldebèn 9 eledèle geret. 2 bèt9ltènêc 2 megele 

gettènêc. 2 felèmêlteò 93úu9kêt. 2 èl fèlèttênèc èngemèt Es èn legec 9nè 
kic monńal Leena. mikët ран(156 аз Assiriosoknac vtaban Èlèicbê kèlcc 
9nèkic mönal k9lkê§î èlragadot n9sten зета: mêdue 2 meg3aggatom 9 зиз 

ioknac bèl9lualoit 2 megèmegtem 9kèt ot monnal oroglan. mè39nêc vada 

megmècói 9kèt Te èluègesed I§l tenët9llèd èn bênnêm te sêgedêlmèd Lac 

ën t9llêm Hol uagon te kiralod. igë felette ma sabadehon megtegedèt te 

mëdë varosodbä 2 te biraid kikr9l mödottal Ag ènnêkem kiralt 2 fèdèl 
mèkèt Adoc tenêked kiralt èn hirtèlènkedètembên 2 èluegë èn meltatlan 

kodatombä Egbè k9tèlè3tèttêc Efl'raimnac hamissagi èlrèitêtet 9 bůn9. Sú 

l9nêc sèrèlmi ipnèc 9nêki 9 a’ nem b9l|. flu Mert ma megnë al_ fiaknac 
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megt9reteteteben 1 Halalnac kegeb9l meggabadeitom 9ket. halalbel megga 

badeitem 9ket, О halal legec te halalod halal. te megmarasod legec pokol 

| Vigagtalat elreitetet en 3emeimt9l. mert 9 atañac k939t egt H03 vr agalo 

gelet a' kietlenb91 felmen9t. 2 megagalla 9erit. 2 megpugteita 9 forrasit. 2 

9 elragagga menden keuauatus edeneku? kanet ñ 

Cap x11] 

L vegie Samaria mert 9 vra istenet keserpsegre reggegte T9rbeu @A 

Е vegienec el. 9 approdi le essenec. 2 9 nehegkesi megmeteltesse 
nee 1:17! fordel te vrad istenedheg. mert le estel te hamissagodbe Vegetec 

fel tifveletec igeket. 2 fordollatoc vrhog Mongatoc neki. menden hamissa 

got elueg. 2 veg iet. 2 megagguc mv aiakinknac boriuit Assur nem gaba 

deitmeg milket. Iora nem ell9uc fel. sem monguc touabba. mif istenink. 

mvkegeinknee můuelkedeti. Mert ag aruanac ki te beuned vagou щит3 

Meguigagtom 9 t9r9delmeket 2 akaratömal gerete 9ket. mert en hirtelen 

kedete elfordolt 9 t9119c Es legec menal harmat (t I_erl viragog monnal 1i 

liom. 2 ki fakadoguac 9 gúkeri ment libanosuac Meńńec 9 aga'y 2 9 lege 

meual olayfa. 2 9 ilatta met libanese Megfordeitatnac 9 arńekan Ире. 2 

elnec bugaual. 2 teremnec mennal 3919c Q emlekegete mikent Libauosnac 

bora Eñ'raim mi ennekem touabba a’ baluańee Èn meghalgatem 2 vigem 

10H“ WL 9tet. en mikent 391de19 feń9 fat. en bel9llem lelettetet te gim9h.9d Ki 
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b9h. 2° megerti e3eket. ert9 2 tugga e3eket. mert Vrnac vta'y iga3ac. 2 
iga3ac iarnac 9bennec T9rueńt9r9c kedeg le esnec 9bennec 

It ke3detz’c s. Jochel .Hìhetanac .Plogasa 

s Scent Jochel a3 Hebereknel 03eas vtan vettetic. 2. mikent ot 

S Eifraimnac neue alat a“ g nem3etre mondatic a’ .Hihetalas ki em 
leke3tetic gakorta. auag Samarianac. auag Isrlnc Vgä e' ‚ищешь; menden 

mel mondatic hiend9n_ec mödatni 2 illeni Juda nem3etenec 2 I_hrlmnç 2 
semmikeppen sem eg emleke3etet tenuii ebben Isflnec x a' ti3 nem3etnec 

2 a3 ideket kikben .Iphetalt a3onokat vehettuc melleket 03easban 01uas 

tonc O3'yasnac Joathannac 2. Achasnac 2. E3echiasnac Juda kiralinac napi 

ban, 2. Jerobouänac Joas ñanac Isîl kiralanac napibä Valobi30ń vr be3ede 

nec letele 9 erdemere vallatic kinec l9t, ne' annac tulaidösagara. ki mon 

datic lenni. met nehol oluassuc Vr 19t ennekem idv9ssegbe. Hallas ke@ 

scent irasocban. nem e3 auag a36 ki fúlbe 3o3atlic de mel 3ůben ertette 

tic a' mödec 3erent hog vr be3el ewä'geliöbì Kinec vagon hallo fůl9 hal 

gassa Hog keb. mödatic | Enotisetay auag Enoy's g9r9g9l Deiakol 3o3atlic 

fúleiteckel e3tecbe vegetec. mel tulaidon ne' fùllel de 3uuel ertettetic Kic 

venec 2. menne'yec lelec 3erent halnac Kic kedeg f9ldben lako3nac f9ldnec 
lako30`y 2 f9ldieknc neue3tetnec kiC 9 fùl9ckel f91dieket ertnec Valahol 

kedeg e' ket igec egbe egges9luë vettetendnec. nëLac a3 egůg9 igeknec 
BÉCsI Conax. 21 
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3e3attara hi3iue illèniee. dè a3 èl rèitet mondekoknae auag igeknèc èrtèl 

merè Genesisbë' Lameth bè3el fèlèseginèe 2 vnoka'y'nac Adanae 2 Sellanac 

Halgassatee èn 3emat Lamethnèe fèlèsegi 2 fúlèiteekèl fůlèlletee èn bè3e 

dimèt Mert meg9ltèm ferfiat èn sèbembèn 1. h9st èn sèrèlmèmbèn, @Isaías 

Halgassatec meńńèc. 2 fúlèiddèl fůlèllèd f9ld 

Masod ŕplogq 

Ochel, ki magara3tatie èn istènë' ag auag istènnèe kè3d9 auag is 

J Atène Volt Mert è3 9 nèmuè3èteb9l 303atlie E3 i9uènd9 mondeket 
ьас Judara 2 Il_irlmrè menga. 2 9 k9ńuenèe kè3dètebèn a’ gènerkedètes 

Vèndegseg a utan Ihîlmet siralomra h'ja. 2 9nèkie ki mèttètesekèt meg' 

hirdèti. 2 îniikalla nèm3èteknèe hiuatalat. 1. a3 egbè gúlèke3et húu9krè 

штамма101111011 i9uëd9 se'ët lelket Pphetalt kèdeg Joathan Juda kirala alat mi 
d9n 2' Micheas Joehel Bubènnèc nèm3èteb9l hiuattatot Betherennae mè3è 

ien H01 2' bekesegg'èl mcg'helt 2 èltèmèttètet 

It блат ke3detic scent Joehel {phetanae 11911119 р totum 

linac igeie mel l9t J0chelhe3 Fatuèl fiaho3 1 Halgassatec è3t ve 
V nec 2 fúlèiteekèl fúlèlletee f9ldnèc menden lake3o'y На 19t ès 

1V napitekban. auag tif ataiteknae napiban èrr9l ti' fiaiteknae hirdèssètee. 
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2 tv ñaitec 9 ñoknac. 2 9 tiek egeb nemgetn? A' herñenac maradekat meg 

9tt9 a' es_îŕua saska. 2 a* saskanac maradekat meg9tt9 a' Laïua Es a' La°y‘ 

uanac maradekat a’ rega 9tt9 meg Ebreggetec fel regegec. 2 siriatec. 2 er 

dehatoc mend kic bort edessegben ígtoc. mert elueg tů gatocbol Mert nem 

get i9 fel en f9ldembre. er9s 2 gamtalan. 9 fogoe met oroglannac foga'j. 2 

9 gapioc met oroglan k9lkeie Vette e en g9l9met a' kietlenbe. 2 en füge 

met meghamgetta Megmegeiteleneituë megfogtotta 9tet. 2 eluette meg feie 

r9ltenec 9 agoc S'yrìi menal sackal meggoreitatot geg 9 iiiusaganac ferien 

Èlueget ag aldogat 2 ag aldogat vr istennec hagabol. 2 sirtanac papoc vr 

nac golga'y'. | megpugteitatot a' video. sirt a' f9ld. mert megpugteitatot a’ 

buga. 1 meg galagtatot a’ bor. 2 megbeteg9lt ag olaji. 1. meg galagtattanac 

a’ gantec. ordeitettanuc a’ g9l9 9rig9c a' gabenan: boron 2 arpan. mc't el 

ueget a’ meg9nec aratasa A' 5919 megalagtatot 2 a' fúge meg leleteget, a' 

malegranatom 2 a’ palma. 2 a. malus. 1. meg9nec menden Газ; meg agtanac 

mert meg galagtatot a‘ vigasag. embereknec fiaitol Papoc 9uedegietec meg 

mag'atokat 1. siriatoc. ordehatoc eltarnac мзду. mennetecbe fegietec sakbä 
en istenemnec golga'y. mert elueget en vram istenënec hagabol ag aldegat 

2 aianlat 1 Scentelletec a’ b9it9t. hyatec a’ sereget. egbegúhetec a' vene 

ket. 2 f9ldnec mede' lakogoit. mv vrunk istenpnknec hagaba 1 Es vu9l 

Letec vrhog Ah. ah. ah. a’ napnac mert k9gel uagen vrnac napia. 1. mon 

nal pugtolat i9t a' hatalmastol Midenë tv gemeitec el9t eluegtenec è ag ele 
delec mv vrunk istenpnknec hagabol 9r9m 1. vigasaé A’ 111111.10013 megbůä 

21. 
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1 одни levůl. 

h9ttènèc 9 ganeiocban. megt9rèttèttènèc a’ Lùr9c. èlteko3lattattac a' pati 

kac. mert meg ga1a3tatot a' bn3a Mit nèget a' lelkes. reiottanac a3 apro 

barmoknac Lordaji. mert nini. 9nèkic 9 eledèlec. Dè 2' nagbarmok nac 

„лазу ¿l himlèttènèc Vram te ho3iad vu9lt9c. mert a' tú3 meg 9tt9 a' 

kiètlènnèc dragalatosit, 2 a' lang meg geriè3tette a' videkeknèc mëden 

fait Dè 2' mè39nèc vadi ne3tènèc te reiad гибла! ¿ssèt 3omiuho3o 3er9. 

mert mega3tanac vi3èknèc forrasi. 2 tů3 megmarta. a’ kiètlènnèc dragala 

t9tosit, 

т 

C a p m a s o d 

t Rombitaual eneklètec s'yonban. ordehatoc ¿n всё: hegemen Meg 

Т haborogganac f9ldnèc mëden 1ako3oy. mert io vrnac napia. mert 
k93èl vagon setetsegeknèc 2 homalnac napia. k9dnèc 2 vè3nèc napia. ki сё: 

iè3tètet a' hegekrè monnal holual soc nep 2 èr9s Egènlp 9uèle nem uolt 

kè3dètt9lfogui 2 9 vtanna nem le3en. mend nèm3èteknèc 2 nèmgèteknèc 

èstè ¿3tèndèiekiglèn Q orcaia ¿19t maro tù3. 2 9 utîna kiètlènnèc pú3ta~ 

saga. (t nintèn ki ¿ltauo3tassa 9tèt Qne3esec monnal louaknac ne3ese. 2 

vgä futosnac monnal louagoc. Hegeknèc tètèin 39knèc mikent 3èkèrèknèc 

3o3atta. mi mikët po3doriat megmaro tů3 langanac 3o3atta , mikent viadalra 

ke39lt ¿r9s nep. 9 orcaiatol getrèttètnèc nepèc {Menden 3èmelec fa3ekba 

fordeitatnac 1Futnac mikët ¿r9ss¿c. mikent hadako3o feriiac. felmënèc 
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a' k9falra. ferñac iarnac 9 vtokban. 2 нет haiolnac èl 9 9suènecb9l eg 

men | denic 9 aŕŕafiat në' gorongut'ŕa egmëdenic 9 9suèñekbèn Загнав Dè 

2° ablakokon bèèsnèc. 2 нет зёгезнёс meg A’ varosba bèmennèc a' k9 

falon futosnac hagakat meghagnac ablakokon bèmennèc тонна] or Q orcaia 

el9t megrem9lt f9ld. megindoltac meńńèc. nap 2 hod megsetetes9ltèc. 2 

Lillagoc meguontac 9 vilagossagokat Es vr atta 93auat 9 sèrègenèc orca 

iatel êl9t. mert igë soc 9Vara. mert èr9ssèc 2 teu9c 9 êr9it Mert nag vri 

nac napia 2 igen felèlmès. 2 ki túrhèti 9tèt Ma agert ugmöd vr istèn 

F ordollatoc èn hogiam mend tů gúuèteckèl. b9itbèn 2 sîralomban 2 gagn 

latban. 2 mêtèlletec meg Ы? gůuètekèt. 2 në tú mhaitokat. 2 fordollatoc 

tir vratoc istènheg. mert kèges 2 irgalmas. èngedèlmès 2 soc irgalmassago. 

2 felseges irgalmas gonossagokon Ki tugga ha meg fordollon 2 boLasson 

istèn. 2 aggon 9 utanna aldomast Aldogat 2 aianlat m5 vrunk istènnèc Enek 

lètec trombitaual s'jonban. scèntellêtec b9it9t. hyatoc sèrèget. egbè gú 
hètec nepèt. scèntellètec eghagat. egbè h'y'atoc venekèt. egbè gúhètec apro 

kat. 2 èml9kèt 3opokat. Ki mennë а° up lègeñ 9 hailakabol. 2 meń аз 

зон 9 tèrèmeb9l a3 oltar 2 а' gador 1:9391: sirnac papoc vrnac golgaï с: 

mondnac Engèg Vram èngèg te nepèdnèc. (L ne aggad te 9r9klètedèt Ьоз— 

3osagba. 2 ne; vralkogganac nèmgètec 9raitoc Me't mirè mongac a' nepèk 
bèn Hol vagö 9 istènec Vr 3èrètte 9f9ldet 2 meg èngèdet 9nepenè0 G 
fèlèlt vr 2 mondot 9nepenèc Ime èn èrè3tec tñnèktec gabonat bort. 2 olait. 

2 bêtèllèsettèc 9bênnec. 2 nè’ adlac tät9kèt touabba nèmsètecbë’ boggosagba. 

104452 мл. 
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2 9tet ki egfekr9l vagon. me33e tege ti't9lletec. 2 ki 9tet a’ f9ldbe 
ag utba. 2 pugtaba. 2 orcaiat nap keleti tenger ellen. 2 9 .utellat a3 vtol 
se teugerre Es felmege 9 bú39 2 felmege 9 rothadagessaga. mert keuel9l 

múuelkedet Ne akarih felned f9ld de vigag te 2 9r9l. Inert felmagagtatta 

vr hog tege Ne akariatoe felnetee a' videknec lelkesit. Inert a' kietlen 

nec dragalotesi nemgettenec. Inert a’ fa hegta 9 gim9l|.it. a' füge 2 а. 

3919 attac 9 esreieket Es syennac hay vígaggatoc 2 9r9lletec tif vratec is 

‘tenben. mert atta tifnektec igassagnac taneiteiat. 2 legalleita tif reatoc 

veterńey harmatet 2 estiet mikent kegdettpl fogne Es a' ger9c betellesed 

nec gabenaual. 2 a’ saitec |b9u9lk9dnec berral 2 ola'yal. 2 meg adem ti’ 

nektec ag egteud9ket. kiket meg 9t a’ saska a' Layua a’ roga 2 a' lIerŕIO 

Nag en er9ssegem kit eregtettem tif hogiatoc. 2 egtec eltettetue. 2 meg 

elegettec. 2 diLeritee tif vratoc istenteknec neuet ki t9t Ludakat tif ue 
letec. 2 ne galagtatic meg en nepem 9r9cke. 2 tuggatoc mert en lei'l k9 
3epet vagoc. 2 en tv vratoc istentec. 2 nim. nagob. 2 en nepe nem en’ 

lagtatic meg 9r9cke 

î и 
С a p Í» a r 

e. S le3en egec nte Qtt9m en gelletemet menden testre. 2 tú Най 
Е toe 2 tif leantoc whetaluac. Tú ventec almakat almadognac. 2 

tv iñaitoc latatokat latnac De 2’ anuapocban 9tt9m en gelletemet 2 en 
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golgalo leańimra Es adoc шишка: meŕu'len 2 fpldyn. vèrt z. túgèt 1. fúst~ 

nèc paraiat Nap setetsegecbè fordol. z. hod verbè mi èlpt èl i9'y'9n Vrnac 

nagnapia.. 2 felèlmês Es 1е3ё Menden valaki kaialtanga Vrnac nèuet {тир 

391. Mert sy'onnac hegë 2 Ihrlmbë legë lng x'rdupgples. mikè'l: mödot vr. 2 
a' maradekocbä kikèt vr hinand Mert imc annapokbä 1 a3 {zdpbèn micor 

megfordeitandom Judanac 2 Ilîxv'lmnc fogsagat egbè gúitpc menden mêm105'“ ‘&quot;‘L 

3ètekèt.. 2 vígê' pkèt Josaphatnac vplgebè. 2 ottogol vètèkedem puèlec 

Ílrlen èn nepèmen 2 èn çrpklètemen kikèt èl himtettènèo nèmgètecbè. r. 
èn fçldèmèt megogtottac 2 èn nepèmen ñìlat èrègtettènèc Ев a' gèrmeket 

vètteo a' bordelba. 2. a° leant èl attac boron hog innanac Valobigoń mi 

ènnèkem z. tifnèktec Tirus 2 S'y'don. 2 Palestina'y'aknac mendë hatm'i мид 

nem gpgpdèlmèt forbatlotoc meg ènnèkë é Es ha tú èn èllènë 'gpgpdèlmèg 

tec llamar 2_gorsan meg adom tif nèktec a’ megforbatlast u? fètekrè Mert 

èn è3úst9mèt 2 èn arańńamat èlupttetec. 2 èn keuanatosimat 1 èn gepimèt 
attätoc tif baluätoknac eghagaba 2 Juda ñait 2 IlElm iìait èl attatoc a' 5919— 

590 ñainac hog mè53e tennetec pkèt 9 hataroktol Ime èn feltamagtom pkèt 

a'hèlen kibë èl attatoc pkèt. 2 fordeitom a’ tú megforbatlastokat tún fètekrè. 
2 èl arolom tír ñaitokat 1,67 leantokat Juda ñainac kègekbè 2 èl arollac 

9kèt Assabeosoknac igè' mè53eualo nèmgètnèc. mert ifr vr bègellette ‘7'qu 
Letec ègt nèmsètbè Scèntellètec hadat. tamagiatoc fel a3 èrpssèkèt l Felmeń 

ńènèc menden hadakogo ведпа]: Tprietec meg ti' зато vasaitokat tprpcbè. 2 
tir kapaitokat lanLacba. A' bètèg mongö mert èn èrps vagoc Fakado3iatoc 2 
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loôdlik Ну“. 

i9uètee menden nèm3ètec k9ri19l 2 egbè gúlèke3iètee et. 2 le è'y'ti vr te 

èr9sseidèt 1 Kèllènèe fel nèm3ètec 2 meńñènèe fel Josaphatnae V9lgebè 
mert ottogel úl9e hog k9rx°19l menden nèm3ètekèt megitellèe Erè3ietee ti? 

sarlotekat mert meg ert a3 aratas J9uètee 1. 3allatee le me't tèllès a~ saito. 

2 b9u9lk9dnèc a’ saitoe mert meg sokaselt 9 genessagoe annepèe 9ld9k 

lètinèe v9lgebèn. inert k93èl vrnac napia a' vala3nae v9lgeben Nap 2 hOd 

megsetet9ltèe 2 Lillagoe meguentae 9 fenessegekèt ¿L Vr sïenbol reie 2 Ihrlm 
b9l agga 9 3auat. 1. mennèe meg indeltattnac 2 f9ld. 1. vr le3ë 9 nepenèc 

feldenèe rèmensege. 1. Isrl iiainae rèmësege èr9ssege Es tuggatee mert èn va 
gee tif vratec istèntee. Sïenban èn всё: hegemen lako30 Es le3en Ílirlm всё: 

1. idèg'enee touabba nè' mennèe 9 altalla Es le3ë annapdn. hegee edesseget 

hullatnae. 1. v9lgèe tèïèl folnac. 2 Judanae menden Lergètègibèn Vi3èe folnac 

2 ferras ki megë 9 vrnac ha3abel 1. meg 9t93i a3 arradat nac tuuissit Egip 

tus pu3tolatba le3ë 1. Idomea Vè3edèlemnèe pu3tasagaba a3ert heg hamissan 

múuèlkettènèe Juda iiaiban 1. a3 artatlannac Veret èl9tt9ttec 9f9ld9kbèn ES 

Judea lak03tatiç mëd 9r9eke ¿l Ihrlm nèm3èteeb9l 2 nèm3èteebè 1. megti3tei 
tem 9 Verekèt kit megnë ti3teitottam Vala. 2 Vr lake3ic Sjionban Prolo gus 

It kezdetic всё: Amos .Hihetauae k9nu9 .plage 

e ЗУаз kiral mikor istènnèe` 3er3ètet 30rgalmast 3èrètneie a' 3er 

О 3ètnèc igen nag 3èrèlmeiert re33è3tètee Moïses t9rueńenèe pa 
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rantolet'ta ellen. 2 ragaduan a’ temieneg9t. met ielenti paralipomenon ma 

sod k9nuenec historiaia papi tigtet meregkedet venn'); Eg allatert ielenic. 

hog istennec tplomabä f9ld indolas tamadot Kir9l Sacharias ,Ipheta 2' meg 
emlekegic En ug e” f9ld índolasnac el9tt9 Amos ¿pheta e' megmondot ki 
ralnac ideieben. 1. Jereboamnac Joas Напас Ёг! kiralanac ideieben e' nem 

3etekre kic eg eluasassal megfeglaltattac istennec haragiat i9uend99l meg 

hirdette agon ekekert melleket megemleitetvala Es mert agon .lpheta eg 

nte valocbä mond a' harem hamissagokon. 1. a' negeden | nem fordeitom 

meg 9ket Harmadger ieggi heg bún9knec boLanatta adattathatic ístent9l 

kit negedger hirdet agö búnt teu9knec sem pnia sem beLanat ne adatta 
tic Mert túgnec hasonlatta gerët kit a' megmondot nemgetecbe eleue meg 

mondottauala eregtend9nec akara meg mutatni garmagandonac istennec ne 

heg 2 meg hihatatlan haragiat agon varosnac el homlolasara 

Masodmlogus 

а Mos ,Ipheta pagter 2 paragt. 1. geder'y’ faknac agait valegatuä ke 
А `ues igeckel ki ne' ielentethetic Mert ki ielentheti ki meltan 

harem búnit damascosnac Gagenac. Tirusnac. Idumeanac Amen iiainac 1. 

Moabnac. 2 heted 2 nolcad helen Judanac 1. Isrlnc 1 Eg begel a’ k9uer 

vn9knec kic vadnac Samarianac hegiben. 1. valla a. nagob 2 kússeb hag 

nac romlasat Q meglatta a‘ saskanac teu9iet° 2 vrat allatta a’ meggel meg 
BÉcsr сотах. 22 
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foydik lcvël. 

egèneseitet k9falon auag Adamantinoson. 2 almaknac horgan v vonu'â get 
rèlmèknèt bún9s9knèc. 2 èhseget f9ldrè. nem kenernèc èhseget sem vi3 

nèc 30miusagat. dè istèn igeie halgatasanac Nem mondotta igeinèc dè vr 

nac igeit Amos kèdeg magara3ta tic megtèrheltètetnèc E3 Amos lelki 

mala3tal tèllès .Iphetalt egèb ,fphetac k939t. mert nëaac 9n maga uala ‚пте— 

ta dè egèbèk es. Valobi3of1 .lpheta nem lèhètetuolna hanëha ¿lè3teb pa3 

tor nem uoltuolna ki es. 9trombitaiaual eg menden napon enekel oktatu'a 

2 taneituan eghagbä Mert bi3onsaggal mendë {phetaknac 3auoc mondatic 

monnal lelki trombita egha3ban pdikaluä Mert irua' vagon Men fel a“ 

magas hegrè te ki euägeli3a13 sy'onnac. maga3tassad fel te 3odat 

„plage sup Amos 

SAmos .lpheta në uoltIsayasnac atta iollèhèt a3 es. .lpheta volt Mert 
Е a3 es egèb bet9ckèl è3 2 egèb bet9ckèl irattatic meg a3 Hebereknèl 

B9t9knèc ki 5 deyakol5 vala3ia ninLèn Es ama3 èr9snèc è’ kèdeg èlualtnac 
vag èltauo3otnac magara3tatic. mert a’ ti3 nèm3ètec èllèn bè3ellet. maskent 

ki a’ ti3 nèm3ètec èllèn bè3ellct. Kic baluan imadas miat istènnèc 3olgalat 

tatol 2 Dauidnac or3agatol ¿lualtanacvala Volt kèdeg 9rokonsaga Tekuenac 

varosabol ki hat me`1 f9ld9n vagon Bethlèhèmhe3 Barmoknac 3orgalma3attat 

visèluë' a' mè39knèc 3elessegebèn kic k93èl vadnac Tekuenac varosaho3 kicbèn 
a' f9ldnèc a3iusagaert I2 f9uètnes uoltaert sem eg gabona nem tèrem dè ¿3ec 
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b9 barmi eledèleckêl b9u9lk9dnèc Agert mendenee tèllèsec valanac pagtoroc 

kal. 2 а. f9ldnèc mèdd9sege merteclètic auag forbatlatic me barmoknac so 

kassagaual 1 E' pastoroknac затаЬо] volt Amos. tudatlan bègeddèl dè tèllès 

tudomańńal Азон idècbèn .Hrhetalt kèdeg' kicbèn Jochél Naum. Jonas. Озее. 

Isa'jas Dè kèuèse èleb kègdet ,lpheulni hognë Isaías Inkab kèdeé a' tig 
nèmsètec èllèn bègellet kèuèsèkèt k93bè vètuë a’ kètt9r9l E3t a' pagtoroc 
gamabol èlueuë èrègte Vr hog Samariaban .lphetalna Kit Amasias kiral 

auag pap gakorta getrette Lapasockal E3 utan 9 ña ОзУаз vas goggèl {7519 

kenèl oltal úte Ёзес utä fèl èlèuènen ki vèttètec 9 f9ldebè Kèuès napoc 
vtan a' sèbnèc sèrèlmeuèl meghala. 2 èltèmèttètec 9 attaïual 

It :Ear ke3det1'c scent Amos ,whetanac k9nu9 

Mosnac Эге}; ki ki volt Tekuenac pagtoribol mellèkèt latot ISE 
A. те ОзУазнас Juda kiralanac napibä 2 Jeroboamnac Joas ña 

nac ign'l Kiralanac napiban нёс ègtènd9uèl èl9tt9 а‘ fpld indolasnac. с: 

monda Vr Sïonbol reïo. 2 11Тг1тЬ91 agga 93auat 2 sirtanac pagtoroknac 

dragalatosi . 2 megagot Carmelosnac tètèie Egt möga vr Damascosnac harom 

búnin. 2 a' negèdiken nem fordeitom meg' 9kèt. agert hog Galaadot vas 

nomtato kesseg'gèl t9rt9 legen meg. 2 èrè5tec túgèt Agaèlnèc ЬазаЬа. 2 meg 

maria Benadabnac hagat. 2 megt9r9m Damascosnac ganarit. 2 èluègtë a' 

baluan mèsèiebèn lakogokat. 2 estapot tartot gènerkedètnèc 2 bèlèndes 

logrml Лид]. 

22 l 
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segnee hagabol Es el vitettetic Syrianac пере C'yrenenbe vgmend vr 1 

Egt menga vr Gageuac harem fertegetessegin. 2 a' uegediken ne fordeitom 

meg 9tet. a3ert hog eluitte legen a' t9kelletes fogsagot hog be rekegtene 

9tet Üdumeaba. q. eregtec túget Gageenac k9falabara. 2 megmaria 9 hagait 
2 eluegtec Agotomban lakogokat. 2 estapot tartot Askalenbel Es fordeitom 

en kegemet Acharomra. 2 elueguee a’ iagokuac Inaradeki vgmond vr Egt 

menga vr isten Tirusuac harem búnin. 2 a' negediken ne fordeitom meg 

9ket agert hog a' t9kelletes fogsagotl be rekegtettee Idumeaba. 2 ne em~ 
lekegtenec meg atañaknac fogadasarol. 2 eregtec tůget Tirusnac k9falaba. 

2 megmaria 9 hagokat, egt menga vr Edomnac hare búnin. 2 a' negedi 

ken nem fordeitom meg 9tet. a3ert hog t9rrel ed &quot;fld9gt9 legen 9 attafiat. 

2 megt9rt9 9 irgalmassagat. 2 touabba megtartotta legen 9 hirtelenkedetet. 

2 9 haragiat megtartotta mend vegiglen Èregtee tůget Temamba. 2 meg 

maria Begrenac hagat Ègt menga vr Amò'fiainac harem fertegetessegin. 2 

a~ negediken ne fordeitom meg 9tet Agert hog Galaadnac nehegkesit mcg 

metelte 9 hataranac meggeleseitesere. 2 tůget gerie3tee, Rabaathnac x masken: 

ВаЬеепас kpfalaba. 2 megmaria 9 hagat ordeitasban hadnac 2 hemaluac 

napiau. 2 a3 indolasnac napiau Es mege Melchon fogsagba 9 2* 9 fedelmi 

egembe vgmond vr 1 Egt mega vr isten Moabnac harem fertegetessegin. 

2 a’ negediken ne fordeitom meg 9tet. a3ert hog Idumea kiralanac tetemit 

meg egette mend hamuiglan Es eregtec túget Moabba. 2 meg maria Ca 

riothuac hagat. 2 meghal Moab a’ gogatban. 2 trombitanac vu9ltesebeu. 
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2 èluègtec birat 9 k93èpib9l. 2 9 menden fèdèlmit meg9l9m 9nèle vg 
`mond vr 

Сарт 9—3 ll 

е St monga vr istèn Judanac harom fertegètessegin. 1 a’ negèdi 

Е ken nem fordeitom meg 9tèt. a3ert hog èluèttec vrnac t9rue 
net. т. 9 paräLolatit në' 9ri3tec Mert meg Laltac 9kèt 9 baluańi kic utan 

iartanac 9 аЕЕос. (с ёгёзсес tůgèt Judaba. 2 megmaria Ihîlnèc haßat, E3t 
monga vr Is,_rlnc harom fertegètesscgin 1 a' negèdiken пё fordeitom meg 

9tèt. a3ert hog a3 igagat è3úst9n èlatta. 1 a’ зовет: lab 9lt959n. , Kic meg 

t9ric gegeneknèc fèiekèt f9ldnèc рога. felet. 2. alagatosoknac vtat èl la~ 

uogtaŕt'ac. 2 Ни 1 9 uffa bèmëtènc a' leańhog. hog megt9rnec èn всё: nè 

uèmèt. 2 a' galagba vètet ruhakon fèk9ttènèc mëden oltar gerät. 2 kar 

hogattaknac borat igiac vala 9 istèneknèc hàsaban Èn kèdeg ki irtottam 
Amorreust 9 orcaioc èl9l. kinèc cedrooknac magassaga 9 magassaga. 2 9 
èr9s mönal Lèrè fa. l. megt9rtèm fell9l 9 gim9lLet. 2 alat 9 gůkèrit En 

vagoc ki felmentêttèlèc гаеры: Egiptombol. 2 vittèlèc tútpkèt а° нёс 
kiètlènbè nèguèn è3tèndèiglèn. hog birnatoc Amorreusnac f9ldet Es felta 

magtottam tif ñaitocbol Whetacba. 1. сё ifìaitocbol nagereosokat Midènë vg 
Vagö é lsrlnèc На}? vgmöd vr Es a’ nagareosoknac attoc vala bort. 2 a' | 

нэЬеъаКпас paranLoltoc vala. monduä Ne ,Hrhetallatoc Ime èn Líkorgatocì 
s 

109~dik levil 

Z 
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j 10dik lcvèl. 

tir reiatec. mikent Likerg' a' 3enaual megtèrhèltètet 3èkèr. 1. futas èluè3 

a’ gerstol. 1. èr9s nem biria 9 tèhètseget. 2 èr9s në 3abadeifa meg 9 lel 

ket. 2 y'et tarte në alhat. 1. 9 labaiban gers пё 3abadolhatmeg'. 2 lora è119 
ab ‘ о! . \ \ \ \ në 3abadeithatta meg 9 lelket. 2 annapon 3uuel er9s. a3 er9ssec k939t me 

3eitèlèn fut èl 

Cap 1133. 

Algassatee è3ekèt a3 iget mellèt Vr bè3ellet tir reatee Isîlnèe На? 
Н menden rokensagira. mellèt ki h03tam Egiptemnae f9ldeb91 mend 

uan lac tVt9kèt èsmèrtèlèc f9ldnèc menden nèm3ètib9l A3ert meglatom 

tV reiatee tV menden hamissagtekat Midènë egèmbè iarnac è kèttèn hanë 

ha illèndie 9nèkie Midènë reie é 0ro3lan a' ligètbèn han'ëha ragad03atot 

valland Midènè 0re3lînac k9lk9 agga 9 3auat é 9 barlangiabel hanemha 

ragadand Valamit Midènë èsie madar é f91dnèe t9rebè madara3nalkůl Mi 

dènem èluetèttèttètie è a' t9r a' f9ldr91 mi èl9t Valamit fegion Es ha 

eneklènd a' trembita a' varesbä. 2 a. nep nep megnë Ум! На nem le3ë 

gene3 al varosban kit vr пё tènd mert nem te3i Vr istèn a3 iget hanëha 

megièlëtèndi 9 titkiat 9 3olgainae .Iphetaknac Beie a3 ore3lan ki nem 

fel Vr istèn bè3ellet ki nem .Hrlietal Hallandeua tegetec A3etemnac Vare 

siban ¿i Egiptem f9ldenèc varosiban. 1. mengatoe Egbè gúit93iètee Sama 

rianae hegibè. 1. lassatee a’ soc balgatagsagekat 9 k93èpette. 1. patuart 
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genued9ket 9 reitekiben. 2 në tuttanac igagat tenni vgmond vr Hamissaget 

1. ragadogatot kenLegnec 9 hagocban Agert egt monga vr iste Megt9r9delmeg 

tetic 2 megk9rńekegtetic a’ f9ld. 1. leuontatic te bel9lled te er9sseged. 2 el 

ragattatnac te hagaid egt monga vr Mikent ha a' pagtor elragadand eroglänae 

gaiabel ket garakat auag fùlnec veget. igen ragattatnac el Isrln? Баз; Kic 

lakognac Samariabau en agal.kamnacr Lapasaban. 1. Damascosnac agaban 
Halgassatoc 2 vallatoc Jacob hagaban vgmond seregeknec vra istene Mert 

a' napon mellen kegdendem meglatnoln lsrln? t9rue t9reset oreiaia latom 

meg. 1. Bethelnec oltarira. 1. eluagattatic ag oltarnac garva'j. 2 esnec a' 

f9ldre. 1 megver'e a' teli hagat a’ nari haggal. 2 eluegnec ag elefant te 

temb9l alkotot hagac 2 soc hagac tekeglatnac el ugmend vr 

С“; 93 

h Algassatoc eg iget k9uer vn9c kic vattoc Samarianac hegeben 
Н | kic patuart tegtec nauolasoknac. 1. megt9rt9e gegeneket Kic 

mongatoc tv vraiteknac hogiatec 2 igenc Esk9t vr isten 9 scenteben mert 

ime napoc i9nec tv reiatec 2 felemelnec tvt9ket. 1. tv megmaradektekat 

forro fagekakban. 2 ag resseken kimentec eggitec mastoc ellen 1. vettet 

tec Armöba vgmöd vr 1 J9uetec Bethelbe. 1. hamissan můuelkeggetec Gal 

galaba. 1. sokasehatec meg a’ t9ruët t9rest 2 aianlatoc holual tv aldomas 

tokat 2 aldogiatoc a’ keuagbol dineretet. 1. hy'atoc akaratus aldogatoknac. 
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‚1 ¿hat ваш. 

2 hirdèssetec meg me't ig akartatoc Isrl hay' vgmöd vr istèn: A3ert èn 2' 
attam tvnèktec fogaknac felèlmet tv mendë varostocbä 2 kenèrèknèc 31111 

seget tv mendë hèltecbèn. 2 në fordoltatoc ¿n ho3iam vgmond vr Es ¿n 

megtiltottam tvt9llètec a3 èssèt mikor megharom honapoc volnanac arata 

siglan. 2 ¿sec egvarosra. 2 masikra nem ¿sec Eg re3 meg 9t93tètet. 2 a' 

re3 melrè nem èstèm mega3ot Es i9uenèc kèt 2 harom varosoc a3 egva 

rosba hog innanac vi3èt. 2 në elegettènèctènèc meg. 2 në fordolatoc ¿n 

110315 vgmöd vr Megvèrtèlèc tvt9kèt a3alo 3èllèl 2 rogaual. tv kèrteteknèc 

sokassagat. 2 tv 3919iteket. 2 .tv ola'y kèrteteket 2 tv fúgè kèrteteket her 

ílo 9tt9 meg 2 пё fordolatoc èn 110315 vgmöd vr Erè3tec tv bèletec halalt 

II Egiptomnac vtaban. t9rrèl megvèrë tv iliaitokat. mend tv louaitoknac 

fogsag'aig. 2 felmentètë tv 3allastoknac bú3et tv orrotocba. 2 në fordolatOC 

èn ho3iam vgmond vr Ё! fordeitalac tút9kèt mikent vr ¿l fordeitotta So 
domat 2 gomorrat. 2 l9ttètec mikët a' tú3b9l ¿l ki ragattatot v39é 2 “ë 
fordolatoc ¿n ho3iam vgmöd vr A3ert ¿3ekèt te3ë tenèked 131 ugmöd Vl' 

 Miutä kèdegl è3ekèt tèndem tenèked ke3ehèd te magadat I_srl te istèned 

nèc èlèibè. mert ime èn te3ec hegekèt. 2 tèremtec 3èlèt. 2 hirdètem èm' 

bernèc 9 bè3edet. te3ë a’ veterńèy k9d9t . 2 iaroc f9ldnèc magassagan . Sè 
` \ . ‘ ‘ ‘ regeknec vra 1stene 9 neue, 
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1n 

Cap 9t9d 

h Algassatoc ёз iget kiuèl èmèlec tir reiatoc siralma't Isîlnc haga 
Н 1е èset. 2 nem toldatic hong felkèllen Isrlnèc 31'139 leuèlztètet 9 

f9ldebè. ninLèn ki felk9l|.9 9tèt Mert è3t möga vr istèn A‘ :faros kib9l 
ègerec kimennècvala. meg' hagattatnac 9 bènne зазан. 2 kib9l ki mennèc 

Vala зазап hagattatnac 9 bènne tigèn IIs11nc hagaban 1 Mert è3t mölga vr 
istèn Isîl Ьазанас Kèrèssètec èngemèt | 2 eltec. 2 ne akariatoc kèrèsnetec` 
Bethelt. 2 galgalaba ne akariatoc me'netec (L ВегзаЬееЬа bènemenńètec. 

mert Galgala fogsagban vitèttètic èl. ¿a Bethel kellètlèn 1езё Kèrèssetec 

vrat 2 ellètec Netalantal meg egèttèssec Josephnc haga mët túg. 2megmaria 

1. në 1езё ki megolLa Bethelt, Ki {zr9mbè fordeifa аз itelètet 2 vrnac igas~ 
зава: meghaggatoc a’ f9ld9n Acturust teu9t 2 oriunth. 2 setetsegekèt hol 

ualba fordeitot. 2 napot ey'bè valtogtatot Ki h'y°a tèngernèc vigèit. 2 ki 

9tti agokat f9ldnèc ginerè Vr 9nèue Meg mèuèti а' pugtolatot аз èr9sl9n. 

2 a' fogtast a' hatalmasra hogia 1 Gúl9segbèn Vallottac а' kapnban meg 

fèdd9t. 2 a’ t9kellètesen bègell9t megutaltac Agert hog megnomoreifatoc 

vala a’ gegët. 2 a' vala3tot foglatot èluegitecvala 9t9ll9 Hagakat neggeg9 

k9nèl raktoc. 2 пё 1а1козюс 9 bènnec Ig'en 3èrèlmès 39l9kèt plantaltoc. 2 

në igiatoc 9 borat. mert èn èsmèrtèm tir soc fertegètessegtekèt. 2 t@ èr9s 

búnt9kèt [ваз èllènsegec aiandokokat ve3tec. 2 gegenekèt a' kapubä. meg 
BÉcsl coDEx. 23 
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nemergattoc Agert ildomos ag ifd9ben vegtegl. Inert ag {1d9 gonog. Ke 

пышет. ressetec iet 2 ne gonogt hog elletee. 2 sere geknec vra istene t6 nele 

tec lege miket mondetta 1 Gel9lletec gonogt 2 geressetec iet. т geregietec 
a' kapuban ag iteletet. ha talantal Joseph maradekinac irgalmagien sere 

'geknec vra istene Agert egt menga seregeknec vralkodo vr istene Menden 

veakban siralm 2 medeuecben kie kúu9l vadnac medatic: Yai Yay Es a' 
gantokat hy'ac gagolatra 2 agokat siralemra kie tudnac siratui Es menden 

vtacban lege siralom mert altal megec te k93epetted vgmed vr Jay“ vrnac 

uapiat keuanokuae Mire akariatoc 9tet Vrnac eg'napia setetseg 2 ne vila 
gossag Mikeppen ha ember elfutand ereglaunac orcaiatel. 2 eleibe kellen 

9neki medue. 2 bemeńńen a' hagba. 2 megtamagkoggec 9 kegeuel a' fal 

hog 2 meg maria 9tet gemak Midene nem setetsege vrnac napia 2 ne vi 

lag. 2 homal 2 nem fenesseg 9 benne Gúl9ltem 2 eluettem tv innepnapto 
kat. 2 ne vegem tif seregteknee illattat Hegha aianlandotec ennekem al 

domasokat. 2 tif aiaudoktokat nem vegem. 2 tif k9uerteknec fogadasat ne 

vegem Veged el en t9llem te enekidnee gaigasat. 2 te igrec kessegidnec 
enekit ne halgatem meg. 2 meg | ielentetic ag itelet menual er9s arradat 

Mideuem ostakat 2 aldogatokat aianlottatoe ennekem а‘ kietlenben b neg 

ue egtendeiglen e Ierln? haga. 2 viseltetec Molethnac hailakat tv istentek 

пёс 2 baluańtoknae kepet Tú istenteknec Lillagat. melleket t9ttetec tv 

magatoknac Es elmeutetlec tút9ket Damasces elue vgmend, seregekn? vra 

9neue 
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Capz'tulum hatod 

i АУ nèkteo kic gèńerkettètec Sy'onban. 2 bigtoc Samarianac he 

ч] gebè Fèdèlmèk nepèknèc fèï Загиб kèuelseggèl Isïlnî= hagaban 
Meńńètec èl Cal'à'meba 1. lassatoc meg. 2 onnat meńnètec nag Emathba. z. 

запаъос le a’ iagoknac Gethebè. 2 9 orgagoknac mët9l iobbaiba. ha gelesb 

9 hataroc Ы; hataritoknal 1 Kic èl valaßtattatoc gonog napba. l. k93èlgèt 
tec hamissagnac 3èkihe3 Kic alo3toc elefant tètèmmèl alkotot agacban. 1 

bujalkottoc tú agatocban. kic mege3itec a’ barant a3 apro barom Lordaia 

bol. 2 a’ boriukat a3 9règ barom Lordaia k93èpib9l. kic enekletec soltar 

nac gauaban mikent Dauid Alaitottac 9magoknac vallanioc enekn? èdeńit 

'juuan a' fialakban bort 2kmë t9l iob kènèttèl kènèttèttènèc meg. 1 sem1134“ Ш“ 
mit sem gènuednècvala Joëeyhnèc Josephnèc t9r9dèlmen A3ert ma èlmen 
nèc a3 èl men9knèc fèieken. 2 èluétèttètic a’ bllíalkodoknac teu9i9 Èsk9t 
vr istèn lelkerè vgmöd sèrègeknèc vra istène Èn megutalom Jacobnac 
kèuelseget. 2. 9 hagait gůl9ltèm. 2 èl adom a' varost 9 lakogoiual 93u9 

Hogha eghagban ti3 ferñac lèndnèe maradandnac 9k 1' meg halnac. 2 ve3i 

9tèt 9 rokona. 2 meg egètl 9kèt hog tètèmit a’ hagbol ki uige. 2 mond 
annac ki a' hagnac rèitekebèn vagô Midènem Vagon é te mèllèttèd. 2 fè 

lèl. Veg'e vagon 2 möd nèki Vègtègï 1 ne èmlèkegièl vrnac nèuer9l. mert 
ime vr paranLolt. 2 meguèri a' nagob' hasat romlassal. 2 a' kùssèb hagat 

23 ° . 
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mètèleseekèl Midènë futhatnac é leuae a' k93irt0n. auag 3anthatnae a' bia 

leken, Mert a3 itelètet kèsèr9segbè ferdeitottatoe. 2 igassagnae gim91Let 

Vr9mbè kie vigattee a semmibèn kie mendetoe Minë mV èr9sseg0nebë 

v9tt9e é mú magonknae 3aruakat ngöd ssèrègeknc vra istène Ime èn ta 

ma3toe tir reiatoe Isrlnèe ha3a nèm3ètet 1. megt9r tut9kèt | Emaehnae bè 
menètit9l foguì. a' kiètlènnç arradattaiglan v1] 

Capitulum heted 

ì Sekèt mutata vr istèn ènnèkem Es ime saskaknae teu9i9 èsti 
&quot;‘““е&quot;‘_&quot;&quot; Е ès tèrmesinèc kè3dètebèn Es ime èsti a“ Lordanae nir9i9 
mman nire 

”ш&quot; utan Es l9n mikor megt9kelletteuelna a' f91dnèe fúuet вину ‚ mondee 

On3ollae vram istèn leg kègèlmès Ki tama3fa fel Jacobot. mert apred 

Kègèlmè3e vr istèn è3en Nem le3en Menda vr istèn E3ekèt mutata vr 

istèn ènnèkem Es ime vr istèn h_'Va a3 itelètet tú3bè. 1. megmar soc 

melseget. q, mege3i egèmbè a' rc3èt. q. mondeo Vram istèn 0n3ollae nu 

geggal meg Ki tamagta fel Jaeobot mert aprod Kègèlmè3e vr è3en Dè è3 

1.' në le3ë monda vr istèn Es ime vr alvala a’ meg egèneseitètet k9fa 

len 2 9 kè3ebè mè3 kalan Es möda vr ènnèkem Mit laó te Amos Es mö 

dec Mè3èl9ne kalanat Es möda Vr Ime èn vètë a’ mè3 kalant 1;'an èn 
nepèmnèe k93èpibè. 2 në toldem touabba 9tèt ekeseitènem Es megt9rèt 

tètnèc a' baluańnac magassagi 2 1;an seèntelèti megpu3toltatnac. 1. t9rrèl 
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kelec fel Jerobouänac hagara 1 Es eregte Amasvas Bethelnec papa Jerebo 

uamheg Islrlnc kiralahog meduä Amos te ellened viut Isçl haganac Кр—шаэымп. 
gepette Nem genuedheti e’ f9ld 9 meden begedit Mert egt möga Amos 

T9rben hal meg Jerobouä 2 Ier'l fogsagbä megen el 9 f9ldeb9l 1 Es men 

da Amasias Amosnac Ki lac Men fús Judanac f9ldebe 1. egel ettogolnlìîâmm 
keneret. 2 ettogol плюш Es ne tolgad touabba hog Bethelben „мы. 
mert kiralnac scentelete 2 9 orgaganac haga Es felele Amos 1 monda 

Amasiasnac Nem vagoc ,Hiheta Ne vagoc ,Iphetanac ña. de pagtor vagoc 

en gegdelu'e gedery fakat. 1. v9n engemet vr mikor k9uete'uala a' Lor 

dat Es möda vrennekem Mennel 1. .Hihetal s Isîln? = ennepemnec Es 
ma halgassad vrnac igeit Te mondod Ne ‚шьет! Isrlre. 2 ne hirdes a' 
baluä. hagara Agert egt monga vr Te feleseged e' varosbä paragnalkodic. 
2 te ñaid 1. te leañid 't9rben esnec le. 2 te f9lded k9tellel mertetic meg. 
1.' te a’ fertegetes f9ldben halgmeg'r. 2 Isrl fogsagbä megen el 9 f9ldeb9l 

е Seket mutata vr isten ennekem Es imc almaknae hergia. 
. Е 1. möda vr Mit laó te Amos. Es mödec Almaknac hergat 

Es möda ennekë vr I Vegeget i9t en nepemre Isrlre Nem teldom touab 

ba hog altal menńem 9tet 2 a' napon Likorgnac a' tplomnac sarkayxkaglhpif... 
re'nfl pa e 

,tanac ¿reed . \ ‘ \ l . ` I ngend vr isten Sokan halnac meg menden helen. 2 vettetic |.endesseglump,...r 

Halgassatoc êâeket kic megt9ritec a’ gegent. 2 megfogatkogtattatoc f9ld 
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к nem 

\‘ búnit 

llñůlk levël. 

N ¿n_èd 
èhseget 

l 

nèc nauolasy't monduatoc Mid9n megenèl a3 aratas. 2 ¿l agguc mv aro 

inkat 2 a’ 3ombat. 2 megnittuc a’ gabonat hog megkůssèbèhúc a' mer 

teket. 2 megb9u9húc a' siklust. 2 vèss9nc alnak mertekekèt. hog a' 

nauolasokat biriuc è3ústbèn. 2 a' 3egenekèt sarukert. 2 a' gabonanac 

oLoit èl agguc Esk9t vr Jacobnac kèuelsegerè Ha ¿l fèlèdèndem mend 

vegiglèn 9 menden múuèlkedètet Midènè ¿3en në indoltatic meg f9ld 
к 

é. 2 ga3olkodic 9menden lako3oia Es felmegen monnal menden folo. 2 

ki uèttètic 2 ¿l fol monnal Egiptomnac Lergètège Es le3_è anhapon vg 
mond vr Nap èlńugo3'ec delbè. 2 vilagossagnac napiä megseteteitè a' f9l 

dèt. 2 fordeitom tv innèpnaptokat siralomba. 2 tv menden enektekèt 

ga3olatba. 2 vi3ec tv menden hatatokra sakot. 2 tvmenden fètekrè ko 

pa31atot Es vètë 9tèt mönal eggètlèn eg 3úlètetnèc siralmat 2 9 vto 

lit monnal kèsèr9segnèc napiat Ime i9nèc napoc vgmöd vr. 2 ¿rè3tec èh 

seget f9ldrè nem kenernèc èhseget sem vi3nèc 3omiusagat dè istèn igeie 

halgatasanac Es megindoltatnac tèngert9l foguä tèngeriglèn. 2 e3fèkt9l 

foguan napkèlètiglèn kèrengnèc kèrèsuen vrnac igeiet. 2 nem lelic Anna 

pon megfogatko3nac 3ep 3ú3èc. 2 ifiac 3omiusaggal kic ¿ske3nèc Samaria 

.nac vetke3ètebèn 2 mondnac, El te istèned Dan 2 el ВегзаЬеепас 
vta 2 le èsnèc 2 touabba nè' kèlnc fel 

a 



PPHETA 183 

т 

Cap д‘ 

1 Atam vrat ollatta аз 'о1сагоп 2 mondo. ¿apiad a' sarkakat. 2 meg 
Ъ indoltatnac a' fèls9 kú59b9c Mert f9suenseg mendeneknc fèiebèn 

2 9 utollokat t9rbèn 919m meg Es нё legen 9nèkic èlfutas. 2 ki èll'utamd 
нё заЬа‹101 meg Es ha legallandnac pokliglan. onnat èn kègèm ki hogia 
9kêt Els ha .felmenèndnèc meńńiglèn onnat.lenon36 9kèt. (L ha èlrèitègènd 

» nèc Carinelosnac tètèiebèn onnat megtudakoguä èluegë 9kèt онпан. q. ha èl 
rèitèndic' 9 magokat èn rèitekimt9l tènáernèc melebè ot paränoloc а' ke 

gonac 2 megmaria 9kèt | Es ha '9 èllènsegec fogsagba menèdnèc 9 èl 
lènsegec èl9t. ot para11.0101: t9rnèc 2 meg9li 9kèt Es uètë èn 5èmèimèt go 
nogban 2 n'e' ioban Es ugmond sèrègeknèc vra istène Ki illèti a' f9lflèt 2 
megfogatko5ic 2 gagolkodnac 9bènne menden lakogoc Es felmegë 9megve 

`gègète mikent mëden Lergètèé 2 èl 1‘0‘1 mikent Egiptomnac foloia. Ki 9 

felmeneset rakia meńbèn. 2 9 на1аЬьайас fondalta f9ld9n Ki h'ja tènger 

nèc vigèit 2 ki 9tti agokat f9ldnèc 3inerè vr annac nèue Midènë tú 1:11 

nèc На}; нё vattoc ènnèkem é mët 3èrè|.eneknèc На? ngöd vr istèn Mi 
«dènë 11srn në темшёт é fel Egiptöggç fpldebpl. ß а' ра|евыпауакм Са— 
padociabol ¿L а' C'y'rosiakat Cireneabol Ime vr istènnèc 5èmè`j a’ bůnh9t9 

orgagon. 2 megt9r9m аз: f9ldnèc orcaiatol Valobigoń megt9ruen nem t9r9m 

mcg {инее Jacobnac Ьазас vgmond vr Mert ime èn paranLoloc hog meg~ 
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lug«lik ищи. 

t9riem Isîlnec hagat menden nemgetekben Miket a’ buga meg t9retic a' 
restaban. 2 k9ue|.ke ne esic el 9 bel9ll9 fpldre. 2 en nepemnec mede bn 
II9si meghalnac t9rben. kie mednac Ne k93eleit el 2 nem i9 Inv reiane 
gonog Annapon feltamagtom Dauidnac hailakat mel le eset. 2 megrakem 

9k9faliuac ressit. 2 agokat mellec le omlottanae megv'y'eitem. 2 esmeg 

. megrakem 9tet mikent a’ regi napocbau hog biriac Vdumeallac maradekit 

1 mende nemgeteket a3ert hog 9 reiaiec hiuattatot legen vrnac neue Vg 
Inond vr egeket teu9: tege egeket Ime i9uec napoe vgmöd vr 2 a' gauto 
aratot foglal. 2 g919nec I'Iemeia magot eregt9t Es hegec edesseget Lepeguec. 

2 menden halmoc megmúueltec le3nec Es megfordeitom g en ne'pemn? s 

Isrlnee fogsagat 2 megrakiac a' pugta varosokat. 2 lakognac 9bennee ¿t 39 
l9ket plantalnac. 2 9 berokat igiac. 2 kerteket alketnac. 2 9 gim91 

I.9ket egec Es plantalem 9ket 9 f9ld9k9n. 2 teuabba nem irtom ki 9ket 

9 фирмам)! mellet attam 9nekic ngend vr isten Prologus 

It kegdetic Abdias ,Hibetauac ,plogusa 

Acob l{pheta vallot atañat Esawot ki 9testeuec veressegeiert He 
J ber nelnen neuegtetet Edomnac ki Deiakol pirosuae Ineudatic ne 

heg gùl9seggel gúl9ltetue. er9k9d9t Ineg9lui 9 meg emleitet attafiat ki IsI'l 
neuet u9t | Ki okert mendenec kie Esauuac gúl9seget k9uettec Isidn? ne 
pet vld93tec к а' megmendot Jacob patriarchanac fiait Esaunae 2 edomuac 
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nèuègtèttèc Es mert lsrlnèc nepe а‘ caldeosoknac fogsagabol istènnèc aka 

rattaboll meghiuattattac IlTrlmbè 2. Cirus Persay'ac kirala miat egèb orgag 
tol nèhègèn getrèttètet 2. megńomoreitatot Agert èg orgag;r ki Esau gokasa 

ual a' megmödot megfègèttètic Ahdïas {Phetanac hirdètese miat ki në is. _ 
tènnc haragiabol dè dimèkedicvala 9n9n èrèieb9l hog a' nepèt meg 
g9gt9 Ki orgagrol regentèn Dauid miat a' soltarbä mondatot gag hugö ha 

tod regebë Èmlèkegièl meg vrä Edomnac fiairol Ihîlmnèc napiat mert ag ‘ 

egèbi èg oluasassal megfoglaltatuä i9uènd9 itelètet nèmgètekrè. 2 istènnèc 

orgagat Isrl nepebë ièggic èg oluasattal megfoglaltatot okoker 

a 3 Heberec ègt mongac lenni ki Samariaìi Achab kiral alat 2. 

А а3 igë kègetlènseg9 Jegabel alat eltètet gag ¿Phetakat ag barlan 
gocban auag f9ld alat valo vèrmekbèn. Kic në haitottac tèrdekèt Baal 1112iklvir.» 

èl9t. 2 a' hèt ègerecb9l valanac kikèt цеп nè' tudot Illès megfègèttètic 

¿i 9 koporsoia mend maiglan Eligeus {pheta koporsoiaual 2 Janos baptis 

taieual tigtessegbèn vallatic Sebasteban ki regentèn Samarianac mondatic 

vala Egt Herodes kiral Antipaternèc fia Augustus Lagarnac tigtessegerè G9 

r9g nèwèl nèuègte 2. hiutta Augustannac 1 A3ert mert gag ¿Phetakat eltè 

tetvala ,fphetalasnac malagtat veue. 2. a’ sèrègnèc vègèreb9l l9n eghagnac 
vègère Tahat Samariaban kúsdèd Lordat éltètetuala ~Ma mëd èg vilagbä el 

tèti хБспас eghagait Es mikent Estuî getrèlmnèc koronaiat извещение 
nÈcsl сотах. ' 24 



186 AnDYAs 

vgan è3 istènnèe 3olga1atfab01 diLèkedie nèueuèl pal apastallal Mert Ab 

d'y'as mú nèlu9nk9n 303atlie vrnac 3olgaia 

Saw Isaaknae fia Jacebnac attafia Edönae 2 hiuattatot x vèrès. (I 

Е зеУгпёс к 39r9sinèe E3 biŕia a' Videket ki ma mondatie Gabbale 
nanae hel èl93er lako3tanac a3 erreesee kie magara3tatnae 3abad0knac A' 

varos kèdeg mel Heber9l Edomnae 2/ G9r9g91 Idumeanae hiuattatie 3er39 

ienèe nèueb9l | Palestinajì falunae mondatie Kinèe mondatie Amos miat 

a' harem ferte3ètessegen. 1. a' negèdiken nem ferdeitem meg 9kèt 1A3ert 

mert è3en èmber harem nèuèckèl nèuè3tètic Vgî 2 9 f9ld9 mondatie 

Seâîmèe Edomnae (c Idumeanae 2’ Se'yirnèe 2' E3 videc nem 3amlaltat0t 

a’ kúu9l Vale Ieidel'lbè nèm3ètec k93ibè. mert birattatot Isaac fiatel Jacob 

attaiiatol. sem adattatot Iîrl fiainac birodalmba. Dè Isrl fiaì? megtiltattae 

fèguèrt indeitanioe 9 attoc fia èllèn Mikent kèdeg Esau gúl9segb9l Vld93t9 

9 aftafiat Jacebet Vga a3 ldumeesoc. mendenha fènegètesee veltac a3 [ЕН— 

taknae A3ert è' @beta a3 Idumeesec èllèn bè3el 

It imm' ke3det1'c scent Abdyas ‚пшенице Ьрпир 
Abd'y'asnac 

Bdïasnac latasa è3t menga vr istèn Edomnae Hallast hallot 
А tene Vrtel. 1. k9uètet 'èrè3tet nèm3ètekhe3 Kèllètec fel 1. felkè 
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l9nc 9 èllêne hadban Ime aprodda attalac tegedêt nèmgêtekbên igen vta 

latus vag te Te gúuèdnèc kêuelsege magagtatot fel tegedêt K93irtoknac118°‘“*’°&quot;&quot; 

hasadekiban lakogot 9 5èki felmagagtatot Ki mondaß te gúuèdbèn Ki uon 

3on le èngemèt f9ldrè 1 На felmagagtatandol mikent kèsèl9. 1. ha Lilla 

вое k93ibè vètènded te fegkèdèt onnat le uonglac tegedèt vgmond vr Ha 

vrroc bèmentènèc volna to hogiad. z toluaioc eïêl midènë vêgtègtêlvolnaè 
Nemdè elegêt vrogtanac volnaé magoknacHa 3919 зебре bèmentènècvolna 

te hogiad. Midènë fúrt9Lkèkèt пё hattanac volna é tenèked Mikeppèn tu 

dakogtacmeg Esawot. megtuttac 9 rèitekit mëd hatarig'lan Ki èrê3tettènèc 

tegedêt. 1 te bekesegednèc menden ferña'); megkaromlottanac tegedèt Те` 
bekesegednc mendë ferfia'j hatalmagtanac te èllèned Kic te Vèlèd egnèc 

vala ._ vètnèc lêsèlkedètekèt te alad Ninn. ildomossag 9bênne Midênë anna 

pon në vè3tem é èl a' b9l|.èkèt Idumeabol. ¿l a3 ildomosokat Esaunac he 

geb9_l vgmond Es felnêc te èr9ssid delt9l hog meg'9lêttêssec ferñu Esaw 

nac hegeb9l A` meg 9ld9klesert. 1 a' hamissaéert te afadfiara Jacobra Вё 
Гейез tegedèt galagat 2 èluèg 9r9cke | Annapon mid9n allanal 9 èllènefmi 

&lt;19 idègenec vegicvala 9 sèrèget. l kúu9l valoc bèmennècvala 9kapuin 2 

IhrÍmen èrègtnècvala {Шаг Те 1.' valal mönal eg азос k9559l. 2 nè' vtala 

te at'adfìanac napian. 2 9 garandoklaŕt'anac napian ¿l nem 9r913 Juda. ñain 

9vè3edèlmeknèc napian. 2 пё magagtatod fel te зада: а' t9r9dèlemnèc 

napian Sem megbè èn nepêmnèc kapuin 9 romlasoknac napian sem На]; 

te 2° 9 gonossagin 9 pn5tolattanac napian. 2 пё èrêgtètel ki 9 hada èllên 
‚ 24 &quot; ‘ 
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0 

`9 pu3tasaganac napian. scm alla3 vtaknac kimenètin hog meg 9llèd 9kèt 
kic ¿lfuttanac. 2 ne rèkè3tedbè 9 maradekit t9r9dèlmnèc napian mert k93èl 

vrnac napia menden nèm3ètekrè. Mikent t9ttèl. le3en tenèked. te megfor 

batlasodat fordeha te fèdrè Mert mikët ittal èn всё: hegemë. igèn i3nac 2° 

menden nèm3ètec 39nètlèn 2 i3nac 2 èlnèlnèc. 2 le3nèc mönal 
ne legènèc Es Sy'onnac hegen le3en 3abadolas. 2 le3en scët. 2 Jacobnac 
ha3a biriac kic 9tèt birtacvala. (t le3ë Jacobnac ha3a tů3. 2 Joscphnèc ha3a 

119Ш ‘ev'L lang. ¿L Esaunac ha3a Pogdoria Es meg geriè3tètnèc 9bènnec. 2 meg mariac 
9kèt. a пё le3nèc touabba Esauha3anac maradeki. mert vr bè3ellette Es a3oc 

9r9klic Esaunac heget kic vadnac delrè. 2 kic a' ia3oknac mè39sin. 2 biriac 

Eñ'raimnac videkit. (t Samarianac videket 2 beniamin biria Galaadot. 2 

Isîl На}? sèrègenèc èluitèlète Canancosoknac mendë hèlit Sydoniafsi Sarep 
taiglan. 2 Ilivlmnèc ¿luitèlète ki vagon Beforob'â biriac del3ègnèc4 varosit 
Es felmennèc a' 3abadeitoc Syonnac hegerè. mcgitelni Esawnac heget ES 

1e3ë or3ag Vrnac Amen. A3 Hebereknèl nintèn Amen. 

It ke3detic eleue s. Jonason ualo l.plage P r о 1 o g u s 

s Cent Jonast a3 heberec vallac S'ydonia')i Sareptabèl nèmberi Напас 

S lenni Kit Illès „На meg holtat felk9lte kit anna mondua 9nèki 
23115 Ма meg esmèrtèm mert istènnèc ferfia vagte. 2 istènnèc igeie t0 

sadbä igassag E3 okert è' gèrmeket 2’ ig hiua Amathi. mert Amathi mv 

‘n 
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ńèlu9nk9n igassagot gogatl Agert 2° hog Illès ígagat bègellet Ag ki felk9l 
tètet igassag fianac mondatic lenni Ag | Agert ag ig'assagbol galamb gúle 

tic Mert Jonas galambnac gogatlic IssrlnC kèdeg karhogattara Jonas èrègtè 

tic a poganokhog hog niniuèn pniat múuèlkeduen agoc gonossagocban ma 

radnanac megValobigoń Jeroboamnac Ièîl kiralanac idèiebèn ki istènt 

meghaguan 9nepeuèl Samariaban baluä'nac aldogicvala Jonas ,Hihetat а° ki 

raloc negèd k91'1u9 ièlenti uoltnac Eg mikor l{Pheóiaunl megvilagosoltuolna °` 

latuan Niniuèn varosanac bún9sit istènnèc irgalmassagat k9uètènd9knèc 

hog ne lattatnec hamissat Байкала: agon varosnac vègedèlmet meghirdètèt 

rè. пё akarvala. шепну Me't mikent istèn bègellet Abrachamnac Sodoma'y' 

aknac 2 gomorra'y'aknac kègetlènsegekr9l Sodomay'aknac 1. Goinorra'jaknac 

i1u9ltesec iutot èn hogiam Vgan 2 mödatic Niniuènr9l Agert hog felment 

legen 9 gonossagoknac {fupltese istènheg Es mikent istènnèc 19t itelèteuèl 

A’ Sodoma'y'akrol istèn Niniuèn meghiuattatot Vgan 2 Jonas Niniuèn èllèn 

mödot чтет: пё akarinuala meghiuni istèn gergeset пё tudo ki èmbereknèc 

{rdupsseget 9 hogia! fordoloknac inkab akaria hogne' vègedèlmet Agen t9rtent ü, ` 
с . 

H vala annac mel 2° scent Eligensnac ki a' sunamitis nèmberinèc 'z meg IgGmina. 
holt ' nèmberinèc megholt fiat nem tuda Agert Jonas alaitauala 9magat 

èlfutni istènnèo gèmele èl9l valamit èmberscgest gènuèduen monduä Dauid &quot; 

Нона megec te gèllètedt9l. 2 1юиа fussac te orcadtol Prologus 
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Onas galambuac magaragtatie 2 banatosnac Amathiuec ña ki nolt 

I gethb9l ki vagen Qphirben poganoc гашиша eregtetic Eregtet 
uen megutalla megutaluan elfut elfutni elalegen. ki miat a' haie vegedel 

megtetic de a' I'Iil ag eltitkoltat megleli A’ ceth ag elnetettet beneli. 2 

imadkogot ki ekagga meguettetue pdikalta a3 el fordelast de meggomoro 

die a' varosuac pdiaiaban. 2 a’ poganoc ifdů9ssegenec irelkedic Qr91 2 a’ 
g9ld borostauuac arńekan. 2 baukodic hirtelen megagasau Kinec kopersoia 

Gethuec neminem9 varesabì vcaLkabe mutattatic ki vagen ket mel f9l 

d9n Sephorimtol ag utbe kin mennee Thiberiadeube 

S Фри же igeie 

Ouas gepseg9 galambuac magaragtatic 9 haie vegedelmeuel vrnac 
J getrelmet peldagia eg vilagot pniara h'y'a 2 niniuen? neue alat 

peganeknac ifdu9sseget hirdet | 

It begdetic scent Jonas .Ipbetanac k9ńu9 
e  _ . 

S 19u vrnac igeie Jonashog Amathi fiaheg meduau Kelfel 2 men 

I'Iel 'Niniueube ' a’ nag varosba 2 pdikal 9 benne mert feli9t 9 

gonossaga en e19mbe Es felkele Jonas hog elfutna Tarsisba vrnac orcaia 

tel Es' legalla Joppenbe. 2 lele haiot Tarsisba meu9t. 2 megada uekic a' 
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haio bèrt. 2. bèle galla hog èlmenne 9uèlec Tarsisba Vrnac orcaia èl9l Vr 

kèdeg èrègte naggèlèt a' tèngerbè Es l9n igë nag vèg a' tèngerë. 1 a* haio 

vègedèlmègic vala megt9rèttètni. 2 a' haiosoc felenç. 2. a' ferfiac {fu9lténèc 

9 istènekheg. 2 èrègtec ag èdeńekèt mellèc a.' haioban valanac hog meg 
k9ńuèbednenç agoctol Es Jonas legalla a' haiouac also fel_ebè. 2. alogon“I 
vala nèhèg alommal. с: vepec 9 hogia a' haionac biroia. ¿t möda nèki Mit .' 
ńomoreitatol meg' alömal Kèlfel h'y‘ad te istènedèt. ha talätal istèn gon 

dollon mw'/ rollonc. 2 ne vègi9nc èl Es möda ferfiu 9 tarsanac J9uètec 2 

èrègi9nc nilakat 2 tugguc meg mirè è' gonog i9t legë mùnèk9c. 2 èrèg 121.'1“ так 
tenèc nilakat. 2 a' nil èsec Jonasra. g mondanac 9nèki Mögadmeg mil 

nèk9nc ki okaert legë 5 è' 7 gonog = mímèk9nc. Mel te múuèlkedèted. 

mel te f9ldèd. 2. houa meg. auag mel nepb9l vagte Es möda nèkic He 

ber vagoc èn. 2. èn meńnèc vrat istènet felem ki t9tt9 tèngert 2. f9ldèt 
Es felenèc a' ferfiac nag felèlemmèl 2. mò'danac nèki Mit t9ttèl Mert meg 

èsmèrtecvala a' ГенНас. hog vrnac orcaia èl9t futna. mert Jonas megièlen 

tette vala nèkic Es mödanac 9nèki Mit teg9nc tenèked. 2 megg9ńńec è' 

tènger mút9|l9nc Mert a' tènger megenlva vala 2 9reiaioc dagadvala Es 
möda nèkic Vegètec fel èngemèt 2. èrègiètec a' tèngerbè. 2. a' tènger'meg 

g9nic tif `t9llètec Mert tudom èn hog èn ertèm Vagon Ед raitatoc è' nag 
vèg Es a’ ferfiac èuègenèc hog meg a’ f9ldrè fordolnanac 2. nè' tèhètec. 

mert a’ tènger foluala 2 9 reiaioc dagadvala. q. Üu9ltenç vrhog 2 mondanac _ _ 

Ker9nc vr ne vègi9'c èl è' feríìunac lelkebè 2. ne aggad mûreiäc èg таи; 
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Vert. mert te vra mikè't akartad ugt9ttèl Es ueuee Jonast 2 a' tèngerbè 

èrè3tec. 1. a' tènger megalla 9 haragiatol | Es a' ferfiae felec Vrat nagfelè 

lè'mèl. _1.' estakat aianlanac vrnac;l 1. fogadasokat t9nèe 

_u l .l ,f . ' 
' 

. ... И . l 

_' n' . Cap maxed ’.,_.&quot;. 

S alkota H Vr igë nag halat heg èlńèlne Jonast Es uala Jonas 

° Е a' halnae hasaban harem napekban 2 harö eïekbèn Es imadko 
3ec Jonas 9 vrah03 istènehe3 a' halnae hasabol 2 möda En t9r9dèlmèmb9nl 

kaialtottä Vrhe3 2 meghalgatot èngemèt Pokolnac hasabol Vu9lt9ttè 1. meg 

halgattad èn 3emat Vèttèl èngemèt melsegbè tèngernç 3ùuebèn. 2 a' felo 

megk9rńeke3et èngemèt Mend te melsegid 2 te habid èn reiä mentènèe. 

1. èn mondec Eluetèttè te 3èmèidnç 3èmelet9l Valobi30n èsmeg meglatö~ te 

scent tlîemedat Megk9rneke3tènç èngeÈ vi3èc mëd èn lelkemiglèn. Melseg' 

megk9rñeke3et èngemèt. tènger bèfette en fèmèt, Hegeknèc vtelli t9ueig 

lèn le3allettam. F91dnèe 3auari bèrèke3tettèn9 èngemèt. 1. megk9rneke3tèe 

èngemèt 9r9ekè. Es lfel èmèled a' t9rè_tètb91 èn elètemèt èn ПЕ istèn Mi 
Когбо getrèttètnec èn bènnè ènlelkem. Vrä megèmlèke3tè hog te he3iad 

iusson èn imadsagò'. 2 te s. tpldmedhe3 Kie hiusagekat 9ri3nç helaba hag 
gaemg 9 irgalmassagat En kè@ dinerètn? 303attaban ald035 tenèked Vala 

nungnwannellèkèt fogattä megadem vrnac èn meg3abad01asomert 1 Es möda vr a' 

halnae’. 1. ki okada Jonast a' 3arra3ra ' 
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Сардгиъит harmad 
к 

S l9n vrnac bè3ede masodger Jonashog möduâ' Kêlfel. 2 men èl 

Е niniuäbè a’ nagvarosba. 1. fidikallatîot 9bëne a' înlikaciot kit 
¿n bègellec tehogiad Es felkèle Jonas 2 èlmene Niniuèn varosaba vrnac 

igeie gerät. (L vala. Niniuë nag Varos harom napocbä men9 Es kègde Jo 

nas bèmëni a' varosba egnapi utat. 2 iru9lt9 1. möda. Megnèguèn napoc 

vadnac 2 Niniuèn èlsúllèd Es a' niniuênbèli ГенНас húnèc vrba. 2 b9it9t 

hirdètenèc. 1. sakockal ruhagtatanac a' nagtol foguä mëd a.' kùsdèdiglèn. 

1. è3 ige iuta Niniuèn kiralahog Es felkèle 95èkib9l. 1. 9 ruhaiat rolla le 

uete. 1. sacba 9lt93ec 2 a’ hamuba ‘719 Es ůu9lt9 1. möda Niniu'ëbèn ki 

ral `#,aiabol 1. 9fètlèlmieb9l möduä Èmberec 2 barmoc. 1. tèhènec. 2 apro 
barmoc sëmit ne egènèc se 9ri5tèssênèc 1. vigèt ne iganac. 1. èmberec 2 

barmoc sakockal fedegtèssènêc bè. 1. kaialLanac vrhog èr9ssegbèn. 1. ferlin 

megfordollon 9 gonog utabol. 1. hamissagabol mellec vadnac 9 kègekbèn Ki 
tugga ha megfordollon 2 megboLasson isten. 2 megfordollon 9 haragianac 

hirtêlènkedèteb9l 1. nem vè39nc èl Es lata istèn 9 múuèl | kedètekèt. 

тег: meéfordoltanac 9 gonog vtocbol. 2 kègèlmè3et istèn a' gonossagon 

mellèt bègelletvala hog tenne 9nèkic 1. në teue 

Bizcsl сотах. 25 
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Capitulum negèd 

S getrèttètec Jonas igë nag getrèlemmèl 2 megharaguec 2 imad 

Е ko3ec vrho3 2 möda On3ollac vra Midènë në ¿306 é ¿n igeim. 
micor megvolnec ¿n f9ldèmbèn. a3ert foglalä hog ¿lf'utnec Tarsisba Mert 

èn tudom me’t te kègèlmès 2 k9n9r9lètes istèn vag èngedèlmès 2 sok ir 

galmassago. 2 megbotato gonossagokat Es ma ПЕ kerlèc vegèd ¿l ¿n lel 

kemèt èn t9llèm. mert iob ènnèkem halal hognë élèt Es monda vr Alai 

tod é hog okan haragogol te Es kimene Jonas a° varosbol. 2 i119 а valOs 

nac napkèlète fèl9l. 2 alkota maganac arnekot. 2 vluala a3 alat a3 arne 

kon. miglèn latna mi t9rtennec a~ varosnac Es alkotu vr istèn borostant 

2 felnèue Jonasnac fèierè hog volna arnec 9 fèien. 2 megoltalma3na 9tèt. 

mert munkalkodotuala. 2 9r9l9 Jonas a' borostanon nag 9r9mèl Es alkota 

istèn fergèt reg reggèlnèc felmenètebèn holnapra. 2 megraga a' borostant 

штампам mega3ot — — — — nepèe а 42914 2 9 Швеце Es Es 

micor nap fel k9ltuolna paranLola vr a3 mèlèg 2 a3 agalo 3èlnèc 2 tapa a' 

nap Jonasnac гейей 2 hèueitegec 2 kere 9lelkenc hog meghalna. с: monda 

Job ènnèkem meg halnom hog nè elncm Es möda vr Jonasnac Alaitod è 

hog te iol harago3ol è borostanra (t monda En mend halalomiglan iol ha 

 rago3om Es monda vr Te bankodol è. barostanon kibèn nem munkalkot 

tal sem t9ttèd hog nèuèkednec ki eg ev alat 19t. 2 eg c_‘v' alat ¿luè3et 2 
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megagot Es ne èngèggèc é Niniuènnèc è' nag varosnac kibèn t9bbèn vad 
nac gag hug èger èmbereknèl kic nem tuggac mi legë 9 iogioc 2 balloc 
k9g9t 2 soc barmoc P r о 10 g u s 

It eleue uettetic Mz'chz'ason ualo zPlagas 

Oatannac 2 achasnac 2 Egechiasnac Judakiralinac napiban Michias 

J ‚ищешь mutatta è’ k9ŕ19 scent leleckèl bèt9ltnèc è’ .Hihecieiara 
Dè a' fèll9l mondot kiraloc gamabol Joatant 2 Egeehiast а' kiraloc negèd 

k9nuenèc 2 masod paralipomenonnac Historiaïa ièlenti hog 9 igag gergè 
tekert istènnèc kellèttènèc Achag kèdeg istènt meghaguä Samarianac 2 Si 

rianac baluańit ièlentètic hog beL9lt9 legen 2 9 ñait tùggèl meg eg'fèttèt 
uen aldomasba aianlotta Miert Samarianac istène ki Isîlnèc 2 Judanac kì 

ralit a’ megmondot baluax'loknac hamis gergèteuèl megLaltauala megporeituî 

9 haragiat garmagandonac 9 bèleie fèńegètte a’ t9ruët9r9 ISHnc nepet 2 9 
fèdèlmit kic hagug kiglèlèteckèl а' nepèt kengereítettec vala baluaŕl ima 

dasra шепну |'а° k9uetènd9 igekbèn fogsagot 2 halalt hirdèt i9uènd9u9l 

Stènnèc bègede niel ki mendenkor ,thetachog legal legen Mi 
I chiashog 2' ki alagatossagnac magaragtatic Demorastenbèli Miche 

asnae ki mend èg napiglan Obenthopolim Palestinay' varos mèllèt vagon нё 
25 ' 
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12adik level. 

nag falu Es magaragtatic gep 9r9kletuee auag alagatossagnac mel iogagoc 

k9g9t ielesbnec mondatie. isten 9r9cletenec remeusegeb9l geletic Eg alaga 

tossag nem ertetic mel búu9knec ceuscieuciaiabol i9 de mel a’ iogagoc 

k93ibe vettetic honnan mondatic Alagkoggatec a’ hatalmas istennec kege 

ala. ¿t ki magat alaganga felmagagtatie (t ug. tanollatoc en t9llem Inert ke 

ges vagoc 2 gúuel alagatus Agert mikeppeu mvnalone a' fogadasoc 2 mon 

ual iogaguac gallasara vettetnec ag igekuec. xpc g9g9ienec neuegeti kege 

sec iamboroc 2 a' neuegetesec fordeitatnae tulaidouocba Vgan a3 Heberek 

nel 2° Mieheas. ¿t Abdyas 2 egebec ellatauoc iogagoknac neuegeteb9l a’ 

3ú1ect9l vettetteuec gabadoknac iogagoknac neuegeteb9l 

It {Еш begdetic scent ÍIIicheas {pbetanac 11911149 

Rnac igeie mel 19t Demorastenbeli Mieheashog Joatan Achas 2 

V Egechias Juda kiralinae napib'au Inellet latot Samariara ¿i Ihrlm 
re 1 Halgassatoc menden nepee 2 figelmegie f9ld 2 9 tellessege Es lege vr 
isten mifnek9nc tanoba vr 9 seet tlîomabol Mert ime vr ki megen 
9 scent heler9l 2 legal 2 megńomegga f9lduee magassagit 2 megêmeg 

tetuee 9alatta valo hegec 7 v9lgec elmettetnec mikent ving t9rnee orcaia 
tol mikent víSec kie elfoluae melsegbe Med eg Jacobnac fertegetessegi 

ben 2 Isrl haganac bùníben Mel Jaeobuae búu9 ’1 Nemde Samaria e ’l 
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Es mellèc Judanac magassaga ’l Nemdè Ihrlm é ’l Es vètë Samariat mi 

kent k9uèknèc agtagat mèg9bèn micor plantaltatic a' g9l9 2. 9 k9uèit 
181101135 а' f9ldrè 2. 9 fondamentomit megièlentë. 9 menden faraguani 

le èsnèc. 2 9 menden beri meg egèttètnèc tůggèl. 2 9 menden baluańit 

vètem vègedèlembè mert a' kuruanac berib9l gúitèttènèc. 2. a' kurna 
nac berebè fordeitatnac Egen siroc 2. ordeitoc èlmegec meg' fogtatuä 2 

mègeitèlènen. siralmat tegec mët sarkańoket. 2 gagolatot monnal struco 

ket mert rèmentèlèn9lt 9 Lapasa Mert i9t Judaiglan 2 illètte èn nepèm 

nèc kapuiat lhrlmiglèn Gethbè ne akariatoc meghìrdètnetec. K9l'1uègè 
teckèl ne akariatoc sirnotoe Pornac hagabä himLetec meg magatokat por 

ral 2 èlmegen tir t9llètec a’ gep lakodalm gegensegtec meggalagtatuä Nem 

ment ki ki a' kimenètbèn lakogic. a' gomged hag siralmat vegen tu bè 

l9llètec ki allot 9 maganac ki megbètèg9lt ioban ki lakogic kèsèr9se 

gecbèn mert vrtol legal gonog. Ihämnèc kapuiara. | Sèkèrèc felèlmenèc 

gaigasa Lachisban lakogora. búnnèc kègdète Vagon Sy'on leańanac mert te 

bènnèd lelèttèttènèc Iîrlnèc fertegètessegi Agert agga a' futokat Gethnèc 

9r9klèterè hagugsagnac haga Isrl kiralinac megnalasara. Meglèn 9r9klètet 

h hogoc te nèked ki lakogol Maresaban Odolamiglan i9 lsi'lnèc di|.9seg'e 

copaglat 2 nirèt te gèńerkedètednèc iiaira Selesehèd meg te kopaglatodat 

mikent kèsèl9 шеи: foglac vitèttènèc èl te bèl9llèd 
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l24dik Печи. 

Capz'tulum mased 

kie gondeltoe kellètlènt 2 gono3t můuèlkettee te hailaktoeban 

J Veternè'y' Vilamedat te3itee a3t mert vrnac èllène 9kè3ee 2 ke 
uantanac mè39kèt 1. èr9uèl èlu9ttee. 1. ha3akat èlragattanae 2 feríìat meg 

patuaro3tanac. 2 9 ha3at а feriiat 2 9r9elètet A3ert è3t menga vr istèn 

Ime èn geno3t gondolee è' ha3bèlièkrè honnat në vèhètitee ki tú nakato 

kat 1. kèuelen nem iartee. mert a3 Vd9 ment9l gono3b Annapö Vetèttètic tir 

reiatec pelda bè3ed. 1. enee edesseggèl eneelètie monduan Megt9rètettèl 

pu3teitattene meg. èn nepèmnèc re3e megvalto3tatet Mikeppèn megen èl 

èn t9llèm mikor meg'ferdoland ki mV Videkinekèt meg'03ia A3ert О [gri 

nè'lle3en tenèked nil k9tèlenèc èrè3t9i9 vrnac serègebè Ne bè3e`1`1ètee bè 

3eluè nem Lepeg' è3ekrè Nè' feglalla meg a' gala3at vgmend vr Je Jacobnae 

Minë meg rúuideitètet vrnac 3èllète auag illètènee 9 gendelati Nemdè 

èn igeim iek é anual ki iga3ä iar Es meg a3 èllèn èn nepèm èllènsegbè 

k9lti`el A' 3eknarol a' palastet èlu9ttetee 1. a3ekat kie egúg9uèn iarnae 

Vala hadba ferdeìtettatoc En nepèmnèc nèmberiekèt ki Vèttetee 9gèńerke 

dèteknèc ha3abel 2.9 aproggokat èlu9ttetee èn 9r9e diLerètemet Kèllètec 
fel 1. meńńètee èl mert në valletec it nugolmat 9 ferte3ètessegeiert meg 
t9rèttètic ment91 geno3b rothadagessaggal 1 Aua'jha nem velnee feríiu 
3èllètet Valle 2 inkab ha3ugsagot bè3ellènec Zepegec tenèked bert 1. meg 
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regegeit9t 1. legë kirê Lepeg è' nep Gúlèkegètlêc egbè gúitlèc tegedèt Ja 

cob mend egb&quot;è hogom Ihbîmnc maradekit leilt 2 egêmbê Vètem 9tet mon 
nal Lordat a5 akolba. 2 monnal apro barlnot akloknac k93èpibê Saiognac 

êmbereknèc sokassaga'tol Mert felmegen vtat nituä 9 èl9tt9c Meg ogtuan 

с: bèmennèc a’ kapun 1 kimennêc 9 raita Es 9 kiraloc megen 9 èl9tt9c 

2 vr 9fêieken 

т 

Cap loafmad 

S mondeo Halgassatoc Jacob fêdèlmi 2 Iâ'l hag'anac vêgèri Mi 
Е dênë nem nèktec kel tudnotoc agitelêtet é Kic gúl9segbèn val 

latoc a' iot 2 3èrètitec a' gonogt Kic èr9uèl èluegitec 9 b9r9kèt 9 rolloc 

2 9 husokat 9 Lontokrol kic meg9ttec èn nepèmnèc husat 1. 9 b9ret an 

nac felette lehugtac 2 9 tètèmekèt meggègdêltec 2 rêmekekbê vagdaltac 

mikent f9d9bòn 2 mönal hust fageknac k95êpibè Tahat w'm9ltnêc vrhog 2 

пё Ьа15аЁЁа meg' 9ket 1. êlrèiti | 9 orcaiat 9t9ll9c. a5 Üd9bèn mikent al 

nakol múuèlkettènèc 9 lelêmesecbên Egekêt möga vr a’ .Hihetakra kic èl 

hitètic èn nepèmêt kic megmariac 9 fogockal 2 bekeseget predikalnac 

Es ha nem adand valamit 9 gaiocba hadat scêntelnêc 9reiaioc Agert 
a“ latasert e5; legen 9nekic 2 setetseg a’ varasolasert. (l nap êlńugogec a‘ 

,Hihetakra 1 megsetet9l 9reiaioc nap Es meg galagtatnac kik latatet «latnue 

1. meg galastamaß а' 116390 2 mend bêfedic 9 5èmclekèt тег: nim. istèn 
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nèc fèlèlète Valobi3on ¿n bèt9ltèm v1' 3èllètenèc èr9ssegeuèl itelèttèl 2 

igassaggal hog meghirdèssèm Jacobnac 9ferte3ètessegit 2 Isrlnc 9 búnet. 
Halgassatoc e3 еде Jacob ha3anac fèdèlmi 2 I_srl ha3anac bira'y kic meg 

vtaltoc itelètet 2 menden igassagokat ¿lfordeitotoc Kic megrakiatoc Syont 

verecblè Ihîlmet hamissagocbà Q fèdèlmi aiandokocbä itelnècvala 2 9 papi 
berert taneitnacvala 2 vron ńugo3nacvala monduac Minemdè vr në tv k9 

3èpettètec é në i9nèc tv reiatoc gono3oc A3ert è' tú úgètekert Syon meg 

3antatic mönal mè39 2 Ihîlm le3ë monnal k9uèknèc gúitese 2 a' tplom 

nac hege ¿rd9knèc magassagaban. 

Capitulum neged 

9— S le3en napoknac vtolibä 1e3ë vr ha3anac hege ke3eitètet he 
Е geknç tètèiebè 2 hegec 2 halmoc felet magas. J9nec 9 ho3iaia 

nzadiklevéhnepèc 2 siètèlmè3nèc soc nèm3ètec 2 mödnac J9uètec menn9nc fel vrnac 

hegerè 2 Jacob istène ha3aba. 2 taneit miìkèt 9 vtaira 2 meg9nc 9 9suè 
nibèn Mert S'yonbol megen ki a' t9ruen 2 vrnac igeie llirlmb9l. 2 itel 
soc nèm3ètec k939t. 2 megfèg èr9s nèm3ètekèt igen mè33eiglèn. 2 meg 

~ 3ègdèlic 9 t9r9kèt 3anto vasacba. 2 9 3ucaiokat kapacba Nèm3èt nem ve 

3en t9rt nèm3èt èllèn 2 në tanolnac te touabba hadako3nioc. 2 ferfiu vl 

9 3919i9 alat. 2 пё 1е3ё ki meg yè3ie mert sèrègec vranac 3aia bè3ellette 

mert mëden nepèc iarnac egmendenic 9 vra istènenèc nèuebè Mú kèdeg 
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iaronc mír чти1115 istèn9nknèc nèuebè 9r9cke. (L touabba vgmond vr Ап 

пароп egbè gúitpm a' santalot 2 agt kit èluettèm vala felgedem. 2 mel 

lèt getrettèm vala megvigagtalom. 2 vètem a’ santalol: maradekocba 2 agt 

mel munkalkodot vala èr9s nèmgètbè 2 Vr istèn orgagl 9raitoc Sïonnac 

hegen matol foguä 2 9r9kiglèn Es te Sïon leańa Lordaianac homalos tor» 

na te hogiad i9 2 i9 IIElm leaila orgag'anac èl9 hatalma Es ma mirè èmeg 
tètelmeg' gomorossaggal Midènë kiralod nim. é tenèked auag èluèget ta 

nalLogo mert teged megfoglal sèrèlem mikent gúl9t S'y’onnac leańa ban 

koggal 2 èr9k9ggèl monnal gúl9. mert ma ki meg è' varosbol lakogol 

videkbèn 2 i9g mend Babilloniaig'lan ottogol gabadolg meg Ottogol gaba 

deitmeg tegedèt vr te èllènsegidnèc kègeb9l Es ma. gúlèkegtènèc soc nèm 

gètec kie mongac meg | k9uègtèssec. 2 mir gèm9nc neg Syonra Qk kèdeg 

nem èsmèrtec meg' vrnac gondolattat 2 nem èrtettec 9 tanalLit mert egbè 

gùitott9 9kèt monnal ger9nèc genaiat Kèlfel Sïonnac leana 2 Lepel mert 

te garuadat vètè' lfecke 2 _te k9rmidèt vètem èréecke 2 megt9rg soc nepè. 

kèt 2 meg'919d 9 ragadogasokat vrnac 2 9 èr9ssegekèt menden f9ld vranac 

m 

C a р 9 t 9 d 

Ahat megpugteitatol toluaínac leańa Megk9rńekegètet vèttènèc 
Т mir reianc Vègg9bèn 17 vèric meg ISE Vègèrenèc alat Es te Beth 

lèhèm Etïrata kiLenèd vag Judanac ègeribèn Te bèl9llèd megen ki ènnè» 
BÉcsx coDEx. 26 
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126dil level. 

kem ki legen vralkede lsrlben Es 9 ki menese ke3dett9l fogne. 9r9k 

segnec napitol foguan. agcrt vr isten agga 9ket ideiglen kiben a’ 3ú19 gul 

Es 9 attafiainac megmaradeki megfordeltatuac Isrlnec liaihog 2 megallapic. 

2 9 liait 9ri3i vrnac er9ssegeben 2 9 vra istene neuenee magassagaban Es 

megf'ordeitatuac mert ma felmagagtatic f9lduec hataraiglan Es lege e’ be 

keseg micor Assirius i9uend mv f9ld9ncbe Es mid9n ñomotandic mif ha 

gincb'â' Es feltamagtone 9reiaioc het pagterokat 2 nele ieles embereket 2 

9ri3ic Assnrnac f9ldet t9rben. (I Nemrotuac f9ldet 9 guc'aioeban Es meg 

gabadeit minket Assnrtel micor i9ueud mv f9ld9ncbe 2 mikor ńemotandic 

mv hatarinkban Es leguec Jacobuac megmaradeki soc nemge tekben Asoc 

napoknac k93epette mounal harmat vrtol a 2 mennal Leppenet a' fúre ki 

ne var ferfiat. 2 vartatic emberec fiaitel. 2 le3n? Jacobuac megmaradeki 

9 nemgetiben sec nepekuec k93epettec monnal eroglan erd9kuec barmiban 

2 monual о ereglaunac k9lk9 reno apro barmoknac Lordaiban Ki micor 

elmeneud. 2 megńemedaud 2 kegdend 2 niuLen ki meggabadehen Es fel 

magagtatta te kegeidet te ellensegiden 2 te menden ellensegid eluegnec Es 

193€“ 83 “apen vgmond vr Èluege te louaidat te k93epidb9l 2 eluegtem te 
gekeridet Es eluegtem te f9ldednec varosit 2 megt9r9 mend te er9ssegidet 
Es eluegec gonogol teu9ket tek9gepedb9l 2 neg9c nem legn? te benued Es 
eluegtem te bali'araguanidat 2 te oglopidat te k93epidb9l meg 
t9r9m Es ne imadod touabba te kegeidnec múuelkedetit Es ki irtom te 
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èrègtuèńidèt te k9gèpidb9l Es megt9r9m te varosidat 2. tegec g9g9dèlmèt ha 

ragban 2 meltatlankodatban menden nèmgètecbèn kic në hallottac 

Capitali1 hated 

h Algassatoc mellèkèt vr bègel Kèlfel 2 vètèkeggèl itelètbèn a’ 

Н hegec èllèn Es halmoc halgassac te godat Halgassac hegec Vrnac 
itelètet 2 f9ldnèc èr9sb fondamentomi mert Vrnac itelète 9 nepeuèl z ISTI 

lèl iteltètic Èn nepèm mit t9ttèm tenèked. | auag mibèn voltam gomoro 
tenèked Fèlèl ènnèkem Mert ki hogtalac tegedèt Egiptomnac f9ldeb9l 2 

golgalatnac hagabol meggabadeitottalac tegedèt Es èrègtettèm te orcad èl9t 
Moïsest 2. Aaront 2 Mariat Èn nepèm kerlèc èmlèkegièlmeg mit gondolt 
legen te èllèned Balach Moabnac kirala 2 mit fèlèlt legen nèki Baalam 

Behornac lia Sechinb9l g'algalamig'lan hog meg èsmèrned vrnac igassagat 

Mit aianlac meltot Vrnac Tèrdet haitoc a’ felseges istènnèc Minë aianloc 

è 9 nèki aldomasokat 2. ègtèndè'i boriukat Minem èngegtèltètic meg istèn 

91'9erc ègeribèn auag k9uèr bakoknac soc ègeribèn Minê adom é èn èl9 le 
temèt èn fertegètessegemert En hasamnac gim9lLet èn lelkemnèc búneiert 

1 0h èmber Megmutatom tenèked mi legë a' io. 2. mit vr meg kèrèssen 

tet9llèd Valobígoń itelètet tenned 2 irgalmassagot gèrètned 2 gorgalmagatoson 

iarnod te = istèneddèl ’ vrad Vrnac gana a' Varosnac ím9lt. 2 {rdu9sseg 

legë 9 scent nèuet fel9knèc 1 Halgassatoc nèmec 2 ki k9gèleiti meg agt 
26 ' 
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12111“ leve'l. 

x nemìnè 
mp tliuis 
sè: fa 

Meg' tú3 kègetlèneknèc ha3ocban 1. hamissagnae kenLi 1. kússèb mertee 1. 

tèllès haraggal Minë iga3eitom é meg a' hamis merteket 1. saknac alnoc 

merteket kiebèn 9 ka3dagi bèt9ltènèe hamissaggal 1. 9 bènne 1ako30c ha 

3ugsagot bè3elnècva1a 1. 9 nèluee Lalo 9 3aiecban A3ert èn 2 kè3delèe meg 

vèrnem tege? vè3edè1mèl te bůniden Te e3el 2 nem elegedel meg' 2 te 

a1a3at0d te k93èpettèd 1. megfoglaled 1. në 3abadeita3 meg 2 kikèt meg3a 

badeitanda3 t9rnèc adem Te vèó 2 nem araó Te elait nem3 2 nem kènèt 

tètel meg' 01a'y'al. 2 mustet ń0m3 2 nem i301 bert Es 9ri3tèd Amrinae pa 

ranLolatit ¿L Achab ha3anac menden múuèlkedètet. 2 iartal 9 generkedè 

teebèn heg adnalac tegedèt Vè3edè1embè a’ Niniuènbèlièknèc. 2 súu9ltes 

bè 9 bènne lako3oknac 1. èn nepèmnèc b0330sagat visèlitee 

Capitali1 lieted 

A3’. ènnèkem mert l9ttèm mikent ki 391 3919 3edètnèe fúrt9tkèit 
J gúiti 933èl Ninn. 3919 f9 etèlrè Megert fugèkèt keuant èn lelkem 

Eluè3et scent f9ldr9l 2 iga3 nim. èmberecbèn Mend Verbèn lèsèlkednèe 

Регби 9 attafiat halalra vada3ia 9 kè3eknèc gonossagat ionac mongac A' 

fèdèlm kèr 1. a' biro adatban vagon Es a' nag 3011a 9 lelkenèe keuansagat 

2 meghabereitottae 9k 9tèt ki ment9l iob 9k939tt9e mönal Paîiurus 2 ki 
iga3 monnal tùuis a' s9uer'1r9l Te 9ri3ètednèe napia 2 te meglatased è1i9t 

Es ma le3'ê 9 pu3t01att0c Neakariatoc hinnetec barattoknac Ne akariatoc 
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bignotoc a’ vègêrbè Attol ki alogon te 9lèdbên 9rigiêd te gadnac hailakat 

Mert fìu boggosagot tegè' 9 9 affanno 2 leań feltamad 9 anna. êllèn Men 9 

napa èllên | Embernêc 9 9 èllènsege 9 hagabèli En kedeg vrhog 

negec 2 varom istènt èn {fdu9geit9mêt Meg haléat engemet en ПЕ istênë 
Ne 9r9l èn raitam èn èllênsegem mert le êstèm megfelkèlec Micor {Ilen 

dec setetecbèn Vr en Vilagossagom Vrnac haragiat visèlem mert búnh9t 

tem 9neki Miglen ite`1`1e èn irgêmèt 1 tegi èn itelètimèt Ki vigen engemet 

vilagru 2 meglatö 9 igassagat 2 neg engemet èn èllênsegë. ¿L befedegtètic 

galagattal Mert ugmond ênnèkë Hol vagon te vrad istened` Èn gêmêim 
meg'lattac 9tet Ma legë' megñomodatbä mikent vóaknac sara Napoc hog 

megrakattassanac te maeeriaïd Annapö mêgge legè a' t9ruex°1 Annapon i9 f 

Assur te hogíad 2 te èr9s varosodiglan Es ag èr9s varostol fòguä a’ foloig 

lan 2 têngert9l foguä tèngeriglèn 1. a“ hegb9l a“ hegbê 1. a.’ f9ld legen pug 

tolatbäI 9 lakogojf'ert 2 9 gondolatoknac gim9lLeiert Qrigièd te переде: te 

vègg9dbèn 2 te 9r9klètednc Lordaiat lakogokat 9n9 magokat a’ kiètlênbèn 
Basan 2 Galaad 9rigtètnèc Carmelosnac k9gêpibên a' regi napoc gerët Te 

ki menesednêc napia gerët Egiptom f9ldeb9l mutatoc 9nekic Ludakat Lat 

tac nêmgetec 1. meg galagtatnac 9 menden èr9ssegen Vètic 9 kègekèt ga 

iokra 9 fúl9c súkèt legë Port ñalnac mikent kegoc. Meghaborodnac 9128агпмг. 

hagockal mikent l`9ldnc magoìi Mt&quot; vrunk istên9nkêt nem aieitac 2 felnèc 
tegedèt Ki egènl9 isten tellelêd Ki èluog kègetlènseget 2 èlueged te 9r9k~ 
lèted megmaradekinac berit Nem èrègti touabba 9 hirtêlènkedètet mert 
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irgalmassagot akaro Megfordol 2 irgalma3 mvnèk9nc Leuèti mv kègetlèn 

seg9nkèt 2 menden bůninkèt tèngernèc melebè vèti Jacobnac igassagat 

adod Abrachamnac is irgalmassagat Ki mv atainknac èsk9ttèl a’ .ael regi 
napoktol foguan, P r o l o g u s 

It ¿leue uettetic s. Navm .Iphetauac „plogosa 

n Aum .Iphetat bi3ońeita a3 heberec 3er3ese hog Assiriosoc kirala ¿192 
N i9uètèle ¿19t uolt ki Isl'lnèc nepet fogna vitteuala ¿l 9uidekibè Va 

lobi3on ¿3en .Hiheta è’ k9x°19nc vegebèn ièlentètic meghirdètni a' megmödot ki 

ralnac i9uètèlet Dè micor Niniuènnèc lako3o°y 9 bún9kr9l 2 kègetlènsegekr91 

penitenciat múuèlkettècvolna Jonas meghirdètu'e' a' varosnac vè3edèlmet hog 

a’ meghirdètet vè3edèlmèt ne gènuèdnec istèn haragiabol Istènnèc irgalmas 

sagat veuë nèhè3èb bún9cbè èlègeitec 9 magokat Ki okert a’ megèmleitet 

.Ipheta всё: 3èllèttèl tèllès. istènnc itelètet meghirdètuè igbè3ellet1stèn ha 

ragos 2 g939dèlmès. Mert immar a' ti3 nèm3ètec a3 assiriusoktol fogsagba 

vitèttènc vala èl I E3echias Juda kirala alat Kir9l 2 ma a3 èl uitètet nep 

nèc viga3talattara. lattatic Niniuèn èllèn latas 2 nem kůsdèd viga3talatvala 

mend agoknac kic imar a3 Assiriosoknac golgalnac vala 2 mëd a' marade 
koknac kic Sedechias kiral alat valanac Juda 2 Bleniamin nèm3èteb9l kic 
a3011 èllènscgectpl lèselkettètnèc vala hog hallanac a3 assiriusokat 2° a’ cal 

deosoctol megfogattatandoknac mët è’ k9r'19nc egèbibèn mutattatic meg 
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Masodmlogg 

Awm è’ vilag' vigagtaloianac mandatée magaragtatic megporeifa 
N a’ vereknèc Varosat 2 аппас èl fordolasa. vtä bègel Ime a' hege 

ken ewägoligalonac laba 2 bekeseget hirdèt9nèc 

El tudni hog Niniuèn mir ńèlu9nk9n ag Heberech9l dragalatos 
М пас mandatie sogutlie me gogatlic E' vilag kèdeg dragalatosnac 

mondatic. тег: a' g9r9g9knèl 2 cosmos аз ekessegtpl v9t nèuèt Es valami 
ma Niniuèn èllèn mondatic peldagat gerët è' vilagrol mutattatic Ki okert 

2 vètèl mellèt a' hètuèn tolmaLogoc Lemna Aquila feguèrnèc magaragta. A3 
hebereknèl massanac mödatie vèttètic x nèhèg tèrehnèc agert hog 9tèt 

megnèhègehe ki èllèn ,Hxhetaltatic 2 ne hagga felèmèlni 9 garuat Es ègt 
egèmbè .Hihetanac ègen latasa legen auag vetèl auag nèhèsseg auag tèreh 
mert ne' bègel èlmenèc rútètebèn ment Montanos 2 Prisca 2 Maxilla te 

uelgnèc ig ment {phetalnac А mellèt bègel latatnac k9í1u9 mendenekètlzodill~vél 

èrt9e 2 èllènsegeknèc tèrhe 9nepenèc latatot teu9ie Es ug Anagogia gerët 

è' vilagnac vegè vegegèter9l gergèttètic è’ ¿phecia scènteknèc vigagtalatfara 
hog valamit è’ vilagbä latädnac тонна! d9g9kèt 1. èlmulandokat megvtal 

lac. 2 kigic 9magokat itelètnèc napìara hog a’ g9g9 vr аз Assiriosi ferñac 

èllèn i9uènd9 
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It kegdetic s. Naem ,Iphetanac k9nu9 mellet latot Niniuen ellen a’ nag 
caros ellen 

Iuiuennee terhe Elceseìi Naum latasinae k9ńu9 Meg harago vr 2 
N g9g9delmeg9 vr g9g9de1mes vr 2 hirtelenkedetet vallo G939del 

meg9 vr 9 ellensegibeu 2 9 meg haragogec 9 ellenseginec Q engedelmes vr. 

2 nag er9ssegben 2 megtigteitue nem tegen artatlaut 1 Vr hirtelen vegben 

2 9 vta forgo gelben 2 9 labainac pera k9d9c. meg «p poreita tengert 2 
meg agalla agt 2 mende folokat kietleube vige Megbeteg9lt Basan 2 Car 

melos 2 libanosuae viraga meg leleteget Hegee megindoltanac 9t9119 2 hal 

moc meg pugteitattanac 2 f9ld regketet 9 ereaiatol 2 e' vilag 2 mendenec 

9 benne lakogoe Q meltatlankodattauae eréaiaia elet ki alhat’.l Q meltat 

laukodatta ki 9ttetet met túg 2 k9nec megfeslettettenec 9t9119 1 J0 vr 2 

megbatoreito t9r9delemnec napie 2 tugga 9 bele remenked9ket. q. a3 e1 
mule vig 9g9nbeu te tegi | a' heluec vegegetet 2 9 ellensegit vld93ic setet 
segec Mit gondoltoe vr ellen? 9 tegi a' vegegetet Nem tamad fel kett9s 

gendelat9r9delm. mert mikent a' tunissec egmassal egbe fenodnac Vgä a3 

egbe iuokuac 9nendegsegec megemegtetic monual pogdoria agiusaggal tel 

les Te bel9lled kedeg ment ki vr gouossagot gondole vr ellen 9 elmeie 

ben ger39 a' t9rueŕI t9rest Egt menga vr Ha t9kelletesec leuduec 2 ig so 

kan 2 igen nirettetie meg 2 elmegeu Getrettelec tegedet 2 ne geterlee te 

gedet tenabba Es ma megt9r9m te hatadrol 9 estapiat 2 te k9telidet meg 
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gagg'atom с: vr paranLol te reiad 2. në vèttètic te nèuèdb9l touabba. te 

istènednèc h hagabol 911ес meg a' balualuanńal 2. ag 9ttèueńńèl vètem 
te koporsodat mert tigtelètlèn vag Ime a’ hegeken ag ewîgeligaloknac 2 

a&quot; bekeseget hirdèt9knèc laboc Juda golgallad te innèpidèt 2 aggad meg te 

fogadasidat mert në toldatie touabba hog Belial altal mennen te bènnèd 

Mendenest9l èluèget 

lll 

Cap masod 

f Elment ki èlhimLe te èl9ttèd ki 9rigie a’ tf1Hm k9rn9l fekest 
F Negièd ag utat batorohadmeg' гаммам. te tèhètsegedèt igen 

meg èr9s9hèd Mert mikent meg'forbatlotta vr Jacobnac kèuelseget vgä lusrl 
nèc Mert a’ pugteitoc èl tekoglottac 2. 9 5919 t9i9kèt megt9rtec Q èr9sinèc 

pa'y'sa tůgès. 9 hadanac гегпау vèrèssècbèn gèkèrinèc k9tèli túgèsec 9 ke 

g9lètenèc napian Es Es pgèkèr vègèt9§î megïèttènèc ag vtacban megha laodik 'm1 

borottanac 9 gèkèrec ag utacbä le èstènc 0 negesec monnal lampasoc mon 

nal futo villamatoc Megèmlèkegic 9 èr9sir9l leomolnac 9 vtocban Golsan 

felhagnac 9 k9falokra 2 megkegeitètic ag arnec auag a' sator A' foloknac 

kapui megńittattac. g a. tïilomï mend f9ldiglèn le t9rèttètet Es 

a’ Vitèg foguä vitètet èl 2 9 golgalo leañi haitatnacvala nèguen ńèguen 

ment galambac moroguä 9 gùn9cbèn Es niniuèn 9 vigè'y' monnal halastok 

nac vigèï Qk kèdeg èlfuttanac Allatoc allatoc meg 2. nim. ki megfordol 
BÉcsx coDEx. 27 
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lon Ragaggatoe è3ůst9t ragaggatee arannat 2 nim. ka3dagsag0knac vege mendë 

dragalatus èdenecb9l El tek03latet megmètèItètet. 1. meg3aggattatet. 1. a’ 3ú 
meg ïèdet. 1. tèrd» tèrdetkèenèe fèslese 1. tèrde|.kèknc megfèslese 2 fogatko 

3at mëdë Vèsecbèn 2 mendeneknèe ereaia mikent fa3eknae eerma Hol a3 0r03 

laneknae lakedalma 1. oro31anoe k9lkinèc eledèle Kibè ment a3 0r031an hog 

bèmenne oda a3 0r031annac k9lk9 2 ninLèn ki megïè3ie A3 0r031an b9u9n fo 

get 9 k9lkinèc 2 meg9lt9 9 nèwinèe Es bèt91t9tt9 f03lattal 9 barlangiat. 1. 

ragad03attal 9hailakat Ime èn te h03iad vgm'o'd sèrègeknc vra istène 1. meg' 

geriè3tem mend tètèiglènte 3èkèrèdèt 2 te oro31anLaidat t9r e3 e3i meg Es ki 

irtem f9ldr9l tef03lasodat 2 në hallatie teuabba te èllènsegidnèc 303atta l 

АУ vereknèc varesa menden ha3ugsag'e 3akad03assal tèllès Nem 

J taue3ie èl tet911èd ragado3at esternac 303atta. ¿I le hirtèlènkedè 
tenèe 303atta 1. kèrèc reuasanae 1. 3èkèrèe Likorgatasanae 1. felmen9 loua 

goknac 1. fenes t9r9knèe 1. villame 3uóaknac 2 meg l91d9k19ttèe sokassa' 
ganae 1. nèhè3 remlasnae 1. d9g9knèe nim. vege. 2 1e èsnèe 9 tèstecbè 

A’ 3ep 1. dragalatus P para3na bèlèndesseginèe sokassagaert. 1. g0n0301 te' 

u9knèc Vallasaert ki èl arolta a' nèm3ètekèt 9 bèlèndessegibèn 2 a' 11113й 
301gakat 9 geno3 teu9ibèn [me èn te he3iad vgmend sèrègeknèe vra istè 

ne Es megièlentem te 3èmermedèt te oróadba. 1. te mè3eitè1ènsegedèt meg 

mutatö nèmk3èteknèe 1. te 3idalmsagodat er3ag0knae. 1. reiad vètè' te Vndec 
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sagidat 2 boggosagockal geterlèc tegedèt 1. vetlec tegedèt peldaba Es legë 

mendë ki tegedèt latand èlualic tet9llèd. ¿l mond Nininèn megpugteitat 

tal Ki ragia fèiet te raitad Honnat kèrèssèc teneked vigagtalot 1 Minë 

iob vag te Alexandriabèli nept9l ki lakogic a' folocbä Vigèc 9 k9rń9ll9 

kinec kagdagsag'a tenger Q k9fali vigèc Ethiopia 9 èr9ssege 1. Egiptns 2 
nim. vege, Affrika 1. Libies voltanac 9 sêgedèlmebèn Dè 9 1.’ fogsagbä 

Vvitètètètèt ag èluitèlêtbên Q aprody' le èstènèc menden vtaknac fèieben. 2 

9 fenesb fêdèlmin êrègtettênèc ńilat. 1. 9 menden nèmesb fèdèlmit bekoc 

kal egbè k9t93tec Agert te 2 megregeg9lg 1. megvtaltatot leg. 2 te венеламп геш 

dèlmèt kerg te èllênsegedt9l Te menden èr9s rakasid. mikent füge 9 èl9 

gim9lLinèl Ha meg ragattatandnac esnec ag eu9nêe gaiaba Ime te перёд 

te k9gèpettèd. mët nèmberiec te èllènsegednc Te f9ldèdnèc kapuj megiè Y 

lentètnèc ńilasra. tůg meg maria te gauaridat. Mért mèreh vigèt temagad 

nac a' k9rń9l fêkesert Rakiad meg te êr9ssegidèt. meńbè a' sarba. 2 nom 

iad meg. 1. alat múuèlkeduè tan. teglat Ottogol égë meg' tegedèt túg 

T9rrèl vèg èl. megmar tegcdèt ment Laiua Agert egbè gúlèkegièl ment 

Laiua. sokasol meg ment saska T9bbècke t9ttèd te ifgidèt hog nem meil 

nèc Lillagi A’ Laiua ki tèriègkedet 2 èlrêp9lt Te 9rig9id monnal saskac. ‚ 

1. te aprodid monnal saskaknac saskaìi kic hidègnèc napian egbè gúlnèc 

a' s9ueńekrè Feltamadot a’ nap 2 èl rèp9ltènèc 1. në òsmèrtètet meg' 9hè 

lec hol voltanac О assurnac kirala. te pagtorid èl aluttanae. te fèdêlmid 

 èl tèmèttèttenèc Te перёд el lampant a' hegecbèn 1. nim. ki egbè gúh9 f' 
27 i ° 
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¿t në setet te t9r9dèlmèd. ment9l gono3b te Lapasod Mendenec kic hal 

lottac te°hallomasodat egbè koltoktac 9 kè3ekèt te raitad. Mert kirè nem 

ment te gonossagod mendencor P r o l o g u s I 

Bakuc плюш 91èl9 Ki auag a3ert hiuatie 9lèlètnèc hog vrnac 
А 3èrèlmès uolt auag hog ístènnèl t9rèkedessèl megen Viuo 9lèl9 

nèc auag kú39d9nc v9tt9 nèuè3ètct Mert senki nè’ mère3te ol bator 3o3at 

tal istènt igassagnac vètèkedètebè hiuni 2 mondani nèki Mirè èmberi a1 

latocban 2 è' vilagi kèuelsegbèn ènne hamíssag forgoggec E3 9 k9ńuenèc 

kè3dètebèn meg iria a3 9rd9g9t 2 9 tagit Vegebèn kèdeg meghirdèti a3 
vdu93eit9 vr getrèlmenc i9uètèIet Nem valakir9l egèbr9l èrtètic mondani 

hanëtac n ‘xcnac i9uètèler91 Ki i9uènd9uala Es fèlèle vr èn ho3iä. ¿i monda 

ènnèkem Iriad meg è' latast ńiluan Buxusra hog ki 9tèt oluasanga k9uèc 

hèsse Mèrt még è latas idèiglèn vagon 2 vegebèn tamad fel 2 në heiaba Ha 

kesèndic tńrièd 9tèt. mert i9uen ¿li9 2 пё Кезедё!тё3йс A’ getrèlmr9l kèdeg 
Meneklètbèn vgmond Hol vram hallottä te hallmasodat 2 feltèm Vrä megne3 

tèm tè múuèlkedètidèt 2 megyèttèm Mi ¿3 ènnèkem hanemtac ¿mberec vd 

u9ssegenècmegèsmèrtètet v5?. 2 hirtèlèn 3èrèlmès meghirdètese A' kèt lel 

kesec k939t èsmèrtètel meg Mert mi ¿3 hanëtac auag а‘ kèt testamentomoc 

k939t auag a' kèt toluaioc k939t auag Moy'ses 2 Illès k939t 9uèle a' hegen 

132..nrmdlbèsell9c Mid9n ¿l k93èleitèndnèc a3 ¿3tènd9c meg ¿smèrtètuen vd9nèc 19 
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uètèlebèn megmutattato Mellèl. kèdeg mond Загнав 9kègèibèn Mi ag han'e' 

ьас a' keregtnèc g9g9dèlme {fdu9geit9nèc tulaidon nèuègètet vèti è' ,Hyheta 
monduä ngond Èn kèdeg' vrban vigadoc 2 9r9l9c iesusban èn istènem 
bèn ki túnèctec barat 2 edes mendeneknc nèuègni 2 predicnlni 

[пагод .Plogus 

Bakuc èr9s kúg9d9 2 kèmeń al 9 9rigètin 2 t9tègti 9 gradinat 
А аз èr9s raknson hog x9? a' keregten {'gèkegie 2 mongon Bèfette 

menŕlèkèt 9 diL9sege 2 9 diLerèteuèl tèllès f9ld Q fenesseg'e legen ment 

vilag'Saruac 9 kègèibên Ot rèitètet èl 9 èr9ssege 

Ilarmad „plage 

Neg ¿Phetac a' xij ,fphetac k9ńuebèn vadnac Kic k9gg9l harö 
А kègdètebèn Lemna x tèreh x cimerlètet val Naum Abaknc Mala 

chias Valobigoń 5acharias k9gèpette 2 vegenèl illênnèm9 kèt cimerlètekèt 

vèt kic k9gg9| eggic mò'datic vr igeienèc tèrhe Adrahnac 2 Damascusnac 

9 nugolmanac f9ldebèn mas vegebèn tudnimert Vr igeienèc tèrhe Ierlen 

Nawmrol te imadsagiddal Immar è’ k9ń9 meggergèttètet Sachariasrol 2 

Malachiasrol ha èg èlèt k9uèt lènd meggergèttètic. mert immar | Abaku 

kot valluc m6 kègèinkbèn Ki auag agert hiuatic 91èlesnèc hog vmac gèrè 
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13g.ui так. 

t9i9 auag hog t9rekedesbe 2 kúg9desbe g hog ug mongam istennel 91e 

letben vin Ql91etnec x bainaklatuac v9tt9 neuet Mert senki il bator 30 

ual nem meregte istent igassaguac vet9k9desebe hiuni 2 mondani neki 

Mire emberi allatocban 2e'vi1ag'nac keuelsegeben allateknac enne hamis 

saga fergodic ша miglen ifn91t9c 2 ne halgaó meg Sogatlec te hogiad er9t 

geuuedec 2 ne gabadeitag meg Mire mutattal enneke hamissagot 2 munkat 

latnom Meggakadogot a' t9rueń 2 ne iutot te hegiad ag iga3 itelet. Inert 

a' kegetlen ag igag ellen hatalmagot. a3ert megen ki a’ viggaualo itelet 

Lassad mel mereg 30 2 nemikeppen karomlate 9 teremt9iet iteletbe hiuni 
2 a' t9r9delmes edeń a' t9rleit9 ellen vetekedni mire illeteu auag olla 
tan 19t legen e3 2° fúgelmegend9 A' vetel auag tereh melleket immar ne 

hegekn? mondottouc lenni _Hihetaknac latasa moudatic Moutauos viggaualo 
tauosaga Meg erte a' mellet lat 2 nem begel ment elmetlen. sem balgata 

goslo nemberieekel Mert gpl paranLol heg ha egebec ,Hihetalue masnac 
megielenendic vegteglen ki el9ger begeluala Es legottî mondot meduan 

Isten ne ongollate de bekesege kib9l ertetic Inert mid9n valaki akarat 
tabel vegtegl 2 egebuec helt ad gelasra tehetseget val golni 2 vegtegleni 

mvd9n akar Ki kedeg růtetbeu x ketelen gel sem gelast sem vegteglest 

val 9 hatalmabau Ast 2° megtanollad Inert eóéer en t9llem er9uel ki k9 
ueted heg menal neminem9 gradiLekat 2 laitorakat fellebvalera vgekeg 

&gt;ned eg historiat teueked megmagaragnom. e' .lpheciat lenni Babillonia el 
len с: Nabuchodenogor Caldeosoe kirala ellen hog miket a3el9t ¿pheta 
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Naum kit Abakuc k9uet vallot IHxhetalast Niniuèn 2. ag Assiriusoc èllèn 
kic meg pugteittottac vala a’ tig nèmgètekèt kic hiuattatanac Isrlnèc Vgan 

Abakue ,Wheeiat vallot Babillö 2 Nabuchodonogor èllèn. kict9l Judas 2. a“ 

tglom èl fordeitattac Es hog tuggad Abakukot agon {1d9bèn l9tnèc kibèn 
immar a' kèt nèmgètec kic Judanac nèvègtèttèttècvala fogsagbì vitèttènc 

vala èl, Danièl taneíthat tegedèt kiheg Abakuc èrèstètic ag èbeddèl ag 

oroglanoc vèrmeheg Jollèhèt ag Hebereknèl ègen Historia ne oluastassec 

Agert akar ki vege èg irast akar ne vege monno mi? ert9nc Vagon Mert 

auag vegi 2. immar Abakuknac k9x'1u9 a’ l9t dolog vtan gergèttètic auag 

hanè vegi 2. monnal ,Hiheta iria mellèkèt i9uènd9knèc èsmèr | Agon k9gbè 

b9t9 gerët panagol .H1heta vr istèn èllèn Mirè Nabuchodonogor a' tìomot 
2. Judatlpugteita megI Mirè lhrlm neha Vrnac varosa t9rèttèssec meg Mirè 
a' nep ifu9lt 2. ne halgattassec meg Sogattassec a’ caldeosoctol megńomo 

rolt 2. ne gabadeitassec meg Mirè 2' a' .Hxheta auag a' nep kinèc gèmele 
bèn golt élt èddeg'lèn 2 èg èddeglèn maradot legen hog èg èllènsegeknèc 
hamissagat latna 2 9n9 mükaiat Mirè hamissag' hatalmagic 9 èllène Es ègt 

monga getrèlem megńomoreituä Në tuduäl ag aranńat a' túgbèn meguluag 

tani 2. a' harom gèrmekekèt a' kèmenóeb9l tigtabaknac ki i9ni hognë bè 

mentènèc vala Dè ègt 2.’ Wh vèhèttúc k9g9nsegest hog èngedèlmètlèn èm 
beri gèmelbèn gol hog panagos goba 2. ее sèrèlmèl tèllèsbè fakaggongfekegâ 

monduä Mirè neged a' meg'vtalokat a' kègetlèn t9llet9l igagbat megńo 

moduî 2 vègtèglèg Egekèt kèdeg bègelli n'ë tuduä istènnèc erhètètlèn bè 
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gedit itelètit 1. 9 b9lLèsege 1. tudomana ka3dagsaginae melsegit hog istèn 

në Vga latna ment èmber lat Mert èmber ы Lac ièlen valokat het ne?, 

istèn i9uènd9kèt 2 9r9k9kèt èsmèr Es mikeppèn ha. bètègl lènd 2 hidèg 
lelèteckèl hèueite3èndic hidèg vi3èt kerië 2 mengen a3 Vruosnae Èr9t 3èn 

134&quot;“&quot; &quot;Yé&quot; uèdec 1. getrèttètem. eg'ède3em megfegatke3em Vrues mig Vu91t9e 2 në 

hal. 2 a' b91Lèseg9 1. a' kègesseg9 Vrues fèlèl nèki Tudem mel Vd9bèn 

kellen aduem a' mit ker3 Ma nä irgalma3oe mert a3 irgalmassag' kèget 

lènsegnc mödatie Mert te akaratod te è èllèned kér Vgan mV istèn9ne 

2' tuduä 9 kègessegenc tèrhèit 1. mertekit a30n k93bè пё halgatta meg 

a3 Vu9lt9t heg meg bi30neha 1. inkab re33è3ie a' keresrè 1. mönal tù33èl 

megf939ttèt ig'a3ba 2 ti3tabba tege Mellèt meg èrtuen а?! a' 3erët hog irgal 

massagot k9uètet vrtel mend Dè nè' fegatko30ne meg' 1. meg'alguc vr istènt 

mende' Vd9bèn. ß tugga mert ki Vegig' megallanga a3 Vdu9391. 1. ditèkedic 

. a' munkaban 2 a' sèrèlembèn. (c mond Jeremiassal T9r9dèlmèt 1. nauelat ka 

ialtoe. hog mikent egèb kaialta istènt vgan è' всё: feríiu 1. g93hètètlèn hada 

k03e 9 magat munkalkedni 2 meg'bi3on01atra t9r9dè1mèt 1. nauelat aieit i9ni 

It imm' ke3detz'e scent Abakue {pheta 11911119 igen 1'0 nog 1’o3ag'g'al tèlles 

Ereh mellèt Abakue .Hiheta 1at0t 1 Vram miglèn Vu91t9c në hal 
Т gaó meg '503atlec te h03iad èr9t 3ènuèduë 2 në 3abadeita3 meg 

Mirè mutattal ènnèkem hamissagot 2 munkat latnem ragade3atot 1. hamis 
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sagot èn èllènem Mire neged a‘ meg | vtalokat. 2 vègtèglêg megñomodui 

a' kègetlên 9t9llet9l ig'agbat. 1. teg êmberekêt monnal tèngernèc halit 1. 
monnal magokat vêgèrt nem vallokat És 19t itelèt 2 èllèn mondas hatal 
masb. agert meggakadogot a' t9rueń 1. ag itelêt vegrè nem iutot. mert a’ 

kegetlèn hatalmagic ag igag èllèn. agert ki megen viggavalo itelèt 1 Neg 

iètec nêmgètecbè 1. lassatoc 2 Ludalkoggatoc. 1. megfogatkogiatoc mert 19t 

dolog mir napinkban kit senki në higë micor meg'mondatic Mert ime en 
feltamagtom a’ caldeosokat kèsêr9 nèmgêtet. 2 gorsat iarot f9ldnèc geles 

seg'en hog biria a’ nem 9 hailakat g9rn9 1. felèlmês Qn9n bèl9ll9 megen 

ki 9 itelête 2 tèrhe Q louoc k9nuèbec pardicoknal. hamarbac esti farkas 
nal. 2 9 louag'i ki 9ttètnèc. mert 9 louagoc mêgg9l i9nèc. rèp9lnêc mon 

nal мылё sièt9 kêsèl9 Mend foglatra i9nèc. Q orcaioc egêt9 gèl. 1. egbè 

gúiti a' fogsagot mò'nal f9u'ët. с: 9 dïadalmagic kiralokon 1. èr9$seg9 fè 

dèlmêc legnèc 9 mèuètesi. 9 menden èr9s rakason mèuèt 

1. egbè gúitì 1. megvegi 9tet Tahat megvaltogtatic 9 gêllète 1. èlmegen а 

¿Imogen 1 lê èsic Èg 9 èr9ssege 9 istèneie Midènë te nem kègdètt9l fog 
uì é en vram istènem en scêntem 1. nem halonc meg Vram k9gepbè vètd 

tèd ptèt 2 èr9sse fondaltad 9tet hog fègnel Tigtac te gèmèid hog ne las 

gonogt 1. hamissagra nem neghèc Mirè në neg hamissagot múuèlked9krè 

1 vègtèglêg a’ kègetlên t9ll9 igagbat megmaruan 1. teg èmberekèt monnal 
têngernêc halit 1. monnal magot felèlmèt nem vallot Mend horogban êmêli 

fel. 9 varsaiaba vonta agt. 2 9 haloiaba gùit9tt9 Азов 9r9l 2 vigad agert 
BÉcsI сотах. 28 

135dik leve'l. 
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aianl 9 varsa'yanac 2 aldo3ic 9 haloianac. mert a3okban megk9uèredet 9 

re3e 2 9 vala3tot etke A3ert ki tèriè3ti 9 varsaiat 2 nem 39nic menden 

koron nèm3ètekèt meg 9lni 

Capitulum masod ccccf coef 

è N 9ri3ètemen all alloc 2 t9tè3tem èn graditomat a3 ¿r9seitesen 
Е 2 vgèke3em hog meglassam mi mondassec ènnèkë. 2 mit fèlèl 

lèc èngemèt megfèdd9nèc 1 Es fèlèle vr ènnèkem 2 monda Iriad meg è 

latatot 2 k9ńuèd iriad meg 9tèt a’ tablakon hog meg ¿n.e ki oluasanga 

9tèt. mert meg ê' latas mè33e Es megièlenic vegebèn 2 nem ha3ud Ha 

kesedèlmèt tènd megvariad 9tèt. mert i9uen èli9 2 nem kesic Ime ki hâ 

t9tlèn 9 lelke në le3i'a iga3 9n9 bènne Iga3 kèdeg 9 hůteb9l él 1 Es mi 

keppèn a' bor megaalla a3 iuot vgan le3ë kèuel ferliu 2 nem ekes9ltetìc 

meg. mert meg 3eleseitette 9 lelket mönal pokol 2 9 mönal halal 2 në 

tèllèsedic bè Es 9 ho3iaia gúit menden nèm3ètekèt 2 egbè gliit 9 ho3iaia 
menden nepèkèt Mjnëdè mëd è3ec në ve3nèc é 9 reiaia pelda bè3edet. 2 

9 pelda I bè3edeknèc 3auat 2 mondnac Ja'y' annac ki në sokaseita a' n'ë 

9uet. 2 meglèn nèhè3eiti 9 ¿llène a' súr9 sart Minëdè hirtèlèn tamadnac 

é fel kic megmarnac tegedèt 2 feltama3tatnac tegedèt meg'3aggatoc Es le3 

9nèkic ragado3atba. 2 fel ebrèdnèc te èllènked9id Mert te meg fo3tottal 

soc nèm3ètekèt mendenec megfo3tnac tegedèt kic megmaradandnac ¿n a~ 
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nepèmkb9l èmbernèc vereiert. 2 a' f9ld varosanac hamissagaert. 2 men 

denekeiert 9 bènne lakogokoiert 1 Jai* ki gonog f9sueńseget gúit 9 haga 

nac. hog legë 9 haga magassagban 2 9 magat alaifa meggabadolni gonog 

nac kègeb9l Gulagatot gondoltal te hagadnac зос nepèkèt vèrtèl meg. 2 

búnh9t te lelked. Mert k9 ůu9lt а' falbol. 2 a' fai fèlèl mel a’ raka 

soknac talpibä vagon 1 1:13? ki varost га]: verekbèn 2 kegeit varost ha 

missagban Midènë ègec nè' sèrègec vratol vadnac è. mert nepèc soc túgbè 

munkalkodnac 2 nèmgètec heiaba. 2 megfogatkognac mert bètèllèsedic f9ld 

hog meg èsmèriec vrnac diL9seget monnal vigèc tèngert bèfed9c 1 Ja'j ki 

vènèreket ad 9barattanac èrègtuë 9 èpeiet 2 meg'regegeituè hog negie 9 

mègeitèlènseget diL9segert vtalatussaggal t9ltbè Igal te 2' 2 èhñeitèssèl 

meg' 2 meg'k9rńekeg tegedèt vr iogianac kèlhe 1. vtalatussagnac okadatta 

te diL9segedrè Mert Libanosnac hamissaga hèfedeg tegedèt 2 1е111езе11пё01361111„ы. 

meg'pugteitasa megyègtic 9kèt èmbereknèc verecb9l 2 f91dnèc 2 a' varosnac 

hamissagibol 2 9 menden bènne lakogoïebol Mit hagnal a’ faraguań mert 

9 teu9'yi9 faragta. agt ag 9ttèuët 2 а' hamis kepet. mert 9 teu9i9 rèmen 

kedet a’ t9rleitètbè hog tëne nema faraguańokat За? ki möga a’ fanac 

èbrègfel. 2 a' vègtègl9 k9nèc kèlfel Midènë 9 taneithat è tegedèt Ime èg 
bèfedegtètet ègústèl 2 манна]. 2.mëdë gèllèt nim. 9 bèlecbèn Vr kèdeg 
9 scent tînîomaban mëdë vègtèglen 9 oreaiatol 

28° 
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I I J д 

v Ram hallette te hallomasodat 2 feltem Vrä te můuelkedetid 

V egteud9kn? k93epette. eleuenehed meg agt Ègteud9kuec k93e 
pette megesmerend9ie teged. micor megharagandel emlekegiel meg irgal 
massagnac Isten e3fekr9l i9. 2 scet Pharannac kietleneb9l Q diI.9sege be 

fedegte menneket. 2 9 diaereteuel telles f9ld Q fenessege lege meut vilag 

garnae 9 kegeiben Ot el reitetet 9 erossege Halal megen 9 orcaia el9t. 2 

ki mege 9rd9g 9 labai el9t 1 Allot 2 megmerte a’ f91det Neget 2 megfei 

tet nemgeteket. 2 t9rettetteuec vilaguac hegi Meghorgagtattanac e3 vilag 

nac halmi 9 9r9ksegenec vtaibol A' hamissagert lattam a' geretenekuc sa 

torit | Es meghaboroduae Madyan f91deu? b9ri 1 Midene a' felocbe harug 

gal e meg vram’.I auag a' folocbau te haragod e? auag a' teugerbeu te 

meltatlankodatod e Ki fel ellel te louaidra. 2 te gekerid gabadolas Felta 

magtue feltamagtod te 'yedet ag eseket melleket begellettel a’ nemekn? Meg 

meteled f9ldnec feleit Lattanac tegedet vigec 2 bankottanac hegec Vigek~ 

nec hirtelenkedeti elmentenec Melseg atta 9 gauat, magassag 9 kegeit fel 

emeli Nap 2 hed megallaptanac 9 lakodalmaban Q ńiloknac vilagossaga 

ban mennec te guéad villamattauak feuessegeben A' sokassagban meg 

I'Iomedod a’ f9ldet forrasagodban megfogatkegtaé nemgeteket Ki men 

tel te nepednee vdu9ssegere vdu9ssegbe te xcsoddal Megverted a“ f9t ke 

getleuuec hagaboi. megmegeiteleneitetted 9 fondamentomat mend I'Iakaig 
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lan Gonogol mondottal 9 estapinae 9 hadakogoknae fèiekèt i9u9kèt ment 

forgo gèl èngemèt èl ogtaniocQ vigasagoc mik'e't 9110 ki megmaria a' gegët 
rèitecbèn Vtat 19110 t9ttèl a' tèngerbèn te louaidnac soc vigèknèc sa 

raban Hallottä 2 meg haborodot èn hasam. a’ gogattol egbè regkèttènèç èn 

aiakim Bèmennë rothadagossag lèn tètèmimbè 2. èn alattä forion hog meg 
ńugoggam t9r9dèlmnèc napian. (1 felmeńńèc mi' meggoreitatot nep9nk 

h9g. Mert fúgè nem virag'ogic. 2 115103011 nèmges a' g9l9bèn Hagud ag 

olaïfanac můu9. 2. a’ mèg9 nem hog etkèt'Èlmèttètic ag akolbol apro ba 
rom Lorda 2 9règ harom Lorda legen a' iaglocban Én kèdeg 9r9l9c vrban 
2 vigadoc èn istènembèn iesusban Vr istèn èn èr9ssegë 2 vèti èn labaimat 

monnal garuasoket Es a’ g9g9 vigen èngemèt èn magassagimra psalmosoc 

ban enekl9t 

Etic ag Heberec hog valamel {Phetanac atta auag 9si vèttètèndic 
V a' cimerbèn hog 9k 2.' ,Hxhetac voltanac Mert Amost 2.' eggèt a’ xij 

.Hahetacbol ki mondot Nem vagoc ,lpheta sem „Hihetanac lia. dè kèLkèknèc 

pagtora gaggatuä 3011013; faknacV ag'ait attanac nèue a' cimerbèn ninLèn Ha 

èg igag Sophonias .Wheta kit hog ugmögac @beta nèwèl 2 9 9règbinèc di» 
1.9seges nèmeb9l nèmgèttètet Mert atta uolt Chusi Godolias ded9s9 Amasias 2 

harmad 9s9 Egechias 2 èg illèn gèkèrèe mikent vtolso bèt9lt9tt9 mikët vtol 

so gèkèr vègèt9 Sophoniasnac Nemellèc 9riget hèlenèc. Nemellèc vr titkianac 

l37~dik lcvc'l. 
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lgs«m levé). 

mödottae. A3ert akar 0ri3èt hèlenèc auag I V' akar vr rèitekenèc magara3 

tassee möne è' ,Hihetanac illie Mert ugmödatie E3eehièlnèe Èmbernèc fia 
Igrl ha3anac 9ri39ieie Vèttèlèe tegedèt A3ert è' ,Hiheta ki uala a3 9ri3et 
hèlbèn 1. felseges magassagokba 3er3èttètet 2 èsmèrte Vala istènnèe titkit 

Vala Cusinac fia ki magara3tatic vitè319 èmber. 2 9 всё: Vala. Gedelias 

ki mondatie vrnac nagsaga, 2 Ded9s9 Amasias ki 1. 9 fordeitatie vrnac 

bè3edebèn Harmad 9s9 E3eehias ki 303atlie Vr èr9ssege 2 vg Vrnac èr9sse 

geb9l 3ůlètet vrnac bè3ede 2 vrnac bè3edeb91 3ú1ètet nagsaè. ¿L vrnac nag 

sag'abel 3úlètet ala3atessag' heg mid9n a' ki t9ke11ètessegrè iutäd menga. 

mert nè' Vagoc melto aITlnae hiuattatnom 1. a3t a' seltarban Vram пё ma 

ga3tatet fel èn 3úuèm sem 3e1es91tènèe èl èn 3èmèim Josiast Judanae kira 
Iat kinèè idèiebèn lelèttètie hog Sophonias ,Hihetalt legen a' kiralok nog 
negèd k9nuenèc 2 mased Paralipomenon Historiaïa mutaftae hog istènnèe 

Juda menden kirali felet kellètet legen È Josias a' faraguanokat kikèt 
Amon 9 atta auag Manasses 9 9si istènnèe tlìomaba 3er3etua1a mutattatic 

heg ki vètte 2 megt9rt9 kiekiebèn 2' a' rè3 keget M0ïsest9l alkottattat 

ki lteuelgesbè a' nep vitètet vala tartatuan a’ baluannae hamis 301ga1atta 
ban búnh9tua1a È3en mondatie 1105 see idèkt9l feguä meghagot baran 
etè1t 9n9n mag'a 9ri3te. mert a' fegsagbel ti3ëeg èaeren ferdoltac Vala meg' 
A3ert istë è' .Hiheta miat è' meg' mendet kiralnac idèibèn a' i9uènd9 ite 

lètet ki è3 oluasassal feglaltatie. mellèc i9uènd9e Valanac nèm3èteknèc 
l _ 1 \ _ ec megmutatta Isrl перенес kèdeg meg3abad01asat 1. Ihrlm varosanac megvyo 

 

 



o 
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lasat tahat valo i'd9bên megadattatandonac meghirdètte è' bet9nèc es ol 
uasasaual 

:Plagas 

1 Ophonias 9rig9 1. isten titkianac èsmêr9i9 hallot ifu9ltest a' hai 
S lak èl9 kapuiarol 2 nag sirast a’ masiktol 2 indolast a' halmoc 

tol 1. vigi ag ordeitast pilanac lakogoinac. mert vègtèglet Canaannac men 
den nepe èl himlettec legnèc mëdenec kie takmattei e e5 valanac ègústbê 

tarkartattac 

Влас igeie mel l9t Sophoniashog Cusi ñahog Amasias Godolias 
V fiae Amasias fìae Egechias fiae Josiasnac A Amon Напас Juda 

kiralanac napiban | Egbè gúituen egbè gúit9c mendeneket f9ldnèc orcaia 

iatol vgmond H vr. egbè gúit9c èmbert 1. barmot. egbè gůit9m meńnèc 

rêpes9it. 2 tèngernèo hali legnêc 9 romlasoc. 2 èluègtcc êmberekèt f9ldnèc ’ 

orcaiatol vgmond vr Es ki têriègtë en kêgèmèt Judara 1. Ihrlmnèc men 

den lakogoira 1. èluegtem è' hèlr9l baalnac maradekit. 1. ag 9rig9knèc nè 

uekèt a’ papockal. 1. agokat kie a’ haiagaton imaggac meńnêc vitèglètet 

Es èskegnèc vrban. 2 èskegnèc Melchonban 2 kic èlfordolnac vrnac hata 

mcg9l 1. kic nem kerestec meg vrat sem tudakogtac meg 9tet Vegtèglêtec 
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13gan мы. 

vr istènnèc orcaiatol mert k93èl vagon vrnac napia. mert istè ostat ke 
3eitet. megscèntelte 9 hiuatalosit Es le3en vr ostaianac napian meg latoc 

a' fèdèlmèkrè 2 kiralnac tiaira 2 mendenekrè kic 3arandoc ruhaba 9lt93tè 

nèc. 2 meglatoc mendenrè ki kèuelsegest megen‘bè a’ kú39b9n annapon 

kic bèt9ltic hamissaggal 2 alsaggal 9 vra istènenèc ha3at Es le3en annapon 

vgmond vr Vu9ltesnèc 3o3atta hailaknac kapuiarol 2 ordeitas a' masikrol 

2 nag t9r9dèlm a' halmokrol Ordehatoc pilanac lako3oy° Vè3tèglet Canaan 
nac menden пере. èluè3tènèc mendenec è3ústbè takartattac Es le3en a3 

vd9bèn megkèrèsem Ihrlmet 39uetnèkeckèl 2 meglatoc a' ferliakra 9 sep 

r9i9cbè t9t93tètteckèlrè kic mögac 9 3ůu9cbèn Istèn nem te3en iol 2 
nem te3en gono3ol Es le3en 9 èr9ssege ragadatba 2 9 ha3oc pu3tolatba Es 

ha3akat raknac. 2 në lako3nac 9bènnec. 2 39l9kèt plantalnac 2 në i3iac 

9 borokat 1 K93èl vagon v vrnac nag napia k93èl vagon 2 igen gors Vr 

napianac 3o3atta kèsèr9 ottogol a3 ¿r9s t9r9dèlmè3tètic. a' nap haragnac 
napia. t9r9dèlcmnèc 2 getrèlemnèc napia Hiusagnac 2 nauolanac napia se 
tetsegeknèc 2 homalnac napia k9dnèc 2 forgo 3èlnèc napia. trombitanac 2 

vupltesnèc napia a’ meg èr9seitet varosokra 2 a' magasseg9 3egèlètekrè. 2 

meghaboreitoc ¿mberekèt 2 iarnac ment vakoc. mert vrnac bůnh9ttènèc ¿t 

ki 9ttètic 9 verec mikent f9ld 2 9 tèstec mikent ganec Dè 2' 9 è3úst9c 

2 9 arannoc nem 3abadeithatta meg 9kèt vr haragianac napian Q haragia 

nac tù3ebèn megmarattatic menden f9ld. mert a' vegè3ètet s'yètèlmèl te3i 

f9ldnèc menden lako3oy'nac 
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Capitulum ma:a 

Gbè i9uètec egbè gúlèkegiètec nem gèrèlmès nep nèmgèt 
Е mi el9t gůll9n è' latas mönal port èlmulo napot | mi èl9t i9fv°9n 

ts? reiatoc vr hirtèlènkedètenèc gegoten haragia. Mi èl9t i9y'9 t6 reiatoc 

9meltatlankodattanac napia Kèrèssetcc vrat f9ldnèc menden lasso'y'. mert 

9 itelètit vattoc múuèlked9c Kèrèssetec ag igagat. kèrèssetec а' lassot ha 

valamikent èlrèiteghèssètec vr hirtèiènkedètenèc napia èl9t Mert база meg 
t9rèttètic 2 Ascalon pugtolatba Agotom delrè vèttètic 2 Acharon ki irtatic 

Лаз; kie lakogiatoc tèngernèc k9tèlet èluègtettèknèc nèmgète Vrnac ig'eie 

tif reiatoc Canaan iagoknac f91d9 2 èluègtlèc tegedèt hog ne legè' lakogo 

Es legë tèngernèc k9tèle pagtoroknac ñugolmoc 2 barmoknac akla Es 1езё 

9 k9tèle ki meg' maradand Judanac hagabol ottogol 9rigtètnèc Ascalonnac 

hagaibä èstuèlerè ńugognac. тег: 9 vroc istènec meglat oreiaioc. 2 èl for 

deita 9 fogsagokat Hallottî Mouabnac boggontasat 2 Amon fiainac Кают— 

Iasokat. kic meggidalmagtac èn nepèmèt 2 felmagagtattanac 9 hatarokon 

1 Agert ñl9c èn vgmöd sèrègeknèc vra Ièçlnèc istène Mert Mouab legen ment 
Sodoma 2 Amon ña'); monnal gomorra Tůuissèknèc agiusaga 2 sonac хапа 

sa 2 pugta mend 9r9cke En nepèmnc megmaradeki èlragaggac agokat. 2 

èn nèmgètemnèc maradeki biriac 9kèt Mert ègec i9 9nèkic 9 kèuelsege ||140dai ma. 

kort kiuèl karomlottanac 2 felmagagtattanac la sèrègec vra nepen Vr g9rn9 
ßÉcsl coDEx. 
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9 raitec 2 megt9ri f9ldnec mende istenit ¿t imaggac 9tet mende ferliac 
9 heler91 Sigeteknec menden nemgeti 1De tú 2’ gereLenee meg91ettec leg 
tec en t9r9mmel Es ki teriegti 9ke3et egfekre. 2 eluegti ag assiriusokat 

Assurt. 2 veti a' dragalatest kietlenbe 2 vtualkúl 2 menal pugtat Es ím 

goguac 9 k93epettec nemgetee 9 menden 9 vaginac Lorday (i Ouokraculus 

2 391 lakognac 9 k93epekben kůg9b9kben Enekl9uec gana ag ablakon 2 

holle a' fels9 kúg9b9n. Mert meg semmeitem 9 ereiet Eg a' diI.9seges 

vares bigodalommal lakege ki mondvala 9 gůueben Èn vagoc 2 en kůu9l 
lem nim. egeb t9b Mikeppen l9ttel pugtolattaba baromnac hailaka Menden 
ki altal megen 9 raita súu9lt 2 ragia 9 keget 

Ш 

Cap harmed 

АУ megreggegt9 2 megvaltatot varos Galamb IIe halletta 9 geant 

J a' got. 2 ne v9tt9 a’ fegelmet Q vraba nem bigot. 9 isteneheg 
nem k93eleitet Q fedelmec 9 k93epette mennal reno eroglanec Q bira`y 

farkasec. estet ne haduacvala helnallara Q .lpheta'y balgatagoc. hitlen fer 

пас Q papi megfertegtettec a' scentetaHamissan miiuelkettenec a' t9rueix 
ellen | 1 Igag vr 9 k93epettec ne tege hamissagot Holual vilagossagba agga 

9 iteletet. 2 nem reitetic el. A’ hamis kedeg nem tutta a’ galagatot El 

himtettem nemgeteket. 2 eltekeglottauac 9 gegeletec Pugtaua t9ttem 9 uto 

kat mid9n ninLen ki mennen Q varesec megpugteitattac ferfin ne marad 
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uan 2. sem eg lakogo 1 Mondeo kèdeg mikor felg èngemèt fogadod a' fè 

gèlmèt 2 nem vèg èl 9 lakodalma më'denekert kicbèn meglattam 9tèt 

1 Valobigoń holual felkèluë megfertegtèttec 9menden gondolattokat Agert 

vary meg èngemèt vgmöd vr èn felkèlètemnèc napian i9uènd9bèn Mert 

èn itelètë hog egbè gúhèc nèmgètekèt 2 egbè gůhèc orgagokat Es ki 9s 
sèm 9 reiaioc èn meltatlankodatomat. 2 èn hirtèlènkedètemètnèc mendë 

haragiat Mert èn haragomnac túgebèn megmarattatic m'ëden f9ld Mert ta I. 

hat megadomd èn nepèmnèc a' valagtot aiakat hog kaialLanac mend Vrnac 

nèuebè, 2. golgallanac 9nèki egvallal Ethiopianac 101031 011191 Onnaton èn i 
alagatosim èn himlesemnèc Ваз? aiandokot hognac ènnèkem1Annapon nem 

galagtatol te menden lelèmesiden kicbèn t9ruët t9rtèl èn bènnèm. mert 3 
A \ege_2,eles Itelet парни01 2 а udoknac bigon'sugos megfordolasokrol xßhoß antixf meghaluîi 

tahat èluegè' te k9gèpedb9l te kèuelsegednèc nag goloiat. 2 në toldatol to 
uabba fel magagtatnod èn scènt hegemen Es meg' hagoc te 1:930ре11011141штд 

gegen 2 nauolas nepèt Es lsiîlno maradeki rèmenkednèc vr istènnèc nè 

vebèn Nem tegnèc hamissagot sem golnac hagugsagot 2. 9 gaiocban alnoc 

` 11019 nem lelèttètic mert 9k 9rigtètnèc 2. ńugognac. 2 n; legen ki meg 
Yègie. ègt monga vr istèn Sy'onnac leańa diner?. te Ihrlmnc leana enekel 

lsrl 9r9`l 2. vig'ag mend te gùuèddèl lliilmnèc leańa Vr èl u9tt9 te itelè 
tedèt Islïnc kirala èlfordeitotta te èllènsegidèt Vr te k9gèpettèd yNem felg 

gonogt touabba 1 Annapö mondatic Ihx'lmnc Ne akarih felned Syon ne 

fèslèssec meg te kègèid Te vrad istèned èr9s. Q meggabadeit 0191 viga 

sagban te raitad. te gèmeledbèn vègtègl.'2 vig'ad te raitad dinerètbèn A’ 
29 l' 
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ha3ugekat kie a' t9rueñt9l èlmentènèevala egbè gúiti. me't te bèl911èd 

valanae heg teuabba 9 raitee ne Val sèrèknèt b033osag0t Ime èn meg9l9e 
mendenekèt kie a3 Vd9bèn tegedèt getrèttènc 1. meg3abadeitom a' santalot' 
2 a3t mel ki Vèttètet vala egbè gúit9m. 1. Vètè' 9kèt diLerètbè eg nèubè 

9 gala3atteknae mendë f9lden A3 Vd9bèn kibè egbè h031ae tut9kèt. 1. a3 

Vd9bè kibèn egbè gúit9m1ee 9kètut9kèt Mert adlactVt9kèt nèubè 1. dite 
rètbè f91dnèe mëdë | nepenèc micer megferdeitandom tir fogsagtokat tir 

3èmèitec èl9t vgmend mendenhate vr istèn p r 0 l e g u s 

It èleue eettetz'e s. Aggeus .Hihetä „Plage 

Eremias ‚плюса vgmend Sedechias kiral hamis èsenèe okaert ki 
J a' fogadot hút9t nem tartettauala Nabuehedene30r caldeosoc ki 

ralanae IèIîlnèc пере a' meg èmleitet kirallal Ihîlmnèc Viadalaban foguä 

Vitèttètet uelt Babilloniaba Ment mased paralipemenö k91°19nc ièlenti hi 

steria'ja Dè meg mert a’ meg èmleitet nep see idèiglèn magat igen nèhè 

3èn ferte3tètteuolna meg baluanoknae 3olga'1uä. artatlanee veree èl9tlese 
bèn 2' a3ert istèn akaruä a3on nepnèc menden nèm3eset èluè3ní a’ meg 

mendet okokert. 3er3e а3ё nepèt 3ènuèdni a’ ealdeosoknae f9ldebèn hèt 

uèn è3tènd9knèc fogsagat 1 E3 okert hog a3 è3tènd9e 3ama bètèluë. v5; 
nep a' meg mendet bún9kt91 m Jutna Iliçlmnc meg v'jelasara Es ug hat 

uäkètt9d è3tènd9kbèn a' caldeosoc er3aga èl fordeitatuä kinèc megíxelc 
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êgtêndèie uala orgaglani. mellet mert Daniêlnèc hatod latasa 1. mutaties 

a' scèntseg megt9resnêc okaiert mel agö latasban tartatic volt megt9rèt 

tètet, Darius kiral ki a' medos'y'aknac paräLoluala. a’ megmödot orgagba 

iuta mët danièlnc &gt;hêtèd latasa ' mutatta 1 Kil orgaglattanac èl9 e3têndè142'“'fl'°&quot;&quot; 
ezentu am 

elsô kéf.' 

irása 
iebên mët Danièlnc tiged latasa es mutatta. ag ègtènd9nc méggälaluan. 
Latuä am'gfordolasnac idêiet èlk9gèleituëni. те‘1 Jeremías ,Ipheta miat vala 

igertètét Imadkoguä mend 9 értè. s mëd änépert. kériuala istènt9l ag ige 
rètét bètèllèsedni Kin? agon latas agönac ongollati gèrent istèn Gabriël 

Angalmiat mégmöda mëdénékèt bêt9ltn9 1 Mert a médosoc mégmödot ki 

rala méghalu'â 2 ag orgagba 9hèlérê iutuä Cirus Persaßiaknac kirala istèn 
igérètè bêtêlvén agon kiralmiat Isrln? népè a mêg Irlmbè vitèttèttêtét Ра 

ralipenon masod k9n9nç Hystoriaia 1. Egdrasnac kègdètè bigoneitac 1 Es 

mid9n lsrl népét9l 2 a vénéct9l istênnç n tëploma kègdétuolna még'ra 
kattatni Cirus persay'iac kirala méghaluâ'. 1. Darius persa'y'ac kirala orgagl 

uan. ki amgmödot hêl èl9t vala I_rlm varosanac k9rń9lualo nëgèti m'e't 

egen Egdras ielëti möga ag tëplönac 2 a varosnac mégvïolasat kègdéc még 

b'âtani. Ki okért Isrlnf.= пере még'jèduén a mégmödot vr tëplomanac meg 

vy'olasat ag igérêt gérët valo êngédèlmèl ingen sem higékuala lëni 1 Ki 

ert a mégêmleitét Darius pêrsa'jac kirala orgaganac masod ègtèndeieben 

Aggeus ,lpheta istët9l èrègtètét Sorobabèlhég ki vala Judanac néméb9l. 

Ki vala ag orgag hatalmat vallo vend9 2 Jesust Josedech fiat a.’ felseg'és 

papot imti hog higgéc Içlm meg'vy'olasanac idèict èli9tnç ag ègtênd9c gama 
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bètèluë. è3t es ho3ia tolduä I hog â'népnç hút9tlènseget nè akarnac k9 

uètni. Kir9l vr istèn pmiatta mödot Ènnép vgmöd me't mégnë i9t èl a3 
vd9 hog istènnç ha3a mègrakattassec 1Mëdênêc kèdég mellèc ègphecia 

mödékaban tartatnac. Enépnç mégfordolasat. atëplomnac mégrakasat. ava 

rosnac mégvyolasat. papi 3ér3ètét 2 kúu9l valoc or3agoknac èlué3et 
. .l lêeslg 2 csf 

a Ggeus siètèlmè39 2 vig. ki vètét k9nvè3ètécbèn. hog vigasag 
А Ьап aratna: amégt9r9t tëplomot mègrakia. 2 ata istènt 3olot 

bè3ho3ia, Még egkèuèsé 2 ¿n mégindeítom s mëńèt 2 f9ldèt tèngert 2 a 

3arra3t. 2 mégindeitoc mëden nèm3ètékèt 2 ¿119 amëdë nèm3ète'knç ké 
папам 

It {Бит ke3detic scent Aggeus gpheta k9nu9 igen ièles 

Arius persa'iaknee kiralanac mascd è3tèndèiebèn hatod honapban. 

D ahonac eg napian: 19t vrnac igeiè Aggeus {phetanac kè3ebèn 50 
robabèlhé3 Salatièl fiahoâ Juda vè3èréhe3 Es Jesusho3 Josedech ñaho3 an 

nag papho3 möduiî 1 E3t möga sèrègeknç vra istènè monduì Ènnep vg 

mond megnem i9t vr ha3a mégrakasanac ideiè 1 Es l9n vrnac igeiè Ag 

geus gphetanac kè3ebèn möduä Midènë vd9 vagon è tvnèktéc hog lako3iatoc 

aboltal ékéseitètét ha3acban. 2 ¿3 ha3 pu3ta légè' Es ma ¿3t möga sèrè 
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géknç vra istènè Vèssetèc tí? gí/uètekèt ti' vtaïtokra 1 Sokat vèttè téc 14gain наш. 

2 kèuèsèt hogtatoc bè. 9ttètéc 2 në èlègettètèe még', jiottatoe 2 nè' régé 
g9ltètêclîg Mag'atokat bèfedégtétec 2 nem hèu9ltètèkm'g. 2 ki arokat gúy't9t 

èrègtèttè agokat а gakadot sakba Ègt möga sèrègeknç vra istènè Vèssetéc 
tir gi/uètèkèt tif uta'jtokra. Mënètéc fel ahégrè hogiatoc fakat 2 rakiatocmg 

a hagat 2 foganatos lègén ènnèkém 2 mégdiL9u9ltètë. vg möd vr 1Nègtètéc 

at9brè 1. ime kèuèsèb 19t: 2 bèhogtatoc ahagba 2 ki fuallottî agt 1 Ki 

oke't vgmöd sèrègêkn'.’ vra Miert èn hagä pugta. 2 tir sièttètéc её egmë 

dentée 9 hagaba. agert tir reiatoc megtiltattac mënèc hog nè adnanac èssèt. 

2 f9ld mègtiltatot hog nè adna 9nëgesét 2 hiottam ag agiusag'ot f9ldrè 2 

hègekrè 2 bugara 2 borra 2 ola'yü'a 2 valaméllèkèt гряд hog 2 èmbérèkrè 

1. barmokra 2 kègèknç mëden mifuèlkédètérè 1 Es halla Sorobabèl Salar 

tièln'.’ fia 2 Jesus annag pap Josedechnç fia. 2 inépnâ m'ëden maradèka 

9 Палас gauat 2 Aggeus .Iphetanac ig'eït mikênt 9 vroc istèn èrègtèttè 
vala 9kèt 9hogiaioc 1Es mëden nép még'felèméc vtnac oróaiatol Es möda 

Aggeus istènn'? k9uètè meghirdètvén vrnac nèpènç möduan Èn tif uèlètéc 
vagoc vg möd vr Es vr istèn felmagagtata 5orobabèlnç Salatièl Напас Juda 

vègèrenî3 gèllètèt 1. Jesusnae înag papnac Josédech Напас gèllètét: 2 ата 

radekoknac gèllètèkèt menden верь?! nepb9l 1Es bèmeneç | с: ге3п9 vala 
e \ __ . ` \ — mvuet Isrl 9 istenec sèregèc vranac hagaba 
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a Harmad honac xxii'ijìi napian ahatod honapban Darius kiralnac 
А masod ègtèndèiebèn hêtèd honapban a’ honac hugon eggêd nap 

ian lpnèe vrnac igeie Aggeusheg ‚Едина kègebèn mödvan Bègel 4gorobev 
bèln'.J Salatìêl Напас Juda vègerenç Es Jesusnac änag papnac Josedech 

Напас 1. agp nép maradekinac möduan Ki tífkpggpllètéc азб méghagatta 

tot ki a3 èlp dinpségbèn latta aßèghagat Es t6 mit lattatoc êgt ma МЁ 

dènë vg vagö (L mönal nem volna a' tif gëtec êlpt Es ma Sorobabêl ba 

toroggalñg. vg mond vr Es Jesus nag pap Josedech fia [загон0330155. 2 

1910 batoroggalmeg' fpldnç mëden népê vgmödI sèrèg'eknç vra 1. tegetec 

mert èn tiruèlètéc vagoc vgmöd sêrèg'eknç vra A3 ig'e mèllêt fogattä “шё 

lètec mikor ki êrèdnétéc Egiptönac f91debpl 2 èn gèllêtë. légen Н? 1:9 

3êpéttêtec 1 Ne ‘akar'y felned телс ègt möga sèrègékn? vra Мёд egkèuê 

sènné vagon 2. èn mèg'indeitö mè'nèt 2 fpldèt. z. tëgert 2 запгазе. z méé~ 

indeitoc mëden nêmgêtekêt Es èlip akèuanatq menden nêmgêteknèc Es 

bètpltpm èhagat vgmöd sè dinpséggêl vgmöd sèrèg'éknç vra Eném a3 ègust 

2 ёнё . a3 arań vgmöd sêrègeknç Nag légén èhagnac dinségè nagob a3 êlpnêl 
` ‘ 1 о I vgmond selegekuec vra 2 èhèlen bekeseg'et adoc vgmond serègeknèc vra 

114“lik ’Mla Kilèncêd honac xxiiij@ napian Darius kiralnac masod 031011110 

A iebèn 2 19н vrnac igeie Aggeus lIphetahog monduan Ègekè 
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möga sèrègeknç vra istènè 1 Kèrgèd apapokat at9ruenr9l möduä Ha èmber 

vènd scëtelt hust 9 ruhaianac allaba q. 9 végéuèl illètènd kéńèrèt auag 

èlèdèlt auag hort auag olay't auag mëden ètkèt Minem megscëtèltètic è. Fè 

lèlnén kel.’ apapoc mödanac. nem 1Es möda Aggeus. Ha 9 lelkébèn жёг 

fertètét ill megfertégtètéttèt illètèd mend ègecb9l midènem mégfertégtètic 

è Es fèlèlenç apapoc 2. mò'danac nèm még'f'értègtètic 1 Es Aggeus fèlèlè 

2. möda Igèn ènnép 2. igèn ènègèt èn oréam èl9tl vgmöd vr Es igèn 9kè 
geknç mendén mimèlkédètè. 2. mëdenékèt méllèkèt ot aianlottanac még 

fertégtèttèc légnèc 1 Es ma vèssetéc tifgiruètékèt ènnaptolfoguä 2 touabba 

2. mi èl9t vèttètnéc k9 k9rè Vrnac hagaban Mikor vépnétéc ahug k9b9l 

nèc agtag'ahog. 2. lënenç tig k9bl9c. mikor bèmënétéc a saitoba hog n6na 

toc 9tuèn vatale bort 2. lègnç vala huga, Meguèrtèlèc tírt9kèt èg'èt9 gèllèl 

2. rogaual 2. k9 èssèl Н? kègèitéknç mëden mízuèlkedètit 2. në volt tir k9 

gpttètèc ki meg'fordolna vgmöd vr 1 Vèssetéc tír giruètékèt änaptolfoguä 
i9uëd9bèn. akilèncèd honac xxiiij naptolfogua Annaptolfogua mèllen vr 
tèmplomanac vèttèttènç födamëtöi | &quot;)Vèssetee tí? gúuètekrè Midènë immar 
a’ mag nèmgesbèn Vagon è 2. meg a' g9l9 2. a' fúgè. 2. a' malogranatoc 2. 

ag olaïfa nem viragogot èn è' napsagtol fogna megaldom Es l9t vrnac igeie 

masodger Aggeushog a' honac xxiiijìì napian monduä Bègel Sorobabelheg 

Juda vègereheg fèèèlmeheg monduä En meg indeitom menńèt egèmbè 2 

èlfordeitom orgagoknac gèkit. 2. megt9r9m poganoc orgaganac èr9sseget Es 

èl fordeitom a' gèkèrèt 2. 9 reía èll9t. 2 legalnac louac 2 9 reía èll9c Fer 
BÉcsI соввх. 30 

' ismét n' 
2dìk kéz 
irása. 
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11u 9 aftañanae t9rebè èsie Annapon vgmend sèrègeknèe vra Sorobabel 

Salatièlnèc fia èn 3olgam ve3lèc tegedèt vgmend vr Es Vètlèe tegedèt 
iègbè. mert tegedèt vala3tetta1ae vgmend sèrègeknèe vra 

Arius medesec kiralanae mased è3tèndèiebèn Aggeust 1. Sacha 

1) riast è3eneknèe mondeki mutattae heg ,Hxhetaltanae Dè Aggeus 
è3okert lattatie ,Hihetae 3erebè èlèue vètetnèc Sachariastel. mert kèt ho 
napoeban lelèttètie è19l k91tnèe ,Hiheeiaiaban mët a' meg'ièlentet mende 
koc mutattac 1 A' tpîimnae 1. megv'iolasara vrnac paranLolattabol a' nepèt 
megbatoreitottac mët E3drasiè1enti monduan, Darius kiralnac mased è3tèn 

145“ikl°v“» dèiebèn Aggeus 1. Sacharias Abdo ,lphetanac ña {Phetaltanac a' sidekra 
kie valanae Judeaban 1. Ihrlmbèn Isrl ñain Tahat felkèlenèe Sorobabel 

Salatièlnèe fia 2 Jesu Jesedeehnèe fia 1. 9 fèdèlmi 2 èlkè3dec vrnac ha3at 

rakni ki Vagö Iñlmbèn. kiknèe kiknèe mikor ièlen volnane a' ‚111110100 
9 imtesecb9l sègellee 9kèt Mert 2' è3en ,Hiheta lattatet aieituan 9 011301 
lattaual Isìnèe nepet 9 attec vetke3ètinèe k9uètè1meb9l meghiuni è' men 
dec tartaltamanae igeiuèl 1 Latee ey'èl 1. ime ferfiu fel èlletuala è vèrès 

lera 1 Latot è' ,Hiheta ferfiat vèrès leuon V19t. 1. allot a' gaker mirtetus 

k93èpet ki latasnae è3 0d03atta A' vèrès lera è119 ferfiun iellèhèt angal 

èrtèssee. dè mag'a mert è' meg'mendet 3in9 lera lattatot èllèni Vernèe g9 
39dè1met 10531 a30n neprè adatandet ki 151111с nepet fogsagba attauala Mert 
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2 Ysaìias ÍHiheta ruhaknac vêrèssegen mutat nêmgèteck9g9t verrèlualo 39— 
Ag9dèlmèt istènt9l adatni. eg igeckèl eltèttètet monduä Ki eg ki i9 Edom 
bol meghimtet ruhackal Bogdrabol A' sùr9 mirtetus k9g9t kedeg allot. 

hog mondotta a‘ nepnêc i9uênd9 vig'agtalattat. A' mirtenosnac iêggesen 

akarta ièggèni Ki fanac mid9n Mo`y‘ses tenne êmlèkegètet Leuiticus k9 

ů9bèn mondot Ag èl9 napon vegetec a’ dragalatus | fanac gim9h.et. hog 

a' io illato fanac arńekaual mutatna a“ nepnèc vigasagat De eg latast 

mel è' nepnêc gabadolasat 2 i9uènd9 g959dòlmèt 9 èllènsegekr9l mutat 

Egert ,Hrheta èmlèkegic 9 mag'at eïèl latta lenni ment I_Ãrl перепев èl9 
meggabadolasaban Egiptom f9ldeb9l efv'èl ièlenicvala èlmenese Kínèc pel 

daianac lattatic vala tartani è’ ièlen valo nep neminèm9 reget. ègennèc 

meg'gabadolasa 1. a’ fogsagbol meggbnfordolasa Caldeosoknac foldebpl {phe 

tanac е}? miat ièlentètet meg' 

р ЕгэеЗ’ас kiralanac têrhe ki kaldeosoc orgagat megt9re. ¿19 eg 
Р tèndèiebèn 9tuèn êger fogol èmberiglên èrègte meg Babilloniabol 

Judeaba. 1. a' t'lîlomnac edeńit megada. mellèkèt Nabuchodonogor 1111191 

uala. 2 megfordeito fèdêlmèt gerge Sorobabelt 2 Jesust nag papot Cirus 

ki harminc ègtênd9 utan meg'9lêttètuë ki Pers'jabä orgaglotvala persa'yia 

kon. meg9lèttètuë Massageta'iaktol Achamiratol Massagetay'aknac kiralnea 

tol Cambases nagob C'y'rusnac fia veue 9 orgagat ki ńoló ègtènd9c 
30 
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bèt9ltuë 9 маца valo kèt affafiaï valanac mag'osoc kic meg9lêttêtuë a' 

nept9l Darius Itapsisnac ña. gergèttètet Ki 9 or3aganac masod è3tèndè 

l“fi&quot;ik“&quot;“‘iebèn L9n vrnac igeie Sachariashog Barachiashog Abdo ,Ipheta fiaëhog a3ert 
Cyrusnac èl9 êgtèndêiet9l foguä Dariusnac masod èyêndêieiglên nêguên è3 

tènd9c 3amlaltatnac kîcbên Lac a' tI»Íomnac rakasa z fondamentom vètese 

l9tvala а' k9rń9lualo 30m3ed nèm3êtekt9l 2. Cambasest9l Persa'yac kirala 

tol a' mî'r megtiltatuan mikent iria Egdras A3ert Dariusnac masod êgtên 

dêiebên Aggeus 2. ЗавЬ Sacharias kêgdec a' nepêt ongollani ênne idèig 

meghagot tîlomnac megadasara 

Acharias vr karianac êmlêkegête vrnac aldomasa Abde 9 tano 

Z sag'a A3ert mert annep а‘ tîlomnac rakasatol megbantatotuala 
istênnèc èmlèkegètet valla. 1 a3 èmlêkegêtert aldomast 2 а3 aldomasert ta. 

nosagot A3ert Sacharias Barachiasnac fia Abdenac fia êrègtêtic a' nepnëc 

viéagtalafŕara 

It ímmar kegdetic scent Sacharias ‚НИЗ kpñup 

Nolcad honapban Hilarius kiralnac masod êgtèndèiebë l9n vrnac 
А. ЗасЬагйавЬоз Barachias fiahog Abdo ¿Pheta iìaehog monduä Vr 

haraggal haragut meg' mú afainkra l топа 9nèkic È5t monga sêrêgeknêc 
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vra 1 | 2 Fordollatoc èn hogiam vgmond sèrègeknèc vra 2 èn tir hogiatoc 

fordoloc vgmond sèrègeknèc vra Ne legètec mikent til ataitoc kikh kic 

heg íru9lt9ttènc ag èlebèli .Rahetac monduan Egt monga sèrègeknècI vra Ne 
iegètee m.ikent {ё eêaitee Fordollatoc meg' tir gonog vtaitocbol. 2 tif igë 

gonog gondolatitocbol Es nem halgatanac sem figèlmègenèc èngemèt vgmöd 

sèrèg'eknèc vra Hol vadnac tif ataitoc 2 пшено Minë élhètnèc è 9r9cke 
Valobigoń èn igeim 2 èn t9rueńim mellèkèt` paran|.oltam4 èn golg'aimnac 

{Phetacnac Minemdè meg'foglaltac é tir ataitokat 2 megfordoltanac 2 mon 

dottanac Mikent sèrègeknèc vra gondolt tenni mîfuèl9nc mir vtaink gerët 

2l mir lelèmesink gerent ig t9t mi/nèk9nc Sabbanac a’ х]? honac xxiiij@ 
napian Darius kiralnac masod ègtèndèiebèn L9n vrnac igeie Sacharias 

,Hihetahog Barachias liahog Abdo fiaehog monduan 1 Latam e'y'èl. ¿x ime 

ferfiu vèrès lora fel èll9 2 9 aluala a’ mirtetac цедра: k9g9t mellèc vala 

nac a' v9lgbèn 2 9 vtanna vèrès louak 2 kůl9mb9gètesec 2 fèierec 1 Es 
mò'dec Èn Vram kic ègec? Es vrnac angala ki goluala èn bènnèm monda 
ènnèkem Èn meg'mutatom tenèked mic ègec Es fèlèle ferfiu ki Нина a' 

mirtetac k9g9t aluala Es monda Egeo agoc kikèt vr èrègtet hog bèiarnac 147&quot;“&quot; &quot;&quot;1 

f9ldèt Es fèlèlenèc Vr angalanac ki aluala a' mirtetac k9g9t 2 mondanac 

Bè iartuc a' f9ldèt 2 ime menden f9ld lakogtatic 2 nugogic Es fèlèle vr 
angalanac 2 möda Sèrègeknèc vra Miglèn nè' irgalmag te Imlmnc 2 Juda 

varosinac kiknèc meg'haraguttal Mert immar hètuêned ègtènd9 Es fèlèle 

vr ag angalnac ki goluala èn bènnèm io igekèt 2 vig'agtalatosokat. в топ 
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da ènnèkem a3 angel ki 3oluala èn bènnèm Üuph. mondnan Egekèt möga 
sèrègeknèc vra istêne Ihrïmet 7. S'jont nag 5èrèlmèl 5èrèttèm» èn nag ha 

raggal haragogom a' kagdag nèmgètekrè. mert èn kèuèse haraguttam Qk 

kèdeg egbè èskpttènèc gonogba A3ert ègt menga vr Irgalmassagbocba for 

doloc Ilmmheg. èn hagam megrakattatic 9 bènne vgmöd sèrègeknèc vra 
ki tèriè3tètic liîilmrè Meges Üupll. monduä Egt monga sèrègeknèc vra 

Meg'lèn èn varosim iockal bpuplkpdnèc 1 vr meglèn Sïont megvigagtalla 
2 meg Ihrlmet Valagŕa Es fel èmèlem èn 3èmèimèt 2. latec 2 1те neg 3ar 

uac 2 mondeo vr`angalanac ki goluala èn bènnèm Mik ègec@ Es monda èn 

nèkem Езес a' 3aruac kic èlhimtettec Judat 2 НЕ: 2 Ihrlmet. q. mutata 

vr ènnèkem neg kouaLokat 2 manda | Mit ipnèc ègec tenniec Ki fèlèle 
monduan Egec a' заппас kic èl himtettecvala. Judeat egmenden feriìu gerent. 

2 sem eggic nem èmèlte fel 9 fèiet Es ipnêc ègec meg'yiègtèni 9ket. hog 

leuètnec nèmgèteknèc зашей kic fel èmèltec зак001101; Judanac folderè hog 

êluègtènec 91166 9tet 

Capítulum masod 

S felèmèlem èn 3èmèimèt 2 latec Es ime feriìu. 2 ime 9 kège 
ч L bèn merpknèc kptèle 2 mondec Houa meg te Es тонна ênnè 

kem hog meg'merièm IIÍlmèt 2 meglassam mene legen 9 gelessege 2 тене 
legen 9 hogiusaga Es ime a3 angal ki soluala èn bennêm ki megen vala. 
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q. mas angal megëvala ki 9 èlèibè 2. möda 9nèki Fus. bègel ag èl9hog 

monduan k9falnal kůl9n lakogtatic Íhrlm èmbereknèc sokassagaert: 2. bar 

moc 9 kogèpettec Es èn legee 9nèki túgès k9fal 9 k91'ń9l9 vgmond vr. 2. 

din9seg'g'èl legec 9 k9gèpette. 0. о. о. fussatoc èl egfeknèc f9ldeb9l vg 

mond vr melt meńnèc gèleibèn himtettèlèc èl vgmöd vr Oh Sïon fus èl 

ki lakogol Babillonia leanaual ègt möga sèrègeknc vra DiL9seg utan èrèg 

tet èngemèt nèmgètecheg kic meg'fogtottanac tút9kèt Mert ki = illètènd ’ 

tút9kèt illèti èn gèmèmnèc fenet Mert ime èn fel èmèlem èn kègèmèt tir 14sdik ‘Ml 

reiatoc 2 legnèc foglatoc agoknac kic golgalnacvala nèki. 2 meg èsmèred. 

mert sèrègeknc vra èrègtet èngemèt 1 Qr9l 2 vigag S'yionnac leaíia. mert 

ime èn i9u9c. 2. lakogom te k9gèpettèd vgmond vr 2 ag napon soc nèm 

gètec fordolnac vrhog 2 legen ènnèkem nepbè 2 lakogom te k9gèpettèd 2. 

megtudod. mert sèrègeknèc vra 9 èrègtet èngemèt tehogiad Es vr bixia 

Judat 9 regebè a' meg scènteltètet f9ld9n 2 valagfa Ihrlmet Vègtèglen mê 
den tèst vr orcaiatol mert felk9lt 9 scent lakodalmabol 

Capitulum harmad 

e S vr meg'mutata ènnèkem Jesust a' nag papot allot Vrnac angala 3 
Е èl9t 2. Satan aluala 9 iogiatol hog èllènkednec 9nèki Es monda 

vr Sathannac Vr porehon te bèled Sathan. 2 vr porohon te bèled ki valag 

torta Ihrlmet Midènë ag ůg9g a' túgb9l ragattatot è ki Es iesus aluala 91 
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t93tètuen ferte3ètes ruhaekal 2 aluala a3 angalnae Orcaia èl9t. Ki fèlèle 2 

monda 9nèkie kik alnaevala 9 èl9tt9e monduä Vegetee èl a' Рекюзы“ l'll' 

hakat 9 rella Es möda nèki Ime èlu9ttèm te hamissagodat | te t9llèd. в 
9lt93tèttèlèc teg'edèt kúl9mb93èteseekèl 2 menda Vèssètee eidariomot 9 fè 
iebè. 2 Vètenèe 9 fèierè ti3ta eidariemot 1. 9lt93tètee 9tèt ti3ta ruhaeba. (a 

vrnac angala aluala 2 vrnac angala valuala iesusnae monduan Eat monga 

sèrègeknèe vra istène Ha èn vtainemban iaranda3 2 èn 9ri3ètimèt ргйзёпдед 

te 2' iteled èn ha3amat 2 9ri3ed èn gaderimat Es adoe tenèked a3oebel 

iarokat kie ma it ièlen vadnac Halgassad Jesus nag pap te 2' te baratid 

kie lako3nac te èl9ttèd Mert a' feriiac i9uènd9knèe iègibè vèttèttèe h03iu 
Ludaba vèttèttèe Mert ime èn èl he30m èn napkèlèti 3olgamat Mert ime 

k9 kit attam iesus èl9t èlèuèn k9rè Hèt 3èmee Vadnae 1. èn megirem 9 
irasat ngöd sèrègeknèe vra 2 a' f9ldnèc hamissagat èlue3ë egnapö аз па 

роп vgmend sèrègeknc Feríiu h°y°a 9 barattat 9 3919i9 ala 2 9 fůgèie ala 

Capítulum neged 

e S megfordola a3 angal ki 301uala èn bènnèm 2 felkplt? èngemèt 

Е monnal ferfiat ki alombel k9ltètie fel Mit laé te Es mödec 1 
Latec. ¿I ime gert'a tarte mendenest9l aran. 1. 9 lampasa 9 fèißll ’ 9 hèt 

l19diklevál39uetnèki 9raita ¿c è 39uetnèknèc hèt 9tt9t èdeńi kie valanae 9 fèien. 
1. kèt elajifac eggie a' lampasnac i0gfèl9ll9 2 masic 9 balia fè19l Es fèlè 
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leo 2 mondeo ag angalnao Ki ènhènnèm goluala möduan Mik ègeo Es fè 

lèle ag angal ki èn bènnèm goluala 1. monda ènnêkem Minë tud é mik 

legênêo êgeo. (L mondeo, èn vram. nem. Es fèlèle 2 monda ènnêkem 

mondui Eg vrnac igeie Sorobabelheg monduä Нет sèrègbèn sem èr9bèn. 
dè èn gèllêtembèn monda sèrêgeknèc vra, Ki Ki te nag heg` Sorobabel èl 

lên egènesse Es ki vigi ag èl9 k9uèt 2 9 malagtot egêneseit 9 malagt'a 

hog Es l9n vrnac igeie èn hogiam monduä Sorobabèlnèc kègèy fondaltao 

è’ hagat. 1. 9 kègè'y' t9kellio meg' 9tet Es tuggatoc mert sèrègeknèo vra 

èrêgtet engemet tir hogiatoc Mert ki vtaltameg a' kúsdêd napokat 2 9r9l 

пёс 2 lattao Sorobabèl kègebèn ag èró k9uèt hètèo vrnac gèmê'y' kio 

futosnaol mendë f9ld9n 1 Es fêlèlec 1. mödeo 9nèki Mio èg kèt ola'jfac a' 

gorfa tartonao iogfèl9ll9 2 9 ballafèl9l ES fêlèleo masodger 2 mödeo 9 nèki 

Mio èg olaïfaknao гага}; mellèo vadnac a’ ~kêt kêt arań gaknal kicbë vad 

nao ag 9tt9t èdeńec arańbol Es monda ênnèkem monduan Minem | nem 
tudod é mik legènèc êgeo 1. mondeo Èn vram nem.' ¿a monda Ègec a' fe 
nes olainac kèt fia'y' kic alnac menden f91dnêo vralkodoianao 

Capitulum ptpd 

e S megl'ordoleo 1. fel èmèlem èn gèmèimèt 2 lateo Es ime терр 

Е 19 k9ń9 Es monda ennekem. Mit laé te Es mondeo En latoo 
rèp9l9 k9nuèt Q hogiusaga hug k9ŕ19olètne. ¿L 9 gelessege tig Es möda 

BÉcsI 0011211. 31 
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ènnèkem 1 E3 a5 atoc mel ki megen menden f9ldnèc ginerê. mert mendë 

vr mikent ot iruä vagö meáiteltêtic '_2 menden èsk9 êbb9l agonkeppên 

megiteltètic Ki vigë a3t vgmond sèrègeknc vra Es i9 a3 ornac ha3aba 2. 

a3 êsk9nêc hagaiba hagugol èn nèuèmbê. 2. lakosic 9 haganac k93êpetie. 2. 
megêmegti 9tèt 2 9 faiat 2. 9 k9uèit Es kimene a3 angal ki goluala èn 

bènnèm ig'ekèt Es möda ènnèkem Èmèldfel te 5èmèidèt 2 lassad mi ё; 
mel ki megen Es mondec Mert mi ёз mel ki megen Es möda E3 a' ki 

men9 korso Es möda 1 E3 9 3èmec mendë f9ldrè Es ime onnac giraia 

vitèttètic vala Es ime egnêmberi {fluë a' korsonac k93êpetie Es möda E5 
а' КёБеЫёпзеЁ. ¿L leuète 9tèt a’ korsonac k93êpette Es êrêgte rèmec onnot 

9 gaiaba Es fel èmèlem ën 5èmêimêt 2. latec 2. ime kèt nèmberièc men 

150&quot;lik ‘&quot;‘L nèc vala ki 2 gèllêt 9 garńokon 2 valnac vala garnakat толпа! heïanac 

garńaï 2 fel èmèlem a' korsot meń 2 f9ld k959t Es mödec a3 angalnac 
ki goluala èn bènnèm Нона vi3ìc è3ec a' korsot Es monda ènnèkem hog 

Sennahamac f9ldebèn hag rakattasseò 9nèki 2. meg' allaptassec 2. vêttèssec 
ot 9 fondamentomara 

hatod 

е S megf'ordolec 2 felèmèlem èn gêimèt 2 latec Es ime neg` I¿Íèkèrèc 

 Е mennècvala ki kèt hegec k93èpib9l 2 èrc hegec valanac. 2 a3 èlp 
` 3èkèrbên vêrès louac. 2 а' mas 3èkèrbên fèkète. louac 2. а° harmad 3èkèrben 
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fèier louac. с: а' negèd gèkèrbèn kúl9mb gin9 louac 2 èr9ssèe Es fèlèlec 1. 
mondeo ag angalnae ki goluala èn bènnèm Èn Vram mie ègee Es fèlèle ag 
angal 2 möda ènnèkem Egee mennèe neggèli. kie ki mennèe hog al 

lanae menden f9ld9n vralkodonae èl9tt9 1 Kibèn a’ fèkète louac i'alanac 

ki mennèevala egfèknèe f9ldebè. ¿L a' fèieree ki menenc 9 utänoe 2 a’ vè 

rèssèe 2 a kúl9mb9gètesee ki menenèe delnèe f9lderè Kie kèdeg igen èr9ssèe 

valanac ki menenc 2 kèrèsncvala mëniee 2 futnioe menden fpld gerët Es 

möda Menńètee iariatoe bè f9ldèt Es meg iarac 9tèt Es hina èngemèt 1.4 | 
bègelle èn vèlèm monduan Ime kie ki mëtènèe egi'èknc f9lderè megŕiu 

gottac èg èn gèllètemèt egf'èknc f9lden Es l9n vrnac igeie èn hogiä mond 

115 Veg ag èl vitèlètb9l eholdaitol 2 Thobiastol 2 Ydaïatol 2 i9g te an 

napon 2 bèmeg Josienae hagaba Sophonias ñaeba ki i9t Babilloniabol 2 

veg ègúst9t 2 aranńat 2 alkos koronakat. 2 vèss vèssèd Jesusnae Jose 

deeh Напас a’ nap papnae fèiebè 2 bègel 9nèki monduan Egt monga sè 

règeknèe vra monduan Ime ferfiu feltamadot 9 nèue. 2 9 alatta tamadfel 

2 9 rak tïiïomot vrnae 2 9 visèli a' diL9seget._2 {fl 2 vralkodie 9 gèkin 

Es legë pap pap 9 gèkin 2 bekesegnèe tanalLa legë a’ kètt9c k9g9t 2 a' 

koronac legnèc Chelonnae 2 Tobiasnae 2 Ida'fenac 2 Chïannae Sophonias 

Напас èmlèkegètrè vrnae ti)iomaban Es kie mègge vadnae i9nèe 2 raknae 

vrnae tplèmaban Es tuggatoc mert sèrègeknèe vra èrègtet èngemèt tú hog 

iatoe È kèdeg legè ha halgatuä meghalgatangatoe tir vratoc istènteknèe 
запас 

31 ' 
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Cdpítulum heted 

S l9n Darius kiralnac negèd ègtèdèiebèn L9n vrnac igeie Sacmi» 
löldik 1т‘1 Е гйавноз kilèncèd honac negèd napian ‘ki mondatic Caslèn 2 èrè3 

’* ismét az 

@lsökézirá téc vrnac hagaba Sarasart 2 Rogumélecht z. a ferfiac kie 9 vèlè valanac 
Sa. 

vrnac orcaiat ongollani hog mödananac sèrègéc vra ha3a papinec «2 анше— 
taknac bèg,ellènen‘.3 Midènem sirnöc kél é a3 9t9d honàpban auäg meg 

kellèn é’ èn mag'amat scê'telnem mikè't imar t9ttë. soc è3tènd9cbèn Es 

1911 sèrèg'éc палас igeie èn hogiam monduä Bègel mëd а f9ld 

nèpénç 2 а papoknaehog möduä Mikor. b9it9lnétéc 2 sirnatoc a3 9t9d 2 

a hated honapban а hètèd è3tènd9cbèn minë b9it9t b9it9ltètéc é ènnè 

kém с: mikor 9ttètee 2 iottatoc midènë' tim magatoknae 9ttètéc é 2 iot 

tatoo é Midènem nem égêc a3 igéc kikèt bègéllet vr a5 èl9 .Whetaknac 

kègebèn Mikor még Irîm lakogtatnéc. 2 9 kagdag volna 2 vruosoc 9119: 

1'19119. 2 égfèkrè 2 а mè39s9k9n lakogtatnéc Es l9n vrnac igeiè Sacha 
riashog monduan Ègt möga sèrègékn? vra istènè mödvan Igag itelètèt itél 

lètéc 2 irgalmassag'ot 2 k9ń9r9lètésségékèt tègètèc egmëden 9 at'ŕafianal 2 

95uègèt 2 arnat 2 i9uèuët 2 gegët né akar'yh mégpatuarognod. 2 ferfiv 9 

зй'иёЬён gonogt né gondollon 9 attafiahog Es nem ukarac fìgèlmè3ni 2 èl 

mëuén èlfordeitac vallokat 2 9 fífl9kèt mégnèhègeitéc hog né hallanac 2 

9 3úu9kèt vètec mët adamätinost I hog né halgatnac atpruët 2 a3 igekèt 
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mellèkèt sèrègeknç vra èrègtèt 9 scët gèllètebèn ag èl9bèli ,fphetaknac 

kègebèn Es l9n igen nag meltatlankodat sèrègèc vra istènét9l Es l9n mi 

kè't bègellét 2. mikët në halgattanac még. vgan {11191th 2 nem halgatom 

mèg Vg möd sèrègeknç vra Es èlliimtéttèln 9kèt mëden orgagoc gerët mél 
lèkèt nem tuttanac 2 a f9ld mégpngteitatot 9t9ll9c: agert hog në volna mé  
пр 2 fordolo 2. akéuanatos f9ldèt vèttéc kiètlènbè 

vll] 

e S l9n sèrègec vranac igéie èn hogiam möduan Ègt mö'ga sèrè 
Е geknèc vra Nag harraggal haraguttam S'jonra. 2 nag hirtèlènkè 

dèttèl gèrèttèm 9tèt ègt möga sèrègéknç vra Megfordoltam Sïonliog 2 la 

k030m Irlm k9gèpét 2. Ixîm hiuattatic igassag varosanac 2 sèrègéc vra haga 
mégscëtéltètèt Egt möge sèrègekn? vra Meglèn vénéc 2 vén aggońoc lakog 

nac Irlmn? vcay'ban. 2 Генпас 9kègecbèn estapot napoknac sokassagaiert. 
2. а' varosnac тау bètèlnç gèrmécdèdéckèl 2 ̀ lanockal 9 vcaìiban iaéodoc 

kal 1 Ègt möga sèrègeknç vra. 2. ha annèp meg maradekinac gémècbèn 
nèhègnç lattatic ag napocban Midènem Midènem èn gémèimbèn nèhègnç 

legen è vgmöd sèrè géknç vra Egt mò'ga sèrègèknî3 vra Ime èn mégga152~‘“‘&quot;&quot;°&quot;~ 

badeitom ènnèpèmèt napkèlètnç f9ldér9l 2 napnugatnac f9ldér9l 2. mègho 
'gom 9kèt 2 lakogom Iïmnç k9gèpèttè 2. légnç ènnèkem nèpèm. 2. èn le'gec 
9nèkic vr ig'agolatban 2 ig'assagban Egt möga sèrègéknç vra Batorogganac 
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&quot; ìsmét а‘ 
2dik kéz 
ii'ásn. 

Е; thè3èitée. kie a3 napeeban liallatee èbè3edekèt tHihetac 3aiec miat. 

înapö méllen fondaltatot sèrèg'ée vi'anac ha3a. hog a tèmplem megrakat 

tatnéc Valebi3on änapee èl9t èmbêrèknç iutalmoe nem vala sem vala bar 

inoknae iutalmoe sem bèmèn9ç sem ki mén9nf.’ vala békéség at9r9dèlmèt 
Es èl èrè3téc mëden èmberekèt egmè'dènt 9 fèlè èllèn Ma kèdeg èn nein 

a3 èlè3tébè1i napoe 3érèt té3ec ènnép maradekinac vgmend sèrègèknç vra. 

dè magnac bekèsègè 1é3en. 3919 agga 9 ng91Lét 2 f91d agga 9nè3éset. 1. 

mënèc aggac 9 èssekèt ¿I ènnép maradekiual birädoua tè3'ê mëd. è3ekèt 

Es lé3en mikët Valatec atoc apeganoeban Juda ha3a 1. Iîrl ha3a. vgan 

inég'3abadeitlae tVt9kèt 2 lé3téc aldomas. Né akariatoe felnetéc 1. megba 

toregganac tifkè3eitèc. mèt è3t möga sèrègeknèe vra Mikët gödoltä hog 
gèti'ènélèe tVt9kèt. mikor tV Aataitoc haragra rê33è3tèttènç Ж èngemèt ir 

galma3tam vgmend vr Igen |' megferdeluä gendeltam è3 napokban hog iel 

tegèe Juda ha3anac 1. Ilirlmnèe Ne akariatoc felnetec 1 E3ec kèdeg a3 

igec те} mellèkèt Bè3e11ètec kèdeg' igassagot egmenden 9 fèleuèl Igassagot 
1. bekesegnèe itelètet itelletee tu kapuiteeban. 2 egmenden g0n03t ne gen 

dellon 9 baratta èllèn Es ha3ug èst ne 3èrèssètee inert. mend è3ec kikèt 

gú1919c vgmend Vr 1 Es l9n sèrègec Vranac igeie èn he3iam monduan E31; 
menga sèrègeknèe vra A' negèdnèe b9it9. 1. a3 9t9dnèe b9it9. 2 a’ hètèd 
nèe b9it9. 2 a' ti3èdnèc b9it9. le3en Juda ha3anac 9r9inbè 1. vigasagba. 1. 
feiies innèplètecbè Lac igassaget 2 bekeseget 3èrèssètee è3t menga sèrègek 

‘ .I i . i i . .  nec vra Miglen 19nee nepec 2 lak03ianac soc Vareseeban. 1. mennènèc a' 
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lakogoc eggid a' masikhog monduä Meńń9no 2 ongolluo vrnac orcaiat. 2 
kèrëssúc meg' sèrègeknc vrat En 2° èlmegec. (L i9nèo soo nepèe 1. èr9ssee 
nêmgèteo Ihrlmbê sèrègec vrat megkêrêsni. 2 vrnac oroaiat ongollani ègt 

monga sèrêgeknêc vra Ag napoobäl kiebë tig èmbereo ragaggao poganoknac 

menden ńèlueob9l Es ragaggao sido ferfiunao pèrèmit monduan Tú uelêteo 

meg9no, Mert hallottuo mert istèn tú vêlètee vagon 

о 

v R igeienèc tèrhe Adraohnao 1. Damascosnac 9 ńugolmanac f9lde 
V here Mert vre èmbernêo.gème 1. IsTrlnc menden nêmereie Es E 

maoh 9 hatariban 2 Tirus 1. Sydon valobigon 9magoknao nag b9luèseget 

v9ttènèo Es T‘y°rus megraota 9 èr9sseget. 2 gúit9t ègůst9t monnal f9ldèt. 

1. arańñat mönal “Запас sarat Ime vr biria 9tet. 1. megvèri tèngerbên 9 

èr9sseget Es êg tuggel marattatio meg 1 Latta Asoalon 1. fel. 1. Gagan igen 

bankodic. 1 Aokaron mert meg galagtatot 9rèmensege Es kiral eluèg Ga 

ganbol. 1 Ascalon пё' nlagtatie lakogtatio 2 a' megvalagto irl Agotomban Es 

èluègtem a' iagoknao kè'uelseget. 2 elllegë 9 veret 9 gaiabel. 1. 9 karom 

lattat 9 fog'ainao k9gèpib9l Es meghagattatio 9 1.’ mi' istèn9nknèc. 1. legen 

monnal Judanac vêgère 1. Acharon mönal Jebugeus 2 megk9rńekegem èn 

gan hagamat agoobol kio vitègkednèo ênnèkem men9c 2 megfordoloe. 1. nè' 

megë touabba 9 reiaioc ado ker9. mert ma ènen gemèmmèl lattam meg 
Igen 9r9l S'y'onnac leaŕxa yigag Ime te kiralod i9 teneked igag 1 1711119 

\ 

lösulik leve'l. 
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5eit9 Q gegen. '2 fel êllic à' n9sten gamarra. 2. a' vèhemrê a' n9sten 3a 
marnac Нага. 2 èluègtec 5èkèrèt Effraimbol. 2 louat lhîmb9l. 2 èl te~ l 
koglatic a’ hadnac ye. 2 bekeseget bêgel nèm3èteknèc. 2 9 hatalma tèn 

gert9l foéuä tèngerig'lèn. 2 foloctol foguä f9ldnc vegeiglèn Те kèdeg te 

testamentomodnac verebèn ki èrêgtettèd te foglidat a' vêrëb9l kibèn në 

vala Vig Fordollatoc a5 èr9ssegrê rêmensegnèc k9têlê3èti. 2. ma meg' hir 

dètuë kêtt9s9kêt adoc megl tenèked me't ki teriègtem en magamuac Judat 

mönal ‘y'et bêt9lt9ttèm Efůaimot 2 Sïonnac fiait fel tamagtom g9r9g or 

зад te e íiaidra 2 vètlêc tegedèt monnal èr9ssêknêc t9ret 1 vr istèn 9rai~ 

toc lattatic. 2 ki megen 9 ńila ment villamat Es vr istèn trombitaban 

enekel 2 megen egfèknêc forg'o gèlebë sèrègeknèc vra oltalmagia 9kêt 2 

meg'mariac 2 alagiac pariŕfanac k9uèibên 2. iuoc megregeg9lnèc monnalbor 

tol 2 bêtèllèsednêc ment ñalac. 2 mönal oltarnac 3arua'j 2 meggabadeifa 

9kêt a3 napon 9 vroc istèn ment 9 перенёс Lordaiat me't a' scent k9uèc 

9 f9lden felèmêltètnêc Mert mi 9 iaua 2 mi 9 вере Ьапёьас valagtottak 
nak bugaia. 2. bor gúsêkèt nèm39 

Capitulum x 

k Eriètec vrtol èssêt esti ifd9bèn 2 vr tegen hauakat 2 harmatnac 
К èsset Es ad 9nèkic eg mendennêc fúuèt a' mê39bên шел1; а 

faraguańoc ektêlèn9l bè3ellettèc. 2 a' ne39c hagugsagot lattanac. 2 a3 al 
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madogoe heiaba bègellettènèe Heiaba vigagtalnae vala. agert èluitèttènèe 154412 levé’ 

monnal Lorda getrèttetnèe. mert nim. nèkie pagtor A’ pagtorokra haragut 

èn hirtèlènkedètem. 2 a’ bakokra meglatoe. mert sèrègeknèe vra meglatta 
9 Lordaiat Juda hagat Es vètte 9kèt mönal 9 di|.9segenc bè louat hadban 

Q bèl9ll9 gegèlèt 2 9 bèl9ll9 karoLka. Q bèl9ll9 viadalnae ye. 2 9 bè 

l9ll9 ki mègen egèmbè mëden ado ged9 Es legnèc monnal èr9ssèe 2 meg 

ńomodoe a’ sart uóaknae k9gèpette a' hadban. 2 hadakognae mert vr 9uè 

lee vagon. 2 meg galagtatnae louaknae felèll9y'. 2 megèr9seitem Judanac 

hagat 2 Josephnc hagat meggabadeitom. 2 meg' fordeitom 9kèt mert irgal 

magoe 9nèkie 2 legnèc mikent valanac mid9n èlnêl vèttèvala 9kèt Mert èn 

9 vroe Неё istènec meghalgatom 9kèt. 2 legnèc èr9ssèe mönal EÍTraim. 2 

vigad 9 gûu9e mò'nal bortol Es 9 Нос meglattae 2 vigadnae. 2 9 gůu9e 

9r91 vrban 1 Sùu9lt9e nèkie 2 egbè gúit9m agokat. mert megvaltottam 

9kèt. 2 megsokaseitom 9kèt mikët èlègteb valanac megsokasoltae 2 vè 

tem 9kèt nepèkbè. 2 mègg9l meg;r èmlèkegnèe èn rollam 2 elnèe 9 fioc 

kal 2 meg'fordolnae 2 meghogom 9kèt Egiptönae f9ldeb9l | 2 a3 assiriusoc 

tol egbè gúit9m 9kèt Galaadnae 2 Libanosnae f9ldebè vigem 9kèt 2 nem 

lelètic hèl 9 bènnee 2 mennèe tèngernèe aradatfabä 2 tèngerbèn megvèri 

a' habot 2 meg galagtatnae folonae menden melsegi 2 meg;r galagtatie Assur 

пас kèuelsege 2 Egiptönae estapia èlmegen Es meg'batoreitom 9kèt vrban 
\ \ . s 2 9neuebe iarnae vgmond sèrègeknèe vra istène 

nÉcsI coDEx. 32 
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1551111 lave'l. 

XJ 

l Ibanus ñissad meg', te kapuidat 1. tú3 e3i meg te cedrosiclat 
L Ordeh fènèfa. mert a' cedros le èset mert a.' fel ti3telènd9c 

megpugteitatanac Ordehatoc Basannac Lèr тау. mert ki mèttètet a' meg 

èr9seitètet ligèt Разгонос ordeitasanac gogaŕŕa. mert megpugteitatot 9 fel 

magagtaffoc. 2 0г031анос reuasauac gogaffa. тем; megpugteitatot .lordamac 

kèuelsege Ègt möga èn ПЕ istèn Qrigièd a3 9ld9klèteknèc barmit kit kic 
birnac vala meg'9licvala 1. në bankodnacvala 1. èl arollacvala agokat mond 
uî Aldot vr mert kagdagocka l9tt9nc Es 9 разгонос нет èngèdnècvala nè 

kic. 2 èn touabba nem èngèdec f9ld9n lakogokra vgmöd vr Ime èn adoc 

èmberekèt egmendent 9 fèlenèc kègebè 2 9 kiralanac kègebè 2 1е èsnèc 

f9ldrè 2 nè gabadeitö meg 9 kè3ecb9l Es 9ri5em a3 9ld9klètnèc bar 

mat. a3ert oh Lordanac `fgegeni Es u9k èn magamnac нёс vè339kèt eggikèt 

hin'â 3epnèc 2 masikat hiuam k9tèlnèc 2 eltètem a’ Lordot. 2 eghonapban 
harom pagterokat mètec ki. 2 meggoreitatot èn {депнет 9 lelkee 9 bè èn 

lelkem 9bènnec Bigoń 9 lelkec 1.' meg'kùl9mb959t èn bènnèm Es mondec 

Nem éltètlèc tůt9kèt A’ mel meghal hallon meg 1. mel ki mèttètic ki 
mèttèssec 2 a' maradeki meg'inariac egmenden 9 fèlenèc husat Es v9m èn 
vè339mèt ki hiuattatievala gepsegnèc 2 èlmèt9m 9tèt hog meg semmeitênë 

èn fogadasomat kit t9ttem menden nepèckèl 2 semmibè vitèttètct ènne 
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pèm annapon Es meg èsmèrtènèc èngemèt a’ Lordanac gegeni kic a' t9r 

uët 9rigie ènnèkem mert Vrnac igeie Es mondec 9nèkic Ha io tif gèmèi 

tec èl9t hogiatoc ènnèkem èn beremèt. 2. ha nè'. nugoggatoc Es veuec èn 

iutalmamat harminc ègústpkèt Es möda vr ènnèkë Vèssèd agt a' t9rlei 

t9bè ag ektèlènnèc beret kiuèl meg'berlettèm 9t9ll9c Es v9m a' harminc 

ègůst lièngeket 2. vètë agokat vrnac hagaba a’ t9rleit9bè Es èlmèt9m èn 
masod vègg9mèt ki nèuègtètic | vala k9tèlnèc hog meg feitènec rokonsa 
got 2 Isîl k939t Es monda vr ènnèkë Vegèd te magadnac meges balga 
tag' pagtornac èdeńit. mert ime èn feltamagtoc pagtort f9ld9n ki a' meg 

hagottat nem latta meg' 2 ag èl himtettèt megnè' kèrèsi 2. a' megt9r9ttèt 

nem vig'agta meg 2. agt mel al në eltèti. 2 a' k9uèreknèc husait egi 2. 9 

k9rm9kèt megogta О pagtor 2 baluań a’ Lordat meghago T9r 9 karian. 

2. 9 ieg' gèmen 9 karia. agiusaggal agl meè. 2. 9 ioggème meghomalosolui 
l megsetet9l 

Capitali1 x1]ò 

v R igeienèc tèrhe Isärè Es möda vr meńnèt ki tèriègt9 2. f9ldèt 
V fondale 2 èmbereknc gèllètet 9bèune teu9 Ime èn vètem lhrlmet 

torkossagnac kúls9 kůg9berè k9rn9l menden nepèkbèn Dè 2' Juda legè' k9r 

ń9l fèkètbèn Ihrlm èllèn Es legen annapon Vètem Ihrlmet tèrehnèc k9uebè 

menden nepèknèc Mendenec kie felèmèlèndic 9kèt. meggègessel gakadog 

pti 

32 . 
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l56~dik тел. 

nac meg' 2 9 èllène egbè gúlèke3nèe f9ldnèc menden or3agi 1 Annapon 

vgmend Vr Megvèree menden loiiat 1. 9 è119iet balgatagsaggal 

Es Juda ha3ara megńitein èn èn 3èmèimèt 2 nepèknèc mendë leuat 

Vaksaggal vèrem meg' Es mendnac Judanae vè3èri 9 3úii9cbèn Megbaterog 

ganae ènnèkem liîiîlmnèe lak03e`y' sèrègec vraban 9 istènebèn Annapon 

Vètë Judanae Vè3èrit mikent tú3nèc kèmeneèiet. 2 mike mikent tů3nèe 

V39g'et 3enaba. 2 megmarnae iogra 2 balra. k9rń91 menden nepèkèt 2 Ihrlm 

lako3tatie èsmeg 9 hèlen 2 meg3abadeita vr Judanae hailakat mikent kè3 

dètbèn hog dauidnac ha3a ne diLèkeggec felseget 2 НЁМ] 1ak03oinae di 

i.9sege Juda èllè Annapö vr megoltalma3ia lhiTmnc lako3eit Es le3en an 

napö ki Vetke3èndie 9 k933919c mönal Dauid. 2 Dauidnac ha3a mò'nal is 

tène. 2 mikët vrnac angala 9 3èmeleebèn Es le3ë a3 napö Kèrèsec meg 

t9rn9m menden nèm3ètekèt kie i9nc Ihi'lm èllèn.1 Es ki 9tt9m malagt 
nac 3èllètet Dauid ha3ara lhçlmnc ha3ara mala3tnae 3èllètet 2 0n3ollatoket 

Es ne3nèc èn ream kit fe13egè3tènèc Es sirattac 9kèt mönal eggètlèn eg 

nèe siralmat. 2 bankednac 9 raita ment 3eetae bankodni è19 3ú19tnèe ha 

lalan Annapon nag siralem 1e3ë Ihiïmbè mikent Remmenban Adrëmon 

ban Magedannac | mè3èien Es sirattac f91dnèe nèini 2 nèmee magoknae 

Dauid ha3anac nèini mageknae. 1. 9 nèmberiee magoknae Nathan ha3a nè 

ini magoknac. 2 9 nèmberiee mageknae Nat Es leui 1'. ha3a nèmi magok 

nac 2 9 nèmberiee mageknae Es Seme'y' ha3a nèmi mageknae 1. 9 nèmbe 

riee mageknae. a' maradekee nèini magoknae. 2 9 nèmberiee magoknae 
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Capz'tulum tz'gë ha;a 

а 3 пароп 1е3ё niluan valo forras Dauid haganae 2 lhrlm lake 
А 30Упа0. búnnèc 1. fertegètessegnèc meg' mosasara 1 Es lege' an 

napon vgmö'd sêrêgeknèc vra Èluègtë baluańoo neuekêt f9ldr9l 2 në èm 
lekegtètnèe touabba Es hamis IWhetakat 1. fertegètes gêllètet èluegee f9ld 

r9l Es lege annapò' mikor valaki ,Hxhetaland touabba 1. 9 atta 1. 9 anna 

kie 9tet gùltee mondnae Нет élg. mert hagugsagot bègellettèl vrnac nè 

uebè Es 9 atta 2 anna 9gúlè`j mikor .Hahetaland Es legë ag 

парб ,Hahetac megalagtatnae egmëdenio 9 nèueb9l mikeid9n ,HihetalanfL 

sem fedegtètic bè sac palastal 11 hog haguggon De möd Nem vagoe .Hiheta 

79 

5ап10 ember vagoc ' èn. met èn iñosagötolfoguä adam èn peldam Es 1116157411106! 
datio neki Mic e Lapasoe te kègèidnç k9gèpétte Ев тб11 Ègéekèl Laptat 
tammg 9hagooban kie engem gerètnêo vala 1 T9rt k9h. fel èn pagtoröra 

2 èn velem eggès9lt ferfìura vgmöd sèrègéknç vra Vêrdmeg' a pagtort 2 èl 

himlètnç a' 1111100 Es fordeitom èn kegemèt ag aprodokra 1. légnç mëdén 

f9ld9n vgmöd vr ' ket regèc 9benne elhimlètnèe 1. megfogatkognae. 2 har 

mad reg hagattatio meg 9benne Es a’ harmad regêt vigem tug altal. 2 meg 

egètem 9ket mikent meg égèttëtio ag ègúst. 2 meg'bigońeitom 9ket mikët ag 

araŕn bigońeitatio meg Q ènnêuèmèt kaialta 2 èn meghalgatom 9ket 2 mon 

dee En nepem vag. 2 9 mond En vri istênë vag 

' inmét az 
elsö kéz. 

* ismét a' 
2dìk на. 
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ах 

Capmta'gënegèd 

i Me i9nèc vrnac. napi vgmond vr 2 meg' ogtatnac te fo3latid te k9 
_ I gepettèd Es egbè gúit9c hadbä mendë nèm3ètekèt Iîrlmbè 2. а' varos 

megvéttètêtic. 2. llagac megpu3teitatnac. Es nemberiec megfertegtètnèc Es a’ va 

rosnac fèlré3e fogsagban megen èl. 2. а' nepnèc maradeki a' varosbol në 

vitètnèc èl Ès vr ki megen. 2. hiu a’ nemgètec èllèn mikët hadako5ot а' 

viadalnac napian (l annapô' alnac 9 labay' ola°y’faknac hegen | ki vagon llTrlm 

èllèn napkèlètrê Es meghasad olaïfaknac liege fèl re5er9l napkêlètrè 2. nap 

ńugatra а' nag magas v9lgbè 2. èlvala3tatic 9 hegenèc fèle cgfèkrè 2 9 fêle 

delrê Es futtoc 9 hegeknèc v9lgebè. mert а' hegeknc v9lg9 ёь meg' eggês9l 

9 fèleiglèn Es futtoc/ mikent futtatoc a' f9ld indolastol 033’85 Juda kirala 

nac napiban 1 Es i9 èn ПЕ istènem 2 mendë scêntcc 9uèle Es le5ë anna 

pon 2 në le3en vilagossaá dè hidèg' 2 fag Es legë ед nap ki vr istènnèc 

èsmèrètes 2 nem nap sem e'j 2. êsti ifd9n legë vilagossaé Es legë annapö 

ki mennêc êlèuèn vi3ec Iñlmb9l. 9 felec napkelèti tèngerbè. 9 fèlec a5 

utolso tengerbè Legnec ńarba 2. tèlbè Es le3en vr kiral щеке mendë f9l 

d9n Аппарб ед vr legë 1 2 9 neue eglegen. 1 Es mendë f9ld megfordol 

a' kiètlèniglên 2 Remmönac halmarol egfêkiglèn. 2 lhrlm felmagagtatic 2. 

lakogic 9 helen Beniamin kapuiatal Годна a3 ш èl9ls9 kapunac lièleig 

Ièn 2. а° gegèlêteknêc kapuiaiglan Es Ananèlnèc tornato! fogna kiralnac 
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saitoiaiglan 2 lakognae 9 bènne Es anathema пё legë touabba Dè Ihrlmlggan. мн. 

batorsaggal {'l 1 Es è' Lapas legen mellèl vr megvèr mëdë nèmgètekèt 

kie viuttanae иди. èllèn. egmenden allonae 9 labainae husa meglelètegie. 

2 9 gèmèy, megbètèg9lnèe a’ libeiban likaibä. 2 9 ńèluee meglelètegie 9 
gaioeban Annapö legen vrnae nagsèrège Es ferliu ragagga 9 fèlenèe kèget 

2 9 kège eggès9l 9 fèlenèe kègebè Dè 2° Judas viu Ihrlm èllèn. 2 mëdë 

nèmgètèe ki k9rŕ19l mëden nèmgèteknèe kagdagsagi egbè gůitètnèe. arar'n 

2 èglist 2 eleg soe ruhae 2 íg'legë louaknae romlasa. 2 9guereknc 2 tèuek 

nèc. 2 gamaroknae 2 méd mëden barmoknae kie voltanae a' varakban a' 

romlasee ait alat Es mendenee kie megmarattae volt mendë nèmgèteeb9l 

kie i9ttèe volt Ihn'lm èllèn felmennèe ègtènd9br9l ègtènd9ebè hog imag 
gae sèrègee vranae kiralat. 2 golgallae hailakoknae innepeit 2 legë valaki 

fel пё menènd f9ldnèc nèmib9l Ilílmbè hog imaggae sèrègee vra kiralat 
Nem legë 9reiaioe ès Hog ha Egiptomnae nèmgète në menènd fel 2 пё 

èsmèrèndi mg 9reiaioc sem legen. dè legë romlas kiuèl vr menden nèm 

gètekèt meg vèr. kie fel I nem menèndnèe hailakoknae innèpet golgalniee 

E legen Egiptomnac f9ld9 Es èg menden nèmgèteknèe bún9 kie fel nem 

menèndnèe hailakoknae innèpet golgalnioe Ag napon mellèe a' louak feken 
vagon scent legë vrnae Es legnç kohi'ia èdeńee vrnac hagaban monnal ñalae 
‘Hime мздан ag ollar èl9t Es i9nèe menden aldogoe 2 vegnèe 9bèl9ll9e 

2 f9gnèe 9bènnee Es annapon touabba kalmar nem legë sèrègee vranac 
hagaban 
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lñgdik levèl. 

Stèn ki Moïses miat Ígrl nepenc hog 9 hailakanae papi menden 
I tèsti búnnèlkúl gabad osfakat 1. menden búnt9l heiukat а1ан1ана 

nak nèki Kiknèc 9t9rueńet annepèt birnioc a3ert астма hog aldomasok 

nac aianlaŕfaual istènnèc 2 èmbereknc k9uèti lennenèc annepèt tennec meil 
ńèï paranLolelÉaaal latoknac èngèdniec Age't papokat it è' hèlen всё: iras 

valla istè angalinac lenniec Dè mert ènne aiandoknac malagfat megvtalac 

a’ megmondot nep 2 papoc 9 magoc bún9ckèl 1. kègetlènsegekkèl megkèg 

denèc bùnnèl megfertegtètet aldogatokat aianlani istènnèc Agert istèn Ma 

lachias .Ipheta miat Isîlnèc nepet megfordeita monduan 5èrèttèlèc 11319 
kèt vgmond vr. 2 mondottatoc Mibèn 3èrèttèl múnkèt Nemdè Esaw Ja 

cobuac affaiia valaè vgmond vr Es Jacobot 3èrèttèm Esawot kèdeg 311191 

tèmsegbèn vallottam Esaw kèdeg Jacobnac affafia ièlentètic hogn'ë hamis 

auag tulaidon akaratbol vallatot gúl9segbèn istènt9l Sem 3èrèttètet Jacob 

malagtnac erdemenèlkúl. mert 9 èlèue megtudasa 5erEt valobison Esew 

megèsmèrtètet hog aifaíia vere 9ttesenèc legen kèvanoy'a Jacobot kèdeg 9 

meg èsmèrètebèn megèsmèrte t9ruennèc tartasat maieitani Ki allatnac oka 
ert a éltèttètet a' fell9l megmondot peldaual möduan Jacobot 5èrèttèm Esa. 
wot kèdeg gúl9ltèm iollèhèt nilui ièlen volna a' megmondottaknac mú 

uèlkedèteb9l Kikr9l genesisnèc k91°1u9 èmlèkegic 9 9k egmëdenic minèm9 

Замены!!! У01па i9uèlld9. ment iruä vagö' Nèuenèc a.' gèrmekec 1. Esaw 
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vala ganto èmber vadagatnac tudoia Jacob kèdeg' egúg9 a: hailacbâ lakogo 

Egèbèc kèdeg mellèc è mondeckal foglaltattanac ièggic Ísrl nepenc t9ruèń 

t9reset istèn aldogatinac tartasaban | 2 agonnac feddeset hog idègen istè 

nekèt be|.9ltènèc 

Alachïas niluan 2 mendë' .Hibetaknac vtäna Isrlnc èluèteser9l 2 
М poganoknac hiuasokrol нищета]: möduä N mim. ènnèkem akarat 

tif bènnètec vgmond sèrègeknc vra. 2 aiandokokat tú kègèitecb9l në' ve 

gec. Mert napkèlètt9l fogna napńugatiglan nag èn nèuèm nèmgètecbèn Es 

menden hèlen tigta aianlat aldogtatic 2 aianlatic èn nèuèmnèc 

m Alachïas deïacol magaragtatic vrnac angala х k9uète Me't va 

М lamit bègeluala vg hitèttètic vala mönal vrtol ifoLn volnanac 
paräLoltattac Es ig 9 nèuet èbb9l v9ttec а: hètuèn tolmaLoloc monduâ Vr 

ig'eienèc vetèle {дат Isl'ken 9 angalanac kègebè Babilloniabä kèa. &quot;tol o 

vtolger .lphetalt mid9n 2 Aggeus 

It kegdetz'c s. МитеМаг ‚гр/55 

В igeienèc tèrhe [Ею Malachias ,Hihetanac kègebèn 5èrèttèlèc 
v tift9kèt vgmond vr Es mondottatoc mibèn gèrèttèl mükèt ‘150.2m...;|. 

'itt Комм. 
. ч . ч \ d' ’  Mmemde Esaw Jacobnac attafia vala e vg mond vr Es Jacobot gèrettem esa 
eÉcsl сотах. 33 
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wet kedeg gú19ltèm Es vèttèm Seirt 9 heget kiètlènbè es 9 9r9két sar 

kanoknae pu3taiaba Hegha Idemea mondand Meg't9rettètem Dè mgfordol 

uäe èsmeg megrakiiie mellee megt9rettettèe valanae E3t menga sèrègeknèe 

vra E3ec raknae 2 èn megt9r9m 2 hiuattatnac kègetlenseg hatarinae. 1. 

nép kinèc megharagut Vr 9r9eke Es tú 3emeitec meglattac Es tú mende 

tee Felmaga3tassee vr isEiec hataran Fiu ti3teli 9 attat es 3olga 9 Vrat 

feli A3ért ha èn afa vagoe hol vagon èn ti3tessegem 1. ha èn vr vague 

hel èn félèlmèm vg mend sèrègeknèe vra Tú he3iatoc e papee kie тёща! 

latee èn nèuèmèt Es mondotee Mibèn Vtaltue te' nèuèdèt Aiälotoe èn 01 

taröra fertehet kenèrèt Es mendetoe Mibèn ferte3tett9nemg tegedèt, eb 

bèn heg mendetoe Vrnae a3ta1a megutaltatot Ha vakot aiälotoc ald03ni 

nëdè geno3 è 1. ha santat 1. bèteget aiälandetoe minëdè g0n03 è Aianlad 

a3t te fèdell mèdnèc ha kellètèndie nèki ag ha fegadanga te ercadat Vg 

mend sèrègeknèe vra Es ma 0n3011at0e vrnac orcaiat hog irgalma3iö tú 

nèktee . Mert tú kè3ètecb9l 19t è3 Ha valamikèppèn fegagga tú orcatokat 

Vg möd sèrègeknèe vra Es ma on3011atoe Vriiac orcaiat heg irgalmagien 

túnèetee Me't tú kè3èteeb9l 19t è3 Ha valamiképpèn fogagga tu orcatokat 

vg mond sèregeŕknèe vra Ki tú k93391etee ki bè tege a3 aitokat 1. meg' 
geriè3ie èn eltaromat ingen Mert nini. ènnèkem akaratem tú bènnètec vg 

möd sèregeknec Vra Es aiädekot nem vè3ec tú kè3ètecb9l Mert napkèlet 

t91 feguä napnug'atig nag èn nèuèm nèm3ètecbèn 2 menden hèlen aldoma 

see aiîlatnac èn nèuèmnèe ti3ta alde3at inert nag èn nèuèm nèm3èteebèn 



Mannelli/is 259 

vg. möd sèregeknc vra Es tů mgfertegtettéteo agt abban hog mödotoo Vr 

nao agtala meg'fertegtètet 1 mel reía vêttèticvtalatus, a’ túguèl 9gu9 ki 

mg'emégti agt Es mondottatoc Ime mükabol 2 ki futtatoe agt vg mond sè 
règ'eknèo vra Es hogtatoe a’ ragadogatocbol santat. 1. bennat 'kêt bodo lol‘lik 1m&quot; 

l. .tt a' kéz g'oknae mondnae mendë nêmgètee Mert tú legtec keuanatos f9ld vg mondìrâwwnh' 
seregeknec vra Meghatalmagtanae en raitam tu igeiteo vg mond sèreg'ek 

nec vra Es mondottatoe Mit goltone te êllèned Es mondottatoe Heiolkodic 

ki istenec golgal. 2 mi ñereseg me't 9rigtúo 9 paränolatit 1. mert gomorouä 

iartono seregee vra el9t Agert ma bodog'oknao möguo a' magoe magagtatot 

Bigon megrakattattanae kegetlenseg'et téu9e 1. kesertettée istènt 1. vdv9g9l 
tènèo Tahat bèlgellettènèe istènt fel9e egmëdenie 9 fêleknèe Es fúgèlmège 
vr 2 meghalla. 1. megirattateo emlekegètnec lr9ńu9 9 èll9tt9` vrat:` fel9knèo 
1. 9 nèuét g'ondoloknao Es ièles népbê légnèo ennekem vg mond sèrègek 

nee vra Ag napon mellen en tégem 2 êngedeo nekic mikent ferfiu êng'ed 

9 fianao 9 nèki golgalonac Es megfordoltoe 1. meg'lattatoe mi legen igag 1 

hamis k9g9t 1. istènnèe golgalo k9g9t 2 9 nêki nè' golgalo k9g9t iiij 

Capitulum neged 

Ert ime napoo i9nèo meggoitatot monnal kème'oè Es legnèc тёк? 
М kèuélec 2 mëdenec kegetlenseg'et téu9o mikët pogdoria. 2 meg' 

egeti 9ket a i9u9 nap vg mond seregeknec vra Mellèc | në .hagnac 9 nè 
' \ 
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\' 9r9m ге 
mëtelëseg 

kie gùkêrèt 2. mag'ot Es fel tamad igassagnac napia tùnèctec en nèuèmèt 

fel9knèc 2. eggèsseg' 9 tollain Es ki mëtee 2 39kt9e mikët boriu а Lo'da 

bol 2. meg'ńomoggatoc a' kegetlêneket micor lendnèc hamu tú labaitoknac 

talpa alat Annapon mellen èn tégem vg möd sèl'egeknc vra1Emleke5iètec 

Ед Moysesnec èn golgänac t9'ueńer9l mellet panLoltä тёте neki oreb 

ben mëd igrlnc paräLolatokat 2 iteleteket Ime èn èregtem túnèctec Illes 

‚плюса: mi èl9t èli9i9n vrnac nag napia 2. felèlmes 2 meg'fordeita atakîc 
Sůllét fiachog 2 ñaknac gúuét attochog пемзы i9§îec 2. meg'uè'iec f9ldet 

anathemuthaual amen все? 

 

l. 
ELAVULT, VAGY МА LEGALÁBB, NEM KÖZÖNSÉGESEN 
Ёвтвтт szAVAK, ’s RAG ALAKOK, Е’ FORDITÁSBAN. 

gel mert sè 
eg ember to 
uabba fçldet 
ni lakogia. 

Jegyz. E’ bécsi codex, eddig van. 

Elójegyzetek. l. Összesen e' szavak ’s kifejezések szämn 1007 körüli. 609czét ki 
szedte Gévay Antal, 398czal gyarapitotta Döbrentei Gábor. Мёд több is kiszemelhetô. 

2. Gévay, szedé övéit ma'solásakor, ’s igy minden szó’ hol találására ne'zve, az ere 
_deti kéziratnak jegyzette fel hányadsa'ga't. Hasonlót mivele folytntója is_. Keresö, ne 
sajnálja, enne'lfogväst a’ könyv’szélén álló levélszámmil nézni a’ hivatkozást. 

3. Mind ketten a’ Мадам sznvaival v. Hyeronimuséivnl tevék a’ latin magynrázatot. 
4. E' kîszedett sor ilt, egyediìl elôleges könnyitésül akar sznlga'lni, hogy: a) 

ollyan olvasó, kinek ninos e'pen Vulgata kezénél, haladhasson fenakadásainál, Ь) az 
nkadémìai nagy szótár' összes kidolgozásakor ezt megtekintenì lehessen, cz) Iró, ki né 
melly itt lévö „мы, mellyet helyeselhet, élhessen n’ nélkül, hogy maga lenne kényte 
len e’ végett végig menni a' könyvön. Hanem e’ kiválngalás nyelvismerettel törte'nend, 
тег: látszîk, hogy némelly szó`vnl a’ lntinnak csak megkl'sértették kitételét, 's közön~ 
ségesen nzon szó aligha divott. Illyen lehet: virtus, itten jńszág; noha еще] tevé ki azt 
Pesti Gúbor is, hanem tala'n ma'r utánnozva; illyen statuarìus, tôrleitö, ать, törll'tô, 'stb. 

5. Nenn felesleges е‘ sorozat, ámbár Sándor lstïán szede ki шаг hnlmit „Taida 
lékába a' magyardeák szókönyvhez“, ámba'r néhány szó Sz. Pa'l leveleìben Komjáti 
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tól 1533, Pesti Gábor ujtestamentonuíhnn 1536, ’s Erdösi ujtestamentomában 1541b. sôt 
jóval innen még Pa'rizpápaiban is lelhetö. Az_ ezeknél is megle'vóket legnlább felujdo 
nitja e’ gyüjtemény, melly egyébiránt is legelsö ismeretes forrzisukból meríté azokat, 
's így leghajdantibbról mutalja, mi, és mikent volt meg már 14361441 közölt. 

6. Összevetve némeily szónál Kérolì’ és Káldi’ forditása is, de csak elömutatvá 
nynl; egész összeegyeztetés’ munkn'ja nem ide tartozó. A’ keve's egybehasonlítás egy 
kisség azt aknrja e'reztetni , hogy a) mind ezen emll'tett ôt fordl'tó' magyarsága't, mind 
Holhi Juha'sz Péterét, é Felegyházi Tnma'sét, еще] itt összevetni, hasonszńk e's nyelv 
menel láthntn'sa végett ienne érdekes, Ь) hogy be'csi eodexiink’ forditójì inkább final 
kotók vnlának nyelvünkben. 

А. 

ag, ilweteratus. 86dik levél. még' 
aggatoe, eritz's жгите 1. 

aiandoe, делит 27, 35, munus 71. 
aiandokLa, mum/sculum 35. 
aitoe tartoe, janitores 27. 
akaratus, voluntarias 1 10. 
alaitad, existimos 10,]mtas 11. 
alahad, ne alahad, ne putes 29. né 

alohnd , не em'stimes 44. 
alaifauala 9tèt, xuspicabatur Щит 21. 
alaitnae, рант! 12 , ватта“: 89. 
alaitnan, reputaus 31. 
alaitag, putas 34. 
alas, dormitio, sopor; ag efsiièt kiral 

alasnalk'ul mulata èl, nocifm z'llam 
дитя? rea.' insomnem 31. Ma: alvás. 

alagot vala, szlbjzlgaeerat 6. 
alagna, subjugaret 6. 
alagkoggone, subditz' simus 7. kiralok 

nac alagkottakat èr9k9dn? mégno 
moreitani , subjectos regibus nituu 
tur opprimere 41. 

alkottac, fecerzmt 87. 
alkota, _fecit 88. alkos, fue 90. 

 

meg' v. mé g apela, отшили, a, est, 
1, 3, 30. 

aprod, parrains 12. 
agtag, acervus; k9uèknèe agtag'at, 

acerrum lapidum 123. 
aggon, domina 36, 39. 5mn. Igy, ki 

ralne aggon 41. Nèmbéri, millier, 
ИШЬ. 1. alább. 

А. 

aieit, desiderat 31, 134 'stb. áhit. 
aieitat, desideri/1m 79, 80. áhí tat. 
aldoinas, sacrifici/nn 65 'stb. 
allapèe, stetit 19 , 30, ’stb. 
nllaptata, statm't 62, 73. 
allaptatot, constitutum est 74. 
allat, res 26, 27, 38, 42 'stb. Most, 

animal, a' mi hajdan volt: lelkes. 
Lásd ala'bb. — Statura 52. 

nllatta, sta/¿tem 30. 
alnalkodnae, z'usirliantur 43. obser 

rabant 84. 

alnalkodat , iniqua cogitatio 8_5. 
alnalkodot, maehinatus est 42. 
alsag'r, дом 77, 82, 88, аиая: álság, 

nequitia 98. titk alsag, maclu'natio 
33. titk aito, postz'cum 85. 

nè alohad , ne ea'ístimes 44. Ne állít 
sad , ne állíjjad. 

alöni, dormire. aland, dormierit 57. 
alotom , dormire _faeiam 92. 
alogtoc, dormitis 112. 
alogon, dormít 127. elalogon, obdor 

mit 120.  

altalkodnak vala, erubeseebant 84. 
altalkodanae, erubuenmt 85. 
altalla, eeratur 18. ne altallatoe ago 

kat , ne timueritis eos 56. 
arńec, umbraculum 121%. 2 megkegei 
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tètic a3 arnec auag a' sator, et 
praeparabìtur umbraculum 130. 

arrada , redundam't 36. 
arradat, годген: 7, 23, 105. mennèc 

tèngernèc aradaffabä, transibit in 
maris freto 154. 

aro, merces, ma; áru 143. 
B. 

badoc, летит 62, 68. 
balgatag, fatuus 86, z'nsanus 97, ce 

sanus 140. 

balgatagsag, amentia 97, insania 110. 
balgatagoslani а‘ bortol, furere а cz’ 

по 9_5. 
baraffaia vallani, amicum habüurum, 

azaz: barátjává 44. 
barom , ap ro barom, pecora 22 'stb. 

н а g barom, jumenta 22 'stb. 
barson, purpureus 24, 34. 
batoreit, confortat 80. 
batoroggal , соц/отпив! 80. 
megbatorodot, confortatus est 99. 
be|.9 èlèscgec, [един/ста 59. 
bèlèndésseg', libido 16, form'catio 130. 
ha bèlènde5kedèndel, sa' form'carís 93. 
bèmëuéiec, ingressi 1. 
bèrhè, sarabala 67, @dyurgflcch Китае 

фот. Káldinál: nadrág. 
bège, гетто 79. 
bèget, sermonem 79. 
bèged, cerba 80, sermones 80, ser 

mo 85 , 137. 
_ bibor, byssínus 24. 

birodalom, possessio 7. 
birodalminc, увидит: nostrae 7. 
biguaioc, corgfìdentes 15. 
bodo' , beatus 84, 171. 
bodoglatic, prosperabítur 76, 77. 
bordel, prostibulum 105, 55. 
boggosag, opprobríum 9, 'stb. 
boggonfa, exprobrat 57. 
megb9u9hùc`a' siklnst , augeamus sí 

clum 114. 

 bx'fnh9ttèc, peccarunt 10, '11th. 
bimh9tt9nc , peccam'mus 13, 39 'stb. 
bx'mh9nni , peccare. bimh9t9 , реесапе 

1 1 5. 

búnh9t9 orgag, reguum peccans 115. 
búnh9tèt, peccatum; toldattanae bún 

li9tètrè, addideruut ad peccaudum 
99. 

Cs. 

Laìr'ua, bruchus 102, 104, 131. Káro 
linál : hernyó. Káldinál : cserebogár. 

Lalardsagost, утилита 82. 
Latornac , císternae 12. 
La3ar, :'mperator 27, 73 

CZ. 
ceth, cete 66, 120. 
cimerlèt, titulus 89, 132. 

D. 

dagaduan, azaz, dagadvány, tumor; 
ki dè mag'afelmagagtatasnac dag'ad 
nanaual annéra èmèlkedéc fel, qui 
in tantum arrogantiae tumorem sub 
lalus est 42 

dagalos, rebelh's 38. 
daika, nutrir 53 ’stb. nutrz'cx'us, 91661 

vatcr 26, 98. 
ded9s9, «was ejus; haimad 9s9, pro 

arus ejus 137. 
delsèg, auster 82. delgègi, цитат. 

(1е13ё31 kiral, rea: austri S1. 
dènèuerec, несшие 56. (1) 
dSiadalma3, скифваш 23 , 20 lstb. 
d'jadalmiuc meg magöckat, ulcísca 

mur nos 14. 

9 magat meg'diadalma3na, defende 
тег se 6. 

meg'dfv'adalmagni, se m'ndz'care 34. 
dragalatus, pretz'osus S3, 85. 

E. 
èhèd , allíde. azaz, ejtsed 15. 
meg èhneif, conteret 62. 
èhńeitèssèl meg, consopz're 135. 
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èlèg9l, miscetar 62. èlègeit, miscet 
62. èlègehèd, mz'sce 87. 

èlèicbè kèlec 9nèkic, occurram eis 100. 
èlèuè megmondotta, praedim't 106. 
èlèuèn istènt, cieerstem Deum 87, 88. 
èlèuènehèd, Мифов. Káldinál: eleve 

nítsd meg 136 
èllèni, conscendere. l o r a èllèni, equum 

conscendere 145. lora èll?, ascen 
dens equum 109, 144, 145, 146. 
gèkèrrè èll , ascensor quadrigae 
144. fel èllel te louaidra, accende: 
equo: tues 136. fel èllic 152. lo 
uaknak fel èll9_'v' 154. v. ö. (lo 
поп (rl , веден: in equo) 145. 

èlmèsseggèl , de industria 3. 
èlmulatta , praeterire. Határozóan va 

gyon véve 4. 
èl9, prior 4, 6, 'stb. èl9 gúl9t, pri 

mogem'tus 156. èl9idèkn9historiait, 
annales priorum temporum. feltü 
nik itt: elo'ído' 31. 

èl9ls9, primas 31 , 82 ’stb. 
èlègtéb , prius 4, 9, 34, 'stb. 
elebèliècbèlièc, primores 45. 
èlègtebèli, de primis 75. prior 152. 
èlu9l, trans 6, ultra 140. 
èlue, trans 112. 
èlnitèlèt, transmigratio 119. ‘ 
èmbersegest, humanum aliquid; lvala 

mit èmbersegest gènuèduen, huma 
num aliquid passus 120. 

èmlèkégètèknç k9nuèi,commenta4~ii3 7. 
èml9c, ribera 97, 103. 
èmlèi , ubera sua 19. 
èmtètem, lactabû 92. 
elèmtète, ablactavit 91. 
èlèùegtì vala , celabat 41. 
ènLelkedètes alsaggal,machim's; azaz, 

incselkedetes álság 42. 
ènen gèmèmmèl , осин: meis 153. 
èng'èdèlmèst, patienter. Ma: engedel 

mesen 44. — 

 èngègtèl, subjugabis 6, S. 
èngègtèlte 9 magat, subjecit se 90. 
èngègtèltètnèc, subjaceret 25. 
ki èrèdè, egressa est 1. 
èrèggètec ki, egredimim' 67. 
èl érèdènèc, profeciae sunt 2. 
èl èrèdè, profecias est 7, 11, 'stb. 
èl èrèdèndnèc, profecti [цент 95. 
èrègtè , misit 6 , 8 , ’stb. 
èrègtèttèm , mz'ssa sum 18 , ’stb. 
èrègtèni , пишете 33, 'stb. 
èrègiètec, mittite 85. 
kièrègtèt, emissio 51. 
èl èrègtètènèc, missae sunt 28. 
èrègtuéń, lucas 8, 126; nemus 24. 
èr9k9dn9uala èlgaladnioc,festinabant 

evadere 22. Késóbb lôn: erólkôd 
` nek. Megèr9s9h9, megerósítse 15. 
ertèlm, {пингвина 71. 
èrtèssedmeg , _fac intelligere 77. 
èrgèlm, Sensus 21. 
es, 2, et, etiam aud; 1, 3, 8 'stb. 
ès, pluvia, imber 66, 94, 113 'stb. 
ès, jaramentum 44, es èseuèl èr9sei 

tiuala, et cum juramento affirma 
bat 44. Es hagng èst ne gèrèssètec, 
et juramentum тешил: пе dilzgatis. 
ag èsekèt mellèkèt bègellettèl a‘ nè~ 
meknc, 'juramenta tribubus quae Io 
cutus es 136. 

èsk9t, ушат 110. èskegnèc, jurant 
138. èsk9, jurans 149. èskéuèc, 
jurarit 6. 

èssèt, plum'am 57 , 103, 110 ’stb. k9 
èssèl , grandine 144. 

èssekèt, rorem шит 152. vrnac es 
si, omnis imber 66. _  

estap, sceptrum 33, 40, 41 , 154. ba 
culus 93, firga 151, 129, ’sth 

ègerlpc, tribuna' 21. 
ègfèc, aquiloeß, 76, s1, 15o, 157. 

Káldinál ’s каминам észak. 
ègfèc, ausm 136, 151, 153. Аисег 
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hibás, inert a' 81d. levélen ez all: 
Es de13ègi kiralnae leana i9 e3fèk 
nèe kiralahe3, jilia regis Aastra’ ee 
niet ad regem Aquilom's. Azenban a' 
tévedó felváltás, több helyen. 

è3fèkrè, ad лигиат 7, 12. A'gyek 
tehát: fek, situ's. 

Е. 

e', noz', mend étaltal, per гагат no 
etem 11 , 95. су, non` 122. 

ègèd939, ardens 19. 
nem ekes91tetic meg, non decorabitnr 

135. 

ektèlèn, foednm 18. inutile 97. 
ektèlèiiseg, ignominia 92. 
ektèlèn9l, rustra 152. 
èltettessel en 3abadsagoinal , tu mee 

utere privilegio 5. 
m eg elèmedeiii , eonvalui 80 
éltèttèssèl, „tere 5, 7j, ”ать. 
eltètni, nutrire 53. 
èltèttètikuala, fungebatur 5, 'stb. 
éluëe , eieentes 39. 
eneelètie, 1. enee edesseggèl eneelètie, 

et cantabitnr eautienm сит svani 
юге 123. ènèk`19nc vrnac, énekel 
jünk urnak, eantemus domino 23. 

èrdém, merces 43. 
es, es', 2, et, etiam, une 107 ’stb. 
ésmég, rursum 1, 29, 121, ’stb. 
ét, mandneatio, heg tèttètné étét, ut 

simularetur mandueasse 75. 

E. 

egbè gi'iit93iètec, congregamz'm' 110. 
egèlmei9c legètèc, aequo animo esto 

te 13. 

égèmbè, эти! 2; nnanùm'ter 8, 'stb. 
èggès9lè, adhaesit 1. 
eggès911èe, jungerer 3. 
egges91nç vala, jungerentur 34. 
eggèsehèd tè magadat èn lanimmal, 

fungere равна: meis 2. 

 

egha3, ecclesia 117. 
egmenden napon, gnotidie 88. 
egmèden, unusquisque 20. 
m è g e le g édée , шпагат est 3, 'stb. 
m e g elegedel, saturaberis 127. 
èlègédnèiiec, satiarentur 12. 
e3ee, eomedent; eszik helyett 116. 

F. 

faraguafi, s1'mulacrum'5 8, sculptile 12 3 . 
fa3ek, alla 103, 124, 130. fa3ec, 110. 
farLec, foruoe , femur 15 , lumbz' 13. 
I'arLoka, femora ejus, 61. 

 farLoki, генез ejus 79. 
fartokid, [даты tui 129. 
Гес, mert te 3aruadat vètë feeke 1. te 

k9rmidèt èróecke, guia согни tuum 
ранит [етгеит, et ungulas шаг ро 
nam aereas 125. 

fèdèlm, prínceps 65, 70, 7i ’sth 
fèdèlmkednenèc, praeessent 72. 
fèièdèlmkednèe Vala, praeerant 1. 
f'èièdelmkédikliala, praesz'debat 26. 
fègèlm, disciplina, {псгерань 45, 52. 
fègedèlmèd, disciplina tua 17. 
fègedèlem, 53. fègèlém, disciplina 52. 

meg fègem 9ket , eorrzpiam eos 
86. meg fég, corripiet 125. 

mgfègèttèssènç, corrígantur, 33. 
fékeniii, jaeere 21. k9r|i9l `fèkèt, ob 

sidio. 155. u. m. fèkès, fekèt, ma: 
fekvés, miból lenne fekvet. fèkég, 
jaee 3. fèk9,jaeens 4, 21, 32. fè 
kfsît, jacuit 16. fèk3én, jacet 21, 
32. fèk3eeva1a, jacebam 80, 126. 
k9rń9l fèkèt, eircuitus 155. k9r 
ŕi9l fèkes, obsz'deo 129, 131. 

fèlè èllèn , contra proximum шит 
152, 155. 

él fèlèdèt, oblz'm'o 23. 
felémée, obstnpuít 32. 
meg f'èlèménèc, tz'muerunt 8. 
még felèmèc, timuit 143. 
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fènè, improbus 53. 
fènèfa, abz'es. Ма: fenyó’ 154. 
fènélkédni, sacaire; mi reianc keg 

dét fènélkédni , in nos caepz't sae 
eire. azaz fcnélkedni, 40. 

fènéség, ferocz'tas 8. 
fènelkedèo, desaew't 45; eferalus 76. 
fenesb , praeclarior 24; azaz: fé 

n y e s b. 
fertehet keńèrèt, panempollutum 160. 
fertegètesség, scelus 94, 123; Coin 

quimztz'o 15. 
mé g fè' sl è tenèo , dissolutae sunt 

(Compages) 80. 
mcgfèslèttèttènèc (k9uèc) petrae dis 

solutae sunt 129. 
figèlmègie f'91d 2 9 tèllèsege', atteudat 

terra, et plenitudo ez'us 196. 
fitmä , [терпит/г 2'1. 
foganatos, accejlfabz'lz's 143. 
fogatkogat, дерет 130. 
folate (упр, cacca Iasez'rz'ens 93. 
fo‘loe, Cursores 28, zeredarù' 33. 
kiralnac fo`loy, cursores regis 28. 
folosuan, discurrentes 33. 
forrasag, furor 136. 
forbatl 9 neki, reddet e1’ 99. 
forbatlon vr, reddat domìuus 2. is 

t è n megforbatluan, reddente deo 42. 
nem forbatlhaft'ae meg, non pote 
гни! retrz'buere 57. 

forbatlatie 2 a' f9ldnèe mèdd9sege mer 
teclètio auag forbatlatie barmoknao 
sokassagaual, et sterílüas [впав 
Compensatur ресогит multitudíne 
107. 

forbatlat, ricissítudo 11. m e g forbat 
lat, retributz'o 97. 

fordolat, тетш: 98. ègtènd9nc тё 
den fordolatfaban, rerertente sem 
per anno 35. 

elfordeliam agt, eeertam Щит 15. az 
az: elfordítsam. Hevesben 's i'elsóbbv 
nácsr сотах. ' 

 részeken ma is: elfordijjam. Еву 
mondatik több efféle is ott. 

megfordoluatoo, отметите: 54. 
foglat, praedatz'o 16, 22; [шведа 34 
fèm, Caput тент 68, 171. fèmén, 

super Caput тент 40. fed, Caput 
шит 86, 118. fèdbè 54, fèdnèo 
61 , te fedrè, т Caput tuum 86, 
fètec, Caput t'estrum 105. fè'y', са 
pita eorum 112. fekeo? Capita 74. 

ki fuallottâ', житии 143. 
‘ fúlêiddèl fúlèlled f9ld , auríbus perez' 

ре terra 101. 
futat, fuga 22. futtal, garnai ala fut 

tal, e’ helyett: futottál 2. 
G. 

ador, eestz'bulum 24, 26, 103. 
geriègtétni, succeudz' 64. 
m eg geriègtètni , виссена! 43. 
gerièdé, succeusus est 25. 
geriédenéo, eœarserunt 84. 
m è gg'ériégtéttékuala, suCceuderunt 49. 
geriègtvala , aCceudebat .92. 
geriègtèt, z'neensum 62, 92. 
gerla, Corus, 1 eg gerla трап, et d1' 

та'да'о Coro hordei 92. Károlinál; 
másfél véka. камыш: másfél kü 
böl. Párizpápainál: százhusz ejteles 
mértek. 

Gy. 
gakni, altal gakni,perforare 20. meg 
gakdostao 9ket, Compumrerunt eosŕ23. 
gakrola, [Jercrebuit 2. 
m eg gakrolt vólna, percrebruz'sset 26. 
gakorlacvala hazat , frequentabaut 

domum suam 84. 
galagat, Confusìo 14, 15, 21 , ’stb. 
galagtassanao meg', coufuudantur 65. 
gagolat, plauctus 29, gyászolat. 
gagolkodio 9menden lakogoia, lugebit 

omm's habitator ejus 114. 
générkedèt , gaudíum 35. 

34 
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gèrmékdédéc, infantes eorum 8, 87. 
gétrèlm, angustia 1, 'stb. 
gim9ll. шт, ротап'ит 84. 
golfa tarto, candelabrum 71, 148. 
g939dèlm, „то 11. victoria 23. m é g 

g939dèlmè3, ulcìscitur 13. 
girr9, аншлаг, véué kiral а gifr9t ki 

не! éltèttètikuala , tulz't rez' ап— 
nulum, quo utebatur 28, 87. 

gùkèr, radia 100. 

liaborolat, conturbatío 37. 
haboroltatikuala, turbabatur 41. 
lladakagat, bellum 7. 
hagattatni, dereh'nquí; sokaktol ha 

gattattam meg, а multa's детдом 
sum 53. I 

haiagat, teetum 58, 138. 
llailak, cubículum 13, 17, 26. выше 

74. tabernaculum 15, 18, 134. titk 
hailac, aecretum cubiculum 13. 

hailaktartoc , cubícularix' 21. 
halalas, топать Ма: halandó, тё 

den halalasoc aieitatot békéséggèl 
éltèttetnénç, силен: mortalibus ра 
се fruerentur 38. 

halalatoség9, gravz'ssímus; eg halala 
tosség9 2 scëtség'9 t9ruénékért, pro 
gravíssímis ac sanctíssimís идти. 46. 
halalatost, gratuito; ma volna: hálá 

latosan , 83. 
halhatatlan , inaudz'tus; halhatatlan 

énLelkedètes alsaggal, inaudítis ma~ 
‚сыт'в. l.. énLeIkedèt 42. 

meghaluäk, morieutes 13. 
harago, aemulator 129 
haragra reggègtet èngemèt, ad z'raclm 

diam me provocava't 99. 
haraguttac te haragodat, тешит! ze 

lum tum» 15. 
halmié, туша 6, 8, 29 ’stb. 
hasonlnac, simulablmt 82. 

 

hasonlatossag , simulatie 46. 
hatalm, ma, шагом 35 , 70. 
hatalmagic, praeralebit 81. hatalma 

31с a3 igag èllèn а kègetlèn, impz'us 
praevalet adversus [мнит 134. 11а 
talmagot a3 angalon, мыт ml ал 
gelum 99. 

hagaskodtoc, набат 1. 
ha3ugg0n, meutíatur; tehát hazud; 

nem: hazudik 156. 

ha3ngol, mendaciter, azaz, liazngul 
149. 

heit, stultus 97. х 
heiukat,racuosJíberos; menden bún 

191 heinkat, 0mm' n'tío “бегов 158. 
heiolkodic, calms est 161. 
hen, aestus 85. 
hitsag', insipieutia 52. 
hélhetem, colloca/m 99. 
herelt, фетиши: 93. (medd9, eu 

пас/ша). 
hèueitegec, левшам: 122. 
hidègir lelèt, febris 133. 
hièdèlmè3èt, refocillatío 12. тед hie 

dèlmègéc magokat, refeceraut se 11. 
meg hièdèlmèßtètée, recreatus est 20. 
‘higèc , ìnaures 16. 
higiuél, таит sua 92. 
èl himeluen, dispersos 54. 
himlèt, da'spersío 10. 
himLetec meg, conspergite 123. 
èlhimlèttèkuala, dispersi fueran! 10. 
èlhimlètét, dispersas 28. meg himt 

nen, `spargens 29. èl llimlét, dis 
persas 38. èl himtét, трет: 50. 

1110111, еасаге 2 , 49 , 9. hiotoc, coca 
tis 2. hint, voeam't 19, 30. meg 
hioni, revocare 49. тед híhatat 
lan, z'rrevocabz'h's 106. ' 

még hirhétét, ki hirhéttètét, serges, 
eulgata editie 37, 38 , 40. 

мнимым, fmw s, 14, 25, ’sin 
impetus 21. 
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hiruada', pallor 10. 
èl h i песет , sedueta 95. 
hiuatalos, im'itatus 24. 
hol, aurora. holual lèuèn , facto ma 

ne 4. 

holualtol foguä mëd maiglan , de ma 
ne usque mmc 2. èstuèleiglèn 2 hol 
ualiglan, ad resprram et~ mane 77. 

holualiglan, usque mane 4, 76. 
holual, mane 26, 31. èstuè 2 holual, 

vespere et mane 77; farkasoe èstet 
nè hadnacvala holuallara, lulu' re 
spere , non relinquebaut in. mane 
140. 

|195, ju'z'euis 101. 
huŕoc, viscera 50. 
hvroebol , a eiseeribus 50. 
him, credidìt. Ma: hive 21, 86. 
hilt,jìdes 141. 

I. 

idè, soe idèkt9l foguä, temporibus 
multis 138. 

y'et tarlo, teneus агент 109. 
Уедёг, arcum tuum 136. 
i agolat,justijîcatio 50, 78. justitia98 iëagolatban 2 ig'assag'ban, in reritate 

et justitiœ 152. 
igèhètne, hog kiralt igèhétnè, ut sug 

ererz't regi 31. . 
igen, sie; azaz, igyen, mint ugyan; 

ma: így, úgy 14, 86. 
igreó kesseg, l. kesseg. 
ilat, odor 100. lgy is: illat. 
ildomos, рожден: 111. 
ildomossag'f, presidentia 15, 18; pru 

dentia 52 , 108 , ’stb. 
illèndie 9nèkie, courenerit eis 109. 
illic, lieet 73. nem illic, шипит 

est 25; non expedit 28. illec, li 
eeat 73. 

ilnèeuala, pertiuebant 26. 
Ymaggatoe èn èrtèm, orale pro me 29. 

 

imt, топа. imtènè, тонет! 29. 
imtes, exhortatio 145. 
mégindoltatnae,morebuntur. Ma : meg 

inditatnak 23. ` 
ingandoe, mobilia 22. 
ínńa kègereitèné, eogeret ad bibel: 

dum 24. 

innèplèt, festivitas 96. 
irat, pz'etura 24. 
ir almagat, miseratio 14, 45, 92. 
irgalmagik, ma: irgalmaz 39. 
irelkedie@ 120. Jónáshoz a’ 2d. pro 

logusban. Latinul ezt nem leltem. 
irotuań, navale 98. ki irtat, exter 

mim'um 8. 

mendenekèt meg9nèc 2 megiunac, co 
mederunt omnia et biberuut 88. 

'y'iutoe, bibistz's 72. 
J. 

iag, Philz'sthaeus 108, 112, 119, 139. 
Károlinál és Káldinál: Filistaeus. 

iaglo, praesepe; iagloeban in praese 
pibus 137. 

ièlénnèn, praeeipue 6. 
ièlenseg', sz'gnum portentum 74, Istb. 
io' , jobb. Seholsem: jus. 
io 3ème, derter oeulus suus 155. 
iogiatol , a дети[з ejus 14S. 
ioèfèl9ll9, а детгп'з 'ejus 149. 
iogiat, детиат suam 83. 
iogianae 9lt9gètit, dextrariola 16. 
ioglanae , deferant 25. iogolasonkra , 

ad emendationem nostram 14. 

iogag, virtus, îüßmb 5, 16, 24. virtus, 
Shaft. bonitas @im 41, 51. tèhètség, 
nag tèhèisèg, virtus 19 

к. 

kalmar, mercator; Veszprím ’s Vas 
vármegyei. Erdélyben: kereskedó, 
boltos 158. 

kaialtnae, :'uvocabunt 96. Цитат: 1 2 1 ’,. 
kaialtanga, {псосвоен? 104. 

. 'l 
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megkaromlatra, ad illudendum 43. ka 
romlatot 2 mèuètest tènnè ènnépnç 
insultaret populo isti 9. 

karonka,pa.zíllus 154. Párizpápainál: 
fogas., szeg a.’ fulonb 

Катай, dives 4, ’stb.; (sehol gagdag). 
kagdagsagbèli, maguarum opum. 2. 
kagdagsag, dieitiae 13, 81. 
ke, libentia. 
kégo, serpeus 14. 

keien, sponte 18. 
kèdèg , autem 2 ’stb. 
kètèlèn, incitus 133. 
kelet, felkèlèt, resurrectio 44. 
f elk9|tètni, resuscitari 44. 
fe lk9lt , resuscitabit 44. 
kellètlèn, inutile 56. 
kellèmètes, utile 58. 
kellèmètesseg, utilitas 58. opus 79. 
kellètec Dariusnac, placuit Dario 1 14. 
kem, erplorator 16. 
kenl., thesaurus 18. 
kenLégnèo, thesaurizant 110. 
kénkén ‚ sponte 13. Azaz, kényként. 
kèrèc reuasa, impetus rotae 130. 
ker9d93nèc vala boron, щит rumi 

nabaut 96 
kèrèngèt, ambz'tus; valamî me'nèc kè 

rènéètèben tartatíc, quidquid coeli 
ambita continetur 39. mégkèréngé, 
circuicit 8. 

kérètégèc, peti# 18. 
kesedèlmègic 131. kesèndic 131. 
kèsel9, aquila 96, 118. (non винит). 
kesseg, apparatus. 
menden igreó kesseg gogaffat, univer 

si generis musicorum som'tum 63. 
т а s n o m t а t o kesseg, plaustrafer 

rea 108. hadakogo kesseg, rasa bel 
lica 23. gappanban gartot kesseg, 
„тушат 85. 

kèsèr9, шпаги, a, um 134. 
kètelkédèt, dubitatio 4, suspicio 72. 

 

keuanatus, desiderabilís 100. 
kènelsegest, arroganter 138. 
kèuèsènnè, paulisper 4, 95. 
kèg, aptas, apta 1. 
kégehéc magokat, parareut se 28. ‚Ма: 

készítsék , készíjjék. 
ki, quod (тещей) 6,8, 24, ’stb. 
kiLènèdsegébèn, earn parrulam uu 

triebat, tehát: kinènèdseg', iufm: 
tia 27. 

kiLeñèd forras,parrus fous, azaz: ki 
csenyed 36. 

ki è' bèged? guia est iste sermo? 86. 
kiètlèn, solitudo 91. 
kiraloc, tyraum' 63. 
kiglèlèt, suggestie 42 ; couatus 35. sua 

sio 122. kiglèllèd, suade 18. 
liamissan ki5lèlec kiralt, surripuerunt 

regi 72. ‘ 
К131ё|й 9tèt , suallebat ei 45. 
kolLaguan, pulsando 21. egbe kol 

Loktac 9 kè3ekèt tc mitad, com 
presserunt mauum super te 131. 

conplar, negociator 52. Komjátinál 
van: kereskñ'dv'v komplarkodo wa 
rns. Itt: eonplarsag, negativ; meg 
korneke5et èngemèt Efiraim 9 con 
plarsagabä, circumdedit me in ue 
gatioue Effraim 99. Károlinál, ha 
gllgsággal, Párizpápainál , komplár 
=canpo 

k9d, nubes 52, 66. k9d9c, nubes 58. 
k9falos varas, civitas; k9 falotlan va 

ras, oppidum 34. ` 
kopaglat, calvitium; tírmenden fetek 

re kopaglatot, super omne caput cal 
viliuìn 114, 123. 

k9n, lacryma 13. 
k9ń9, liber 36, 38, Mm. k`önyv. 
k9ń9, Ivolumen. rép9l9 k9nuet, tolu 

meu colaus 149. ` 
k9ń9klèt, гибли: 6. hugk9n9kletne, 

шути cubitorum. 
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l.'9r'19rgètni, blandiri; èg igêckèl k9 
ń9rgètiuala, his verbis blandiebatur 
41. 

k9ŕ19r9lèt, miseratio 52. 
me gk9rnekege, obsedit 58. 
k9rnékègètlè1| , ineircumcisus 40. 
k9ńuègètes goual, roce lacrymabili 73. 
k9s9nt9, monile. k9s9nfi9ieuèl, cum 

monili suo 92. 
k9u'èttètnèc, sequuntur 37, 58, 'stb. 
k9gel, propinquus, hog feltamagiad te 

k9gèlédnek nèuét, ut визите: no 
men propinqui tui 5. 

k9g9nséges iogag, respublica 42. 
k9g9nsegest, ma: közönségesen 133. 
k9rń9l, 9 k9rn9ll9, in circuitu @ius 

130. 
kus, kussèbbettèc, azaz: his, kis 

sebbcttek. Erdélyben ma is: küss, 
67. 

kúl9b93èt, varietes; iratnac kúl9 
b9gète, picturae varietas 24. 

L. 

lakodalm, habitatio 123. masod lako 
dalmacba, in aedesïsecundas 26. 
lakodalmad , habitatio tua 70. la 
kodalma, habitatio ejus 72; lako 
dalmaban, in habitaculo suo 136. 

lakogni, habitare, lakognac vala, lia 
bitabant 6; morabantur 1 , 10, 27 
’stb. lakoganac, munserunt 1. lako 
gom, nzerabor 1. lakogandal, то 
rata _fueris 1. lakogtatic, habita 
tur 147. . 

lampant, latitaeit 131. lappant. 
lan, `Инд/21:23, laifaia, in ‚шит. Ма: 

leányává 27. ‘lanodnac 17.Y 
lassosag, Iem'tas 38. 
lasso, naansuetus 139; azaz: lassú. 

Károlinál: alázatos; каштан: sze 
líd. 

latat, visio 59, 61. visitatie 97. 

 

latoc 9kèt — 2 nem fogliatoc meg, 
vidimus eos  et non quivimus com 
prehendere 8586. 

Лаймой, risas est 53. 
leh9, spirales 43. 
leleklèt, kalitus 80. 
lclèmes, adinrentio 95. 
lelèttètet, ineentus est 101. 
lelètèget, languor 94. meg lelètcgenl, 

langui 77. meg lelèteget, @languit 
102, 129. meglelètegic, tabescet 158. 

lelkes, animal 68, 102. 
lic, _foramenplikaibl in _foraminig 

bus suis 158. Dunántuli. Másutt: 
lyuk. 

louagoc, equites l2. 
M. 

ma, nunc 15 , 29, 39. 
madaragnalkúl, absque aucupe 109. 
magasség9 kéregt, excelsa crux 31. 
magagtat, паны, 72'stb. fel mag'ag 

tatec, впадают est 6.; magnifica 
tum est 76. felmagagtatom, magni 
jîeo 70. fel mag'agtatas,jactautia 24. 

maggo, germinans 66; Vrnac mëd mag 
go'j f9ld9n, universa germinantia in 
terra Domini ( Dei). 

malagt, gratia; lelki malagtal tèllèS, 
spirituali gratia plenas 107. 

marmor, marea` 58. 
mart, ripa 83. külônböztetve ettól: 

part, littus 65. Erdélyben ma is 
igy. ‚ 

megmaria , derorabit 75; шагдва: 
112. megmarnac, derorarent 88. 
m e gmartac , dezoramai 95. maro, 
ecrans 103. 

masodgcr, зевиндо 27.y 
mèdd9, eunuclaus 18, 25, 'stb. 
mèdd9seg , sterilitas 107. (herclt , 

фетиши: 93.) 
meges, all/mc 147, ’stb. 



270 

megpldpclèt, interfectio 33. 
megvaluan, praeter; a' ferlìacnac ké 

391ètpctpl megvaluan, praetorprae 
parationes m'rorum 12. 

meltatlankodat, indignatio 7, 25, 'stb. 
meltatlankodic, indignatur 82. 
rheltolnal , dignareris 2. 
me`1 f91d, ki hat me`1 fpldpn vagon 

Bethlèhêmheg. quod sex milliaribus 
distal а Bethleem 107. 

mendenha, semper 83. 
bêmenèt, introitus. rèitec bèmenèt, 

abscouditus тиши: 87. altal mé 
nét, transitus 8. 

hèmenètte, ingredientem; 2 testoua 
dalalta Iet deambulautem, eum. 84. 

шей éprgés, tonitru 37. 
méńègèt, сотни 21. 
тёпё31ёс, spousabo te 92. 
meńńi, coelestis; meńñi harmattol, 

rore coeli 68. 

bèmenuetec , ingressi 55. 
mèrégkéttènç, ausi sunt 21. 
mèrí3i', audet; senki nem mèrigiuala 

`rnegnitni, лиан: audebat aperire 2 1 . 
merégikuala, ausus est; senki пё mè 

régicuala èllênèc allani, nullus au 
sus est resistere 34. senki në mè 
regte ol bator 303attal istènt igas 
sagnac vètèkedètebè hiuni, пиит 
tam audaci voce ausus est Deum 
ad disceptotiouem iustitiae proco 
care131. 132. lassad mel lnèreg 50 
2 nemikeppèn karomlate (té) 132. 

èlmèttètic, abscindetur 54, 137 
èlmèttètnèc, scz'udentur 123. 
mèggetec èl, succidite 68. 
ч \ — . . . ` elmetem, amputar: 43. èl metpm,' 

abscidi 155. még' meóói, scindet 
`100. èl mèóói, abscindet 13. 

metué, èlmètué р fèiet, abscidit ca 
put ejus 19. 

mèuètés, insultatio 9. 

 

тёк mèuèssè, irrideat 18. 
m è É mèuètét, derisus 45. 
mèuètkegp, illusor 95. 
токов“; ment galambac, gementes si 

cut columbae 130. i 
madaragnalkúl, absque aucupe 109. 
megmaradeki, reliquias 125. 
êlmentètlèc tútpkèt, migrare cos fa 

ciam 178. 

mègaros, carmfex 45. 
тёщи, de lougiuquo; azaz, messzül, 

ugy: mint, távul. ’S ha távol, úgy, 
mcsszól 53. 

miat,pcr 45. Moïses miat,per ¿Moisem 
miattam, per те 68. nèmbéri Козе 

miat, per танит mulieris 20. 
mirè, cur? 1, 2, 29, 'stb. 
mondéc, dictum 6; mödec 101; ip 

uendp mondekot 101; a3 èl rèitet 
mondekoknac auag igcknèc èrtèl 
merè, ud reconditam quoque dicto 
rum intelligentiam 101; e ,Hyhecia 
mödékaban 142. 

monnal , quasi 3, 9, 40, 134 ’stb. 
mönnaîc, uterque eorum, ma: mind 

a’ kettö, mindketten. 
monnon, ambo, ambae 1,'84. 
m'öno kègêddel, atraque manu 4. 
möno giflèï, uterque paren.: 26.v 
mönokrol, de utrogue 37. 
mu3t, 3919 k пёс mugtlt, стаей: uca 

rum 92. Károlinál: palaszk bolt. 
Káldinál: szó'ló szemeknek heját. 
— lèn типа! 1 pogdoriaual, „aph 
tha et ящера 65. Káldinál: kén 
kóves enyvel és csöpůvcl. 

mir, nos 42. Erdélybcn ma is. 
múuèlkedèt, opus 4, 57. 
můllês, aurzfex 57. 

N. 

nag pùsppc, summus pontifex 22. 
naptamadat, они: diei 16. 
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nehègkes, foeta, gravida 100. 
nèmbéri , mulier 26d!) 1, 2, ’stb. 
nemg, germinabit 97. 
nemges, germen 68, 152. 
némgèt, semen; Canaannao nèmgête, 

semen Chanaan 86. 
nègneiee, inspicieutz'bus 43 ,° ma: néz 

vén, 's már: nézvék. 
nohad ki, ma: nyujtsad 8. 

Ny. 
ńaiaskodot , сотвтайне est, 53 ’stb. 
ñaiaskodat, сотвпало 46, 60. 
nakba vet9, torques 71. 
nalabna , fasciculus 1 1 5. 
napńugat, occasus solis 159; u. m. 

nyugás, nyugat, v, nélkül, mint 
felebb: fekés,.feket. 

nas, azaz: nyárs 36. 
nauolas, egenus 110, 114. 
nauola, miseria 134. 
дыр, lingua 68, 141. 
nil, sors; èrègtètee nil èdènbè, missa 

est sors in urnam. Erdélyben ma 
is fenn van: nyilat huzni 28. 

nirèt, tonsura 123. 
nomi, vestigia eorum 88. meg ño 

moda, Couculcavit 7 6. megńomoda, 
couculcaeit 76. megŕlomodat, con 
eulcatio 127. megńomogga, cou 
culcabit 75. 

nug'olm, requies 1. 
.0, 

odogat, solutio 61, 68, Isth. 
ohaitogee, ingemuít 85. 
okadat, eomitus 135 
nllatanoe, tales 59. 
oltaron neg9c, так 68. 
oltouafl , nemus 32. 
ongollat, proces 8. ongollana, depre 

caretur 29. egvg9uèknèo ongolatfa, 
mansuetorum deprecatio 16. 

 or iègè, conopeum ejus 19, 20, 23. 
ordeh, айда, ordehatoe, ululate 154. 

Ma: ordíts, ordítsatok, ordijjatok. 
oroglanLa , leuuculus 130. 
orgagl , regnat 125. orgaglat, regnum 

mcgicrung 6 ‘stb. orgagluala, regna 
bat 6. Orgagìon, regnet 26. 

orguglattata, fecit cam regnare, az 
az: o'rszágoltatá 27. 

ottogol, ibi 97 , 99, 105, 125. 
oglat, dieisio 8. oglas, dissensio 38. 

mégoglatot, dirisum est 72. 
ö. ö. 

1d9klèt, occisz'o 154. 
91èlêt, ampleœus ; 9lè1es, lqulewio; 

9|91ètnèe 2 bainaklatnao v9tt9 nè 
uet, amplea'antis et luctantis sor 
titus est nomen 130. 

9n9 èl9tt9, Coram se 89. 
9righ'j, custodi 99. 
9r9, aries 65, 126. ‚ 
9r9klèt, haereditas 5, 36, Istb. 
9r9k9d , haereditas tua 39. 
9r9kli , haereditabit 97. 
9ruèndegèt, jucunditas 53. 
9tt9no, fuudimus 50. ki 9tt9m, eff/n 

dam 94. meg9t9gtètuén , perfusa 
41; infueus 31. ki 9ssèm, фт 
dam 140. 

9ttèuen, серфинге 129, 136, 99. 
9tu9s, art:_'fe.zl 51. ` ` 
9gt9uèr, macer. 9gt9uerbee, опавши 

tiores 59. 
93u9, simu! , una cum 43. J udittal 

9gu9 32. vigèekèl 9gu9 23, сит 
aquis. papival 9gu9 22. 

P. 

paragnalkodat , form'catio 89, ’stb. 
pardié, ma: párducz 74, 100; k9ńu 

èbèe pardiooknal, leriores pardis 
134 ’stb. 
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patuar, calumnia 94, 99, 110 meg 
patuar03tanac ferliat, calumm'aban 
tur vírum 123 ’stb. 

pelda3at, figura. решат, figura mea 
70. pelda3at 3erent,jiguraliter 128. 
vrnac getrèlmet pelda3ia,pass2°onem 
Domini praejigurans 420. 

perńe, fam'lla 61; `piirnye. Kreszn. 
pires, sangcíneus; veresseg, rubor 116. 
poreit, сотри. роге11а, corrípz'at 3 

porehon, increpet 148. meg'rporeit 
uan, тиграм 122. poreitas, cor 
reptío 45. 

por03to, praeco 63; poroszló.Károli. 
pogdoria, stipula. Dunántuli 161. 
pu3tolat, desolatio 50, 54; castítas 

78, 79 'stb. 

ragadozat , rapina, 82, 'stb. 
ragadat, rapina, praeda 8, 9, 14, ’stb. 
rakni, aedg'fîcare. raka, aedyicam't 6. 

megraktac , aedg'ficarunt 6. 
raktam, aedg'fieaci 70. 
èlrèhec, se abscondant; azaz: elrejt 

sék 57. 
reio, rugít, rugíet 99. reionac, ru 

gz'unt 56. reiottanac 102. 
ki rèké3tès, anathema 23. 
rèmec, massa; rèmcc onnot, massam 

plumbi, azaz darab 149. 
rèmenkéd9, sperans 19. 
rèmenkeggèl, spera 99. 
rém9let, horror 8, stl/por 17. 
rèpes9c, „тот 62, 66, 68 ’stb. 

eléjô: табак 99. 
re33e3t,concz`tat 81. re33ê3tettec, pro 

Ívocastz's 53. rê33è3ien, prococet 14. 
reuo or03lanoc, leones rugz'entes 140. 

кашицы és каштан; ordító. 
l'0mlat,lrm'ua 20, 97. ` 
rothadagossag', [miredo 94, 104, 96, 

124, 136. 

 rútèt, гагат , пё Ьё3е1 èlmenêc rú 
\ î д g n teteben, non [пушни т ewtas: 128 

' в  ` ¢ megruuxdeltetet, commatzcus est 89 
S. 

safar, procurator 33, 34. 
santa 2. bcnná , claudus et languidus 

160. 

sar, Iuteus; mert ё; bèl9l sar 2. ki 
и91 ère, iste em'm intrínsecas luteus 
est, et forr'nsecus aereas 87. 

sarog, ma: sárga 41. 
Sè'edèlm, alljuloríum 14. 
sègéh, segits, видит! 15. 
sem eg, azaz: semmz'. sem eg lxèl , 

таи”: locus 61. sem eg, nullus 21. 
sem ед fèlèdèt, nulla oblz'cio 36. 

s'émie шпана. ègétrélmèkêt, nihz'lum 
duceret cruciatus; ma: semminek 
44. 

megsèphettètni , vulnerari; megsè 
phettèttèc vala 93èrèlmeuèl , типе 
ratz' amore ejus 84. 

siètèlm, festinatio 61. siêtèlmèl, fe 
stínus 73. siètèlmègp, [елииз. 

siètèlmè3uen , properans 81. 
siralm, Лет: 11. . 
sokasoltassec, multiplicetur 68. 
sonha, nunguam 9, 17, 19, 'stb. 

Sz. ` 
3a, os. 3010 3a, os loquens 75. 3am 40. 

os memn. зад, 119. 3aia, 125. 3ank, 
os „азиат 65. 3atoc, 102. gaioc, 
124. 

3abadoltutnae meg, lz'berabuntur; ma: 
szabadítatnak 29. 3abad0ch meg 
mükèt, erne nos 65. 

3ada, os 73. Szabó Dávidnál, száda. 
3ak, rostrum 149. 
3allas, castra 15, 21, 22. hospítz'a19. 
3amtatic, nmneratur 91. 
5a3as , centenarz'us 12. 
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ge eg9, clausura 56. 
gègèt, insula 86. giget 81. 
még'gégèttètèe gvu9, concussum est cor 

ejns 19. 
gèllèt, spiritus 14, 23, 41, 72. ferte 

gètes gèllèt, spiritus immundus 156. 
paragnasagnac gèlléte, spiritus for 
m'cationum 93. holla megec te gèl 
lètedt9l, quo ibo a spiritu tuo 120. 
gèrmeknèe gèllètet, spiritum san 
ctum pueri 86. vtolso gèllètébè iut 
uan, in ultimo spiritu constitutus 
,44. èn gèllètembèn, in spiritu meo 
149. ki 91t9m malagtnak gèllètet, 
efundam spiritum gratíae 156. 2 
embereknç gèllètet 9bènne teu9, 
et jingens spiritum hominis in eo 
155. ,Hrheta seët gèllèttèl tèliès,pro 
pileta spiritu soneto plenas 128. ag 
igekèt mellèkèt sèrègeknç vra èrèg 
tét 9 seët gèllètebèn гида, quae 
misit dominus _ea'ereituum in spiri 
tu suo 154. a' gèllètét 2 alélkét, 
spiritum et аш'тат 44. géllète 
nèc hirtèlènkedètebè , in ímpetu 
spiritus sui 88. gèllèti, spiritualis 
97. bèt9lt scët leleekèl 89. Ozeas 
hoz irt 2d. prolegusban, melly az 
V. Sixtusi vulgatában nines meg. 
всё: lelket, 102. T9r9dèlmès gèllèt 
spiritus humiliotus 14. mi vtan ke. 
gèllètèt v9tuolna, resumto spirit”. 
ma, lélekzetet. Getrèlmèkbèli lelee 
2 a’ bús gèllèt, anima in angustiis 
et spiritns ane'ius 51. megt9rèttè 
tee 9 gèllète, conterrilus est spiri 
tus ejus 60 ’stb. 

 scëtèlèt, sanetifieatio; azaz: szente 
le: 16, 76, 114. 

ger, „то; ag £1119 géréuèl èlmuluan, 
evoluto autem tempore per ordi 
нет 27. 

gèrèlm, studium 36.amor 84, 90. gè 
rèlmès, amabilis 27. gèrèlmèl, stu 
dio 36. gèrèlèmmèl , studio 37. 

gèrèlmèsbèn, diligentius 37. gèrèlmè 
sen, диадема 42. gèrèlmèst, dili 
genter 55. geres, dilige 92. 

gèrkenni , eoneumbere 84. gèrkeggèl 
mv uèl9ne, assentire nobis 85. 2 la 
toc 9kèt egbè gèrkenni, et eidimue 
eos pariter commiseeri 85 

ger9, area 61, 96, 99 ’stb. g9r9, 
area 3. 

gergés, statutum 37. 
gergètesee, religiosi 67. 
gergèttèttènèe, dispositi suns 89. 
gidalmsag, ignominia 130. 
gilètèttèl nagobbae , mujeres natu 

4, 5, 6. 

gèmèl, tvultns 71 '75th. conspectus 30, 
40,75, 85 ’stb. species 79, 80, 85. 

mönal taitcket vignèe gèmelcn, quasi 
spumam super facie aquae 98. 

vala ig'en fèlèlmès'géméllèl, erat ter 
ribilis aspectu 40. 

BÈcsl eoDEx. 

go, vez’. gomat, пасет meam 51, 121. 
godat, 51, 78. gauat, 51. 

goktauala lakogtat , manere consue 
rerat 25. azaz: lakeztát. gektauala 
vigattat, eensueeerat laetari 39. 
vigattát. gek tauala tetet,facere con 
sueeerat 73. azaz: tétét. 

gergalmagatost, solz'eitius 84. 
gorgalmagat ,. cura 26. 
gogat, sonus 101. 
gegatl 119, gogatlic, senat 101, 117, 

119. kúrt9ekèl gegatlanae, clangen 
tes tubis 22. 

gogatloelol, a sonantibus 21. 
g9nètlèn, jngiter 118. 
g n°19 horribilis 140 lev. Kárelinál és 

кашами: rettenetes. 
g9tètèt, intextum 17. 
guóa, laneea 12, 15; hasta 125, villa 

me guóa,fulgurans hasta 130. guéad 
35 
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villamat't'anac fenessegebèn,z'n splen 
dore fulgurantis hastae. tuae 136. 

3€', cor 130. 5ifem, cor meum 41. 
sillètèt, natwitas 44. 

T. 

tahat, tune 6, 7, 30, 'stb. 
talantal, forte 29. 
talätal, forsitan 13. 
taltos, magus 60, 61. 
megtalpalta mehbèn 9 affañat, in u 

tero supplantafvit fratrem suum. 
Szóról szóra fordítás. 

tanall., consilium 11. tanal. 6. 
tanah. tarto, consistoriumy 30. 
tanalLos, consiliarius. 
tartalmaban tartatnac, rolumine con 

tinentur 36, 39. 
èltauoguanc, recedeutes 64. 
tegeten, uuper 10. 
tèhèn, bos. 7, 13, 70,72 , 'stb. Sebol 
` siucs, ökò'r. cacca, pedig=im9. 

tehetség, Ivirtus 8, 10. 
teko5latnac, dissipautur; soc ha3ac 

tekoglatnac èl, dissipabautur aedes 
multae 110. 

tekoglot, eentilantem; kost заппата! 
tekoglot, arietem corm'bus venti 
lantem 76. 

ténén értèd, propter te 50 
tèrêm, triclim'um 26. aula 37 , 38. 

thalamus 103. 
tèremtèt, creatura 23. 
testoua, ide ’s toca 84. 
tètèiglènte , mèg geriègtem mend tè 

tèígl'ènte 3èkèrèdèt, succendam us 
que ad fumum guadrigas tuas 130. 

tigtaseg, ma: tisztaság 16. 
ti3telènd9bêc nepèc k939t, öpts'mates 

63. 

tigtelènd9bi, houorati 7. 
шк, mysterium, sacramentum 61, 68. 
titkiat, secretum винт 109.` 

 

told, addit. tolga, addat 2. toldatec, 
addita est 70. toldoc, addam 91. 

toluaina, latrunculus 95. 
t911ét9lln'gvalna, praeter ipsum 24, 

30. t9lledt9l, praeter te 16. 
t9kelmég èngemet, cou/irma me 19. 

mégt9kéllèní, consumere 17. még 
t9kè`l`1èm, perficiam 19. meg t9 
kellic, perjìcient 149; per/ìciuut 58. 
hol t9kél1èttèd meg múèdèt, ubi 
fecisti opus 3. 

t9rètèt, corruptio 121. 
t9rètetés, corruptibilis 46. 
t9rleit9, statuarius 155. vèssèd a3t a' 

t9rleit9bè, projice illud ad statua 
rium 155. Károlinál: vesd a’ Газе 
kasra. Káldínál: vesd аи: a' kép 
formáló eleibe. 

t9r|eitètétuala, stratum erat 24. 
t9rleitet,ßgfnel1tum 136. Károlinál: 

tsinálmány. Káldinál: alkotmány. 
megt9rn9c, azar., megtörnó'nk, e’ he 

lyett: megtörnók 14. 
t9tè3tem, ßgalli 135. t9tè3ti, jìgit 132. 

t9t93tèttec , defia'i 139. 
tudni mert, мета, scilicet 1. 
ludniamért, id est 64. 67. 
tudnia. mert 90. 
tudńamèrt 7, 8, 24. 
tir, cos, uominativus; tênèktèc, vo 

bis; tírt9kèt, vos, accusativus 54. 
túg, marcilla, azaz tügy. Károlinál: 

barom nyaka 98. 
tífn magatoknac, robismet ipsis 151. 
tůfuèlètec, vobiscum l. 

U. 

Vgä, sic, ugyan 14. 
ишиас, pollutio 8; abominatio 97. 
vr, _fur 95. or 149. latro 56. es i9 

a3 ornak llagaba, et reniet ad do 
mum lfuris. Dominus is mindenütt: 
Vr, vr. 
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l vroguan, _furtim 12. èl vrogiac, sub 
trahunt 55. vrogtanac volna, fu 
rati esseut 118. vrroc, fures 118. 
vrroktol 2 toluaioktol, a 
neqne a latronibus 58. vrsag, fitr 
tum 93. 

vralkodat, imperium 24, 'stb. 
vruos, medicus 133. 
vtalatus, rilissimus 82. 
utollokat t9rbèn 9l9m meg, noiissi 

mum eorum in gladio {Мед/йода!” 
115. es legen napoknac vtolibä, in 
norissimo dierum.erit 124. 

vgè, verbum 18. lgy is: ige. 
vlèttè, sedentem гит 17 , 30. 
vn9, racca 93, 97, 106, 110. 
бирку, elamarit 8. 
i'u9lLètec, clamate 54. 

V. 

megvadolac , accusaverunt’ 63. 
vag, substantie, Sßermbgen, 9 vagoc 

bol,de substantiis eorum 34, 35, 38. 
de igy is: iauoc 35, il): 25ctmögen. 
28, ibre Фат. kèllèmètéssèg'éknç 
vagat 9nèki adni, et res necessarias 
ei praebiturum 44. Kellemetesség, 
tehát a’ mi kell, kelletik, res ne 
cessaria. 

valál, possessio 13. vallani,babere 77, 
'stb. valloc, haben 1, 2. vrat val, 
domi/mm habet 2. vallon, habeat 4, 
5. vallag, babes 78. 

valobigö, porro 11, 1.2, ’stb. 
meg valuan, рте!“ 12, 13 'stb. t9l 

lèdt9l mèg тата, excepto te 4. 
varasolas, dirinatio 124. 
Varsa, sagena 135. 
vatale, Iagena 144; Károlinál, veder. 

Vas, Veszprím megyében: vatallé. 

uribus l 

 

uag, formido. azaz váz 58. 
vènèrec, potus 59, 135,. vènèreke 

mèt, potum тент 91. Vènèreket, 
potum 59. vènèrekeknèc borat, ri 
num potus eorum 59. 

vépic, accedit. vépénèc, accesserunt 
12. _vépéc accessit 19, 21. k9gèlbèn 
vepec, aecessit proximans 21. vè 
pièl, accede. Tehát: vépik, azaz, 
lépik 41. vèpuén, accedens 30. vé 
pièl, accede 41. 

Yepes, egressus 94. 
vèrént valo roken, eonsanglvineus 2. 
vèrt, seutum 9. 
vèt, pom. vèté, posait 4, 6, ’s1b. vet 
, tetuén, positus 12. vèttetéc, posuis 

tis 14. vèttè, posuit 22. e' helyett: 
vctette. lora vètni, imponi super 
equum 31. vèttec, posuerunt 105. 

‚Шпенёк. vèttètic, ponitur 101. 
vetèl auag terèh 132. 
veterńèfv , matutinus 123. 
veternèjì k9d9c , nubes matutinae 

94, 99. 
vètkégèt, ofensio 10. 
veg, turbo 96. 
vègedèlm , perditio 17. 
vègtèglènè, retineret 26, 41. 
vègtèglec, tacui 80. 
vègtègï; tace 114. 
vègtèglendèg, silueris 29. 
vègtègtèttèm, tacere feci 93. 
viadal tudomana , peritia artis pu 

gnae 10. 
vi agtalat, consolatio 100. 
vigagtalat, jucunditas 54. 
visèlhètnéiè, sustentans; ma: visel 

hetné 40. 

videc, provincia 24, 25. 'stb. 
videkibèli fèiedèlmèknèc, praefectis 

prorinciarum 24. 
vigagt, sanat 95.  
megvigagtom, sanabo 100. 

35 ° 
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vigagtal, laetifîcat 95. 
villamat, fulgur 58, 66, 130. 
villamodat, diluculum 18. 
villamodat èl9t, ante lucem 18. 
vioni, puguare. vionanac, pugnareut 

37. vyouan, pugnando 8. vyot, pu 
gnavü 9. v'juyac, praelier 80. viu, 
pugnat, pugnabit 81. 

viug, cera 23, 123. 
vigha, visnssza 56, 81. ‚ 
119k, ma: vevék, es u9k kèt vè339kèt, 

et assumpsi duas virgas; v9m, ma: 

 vevém; v9m èn vè339mèt, tule' eir 
дат meam 155. 

gap, dens molaris 102.zápf0g. 
garandoklana , peregrinaretur 1. 
garandoklat, peregriuatio 1, 2. 
garandoc nèmbérí , peregrina mulier 

2, 42. 
gomak, coluber 112. Molnár Albert 

nél: zomok kigyó. 
3113, jecur 100. 

 

II. 

NYELVSAJÁTSÁGBÓL NEHÁNY PÉLDA. 

Elâjegyzet. 1. Ez ide csak ñgyelem gerjesztésíil (спеки, lapszám szerlnt lc 
het megtekìntenì e' kötetben szerkezetük’ helyén. 2. Némelly itt le'vöben látszik lati, 
nosság is, de ide tennì azért kellett, mivel azon mondékban tünìk elé sajátsága. ' 

Heian 11030: még' èngemèt, vacu 
am reduzit те 4. пот akarlac tége 
tlèt heuä mééfordolnod, nolo 'vacu 
am te reverti 8. heian êrègtek még, 
remiserunt eos vacuos 12. mas t9llèm 
t9l rokomb, alius me propinguior 8. 
meheknç m'ëtpl 3èrèlmèsbet , aman 
tissima uteri eorum 155. menden èm 
béréct9l bún9sb , omm'um hominum_ 
_flagitiosissima 74. hog é téuén, ut 
hoc _facto 75. a' tanall. mégvèáfégnë, 
finito consilio 20. sac èluètuén , abla 
to sacco 48. aitoc megńituan, aper 
tis ostiis 136. kellètec 9 3emèìnèc, 
placuit oculis ejus 50. kêllètéc pne 
ki ètanall., placuit ei consilium 51. 
mikeat kéllètèndic tenèked , sicut pla 
cuerit_ tibi 14. hittènèc 9bèle, ma: 
benne 108. nim. galagat te bèled bi 
301кпас 105. megaldac istènt ki 9béle 
rémëked9kèt meg 3abadeit, benedire 

 

runt Deum, qui salvat вредшаге: in 
se 137. midènë istènecke lèhètnèc е, 
numguid ergo развил: esse (15.992. mi 
dènë' 9 taneithat é tegedèt, num quid 
ipse docere poterit 219. véué fèlè 
séggé, accepit urcorem 10. alkos te 
magadnac рагазпа fìakat , fac tibi 
jilios fornicatiom's 144. meTlèkèt bè 
5ellèttèl megne bag, quae locutus es 
ne praetermittas 52. èl hailottnnac 
istènnèc t9rueńet9l 9 igassagit`kèdcg 
nem tuttac sem iartanac isten pa 
ranLolatinac vtain sem 9 igagolatinac 
9slièńin 85—86. kicbcn sem og 3èpl9 
nem uolna, iu guibus nulla esset ma 
cula 95. 1 te parînolatidat në halgaf 
то sem tartottuc sem t9ttúc 104. mert 
è3eknèc sem eggikèt нё t9ttèm 136.' 
sem alla3 vtaknak kimenètin, „eque 
stabis in exitibus 188. l. sem eggic 9 
vagocban, sëmit në illètè. et пиит 
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de substantiis eorum guidguam cou 
tin eret 57. 2 sem eg t9rètètesseg nim. 
9bennee,‘ et nihil сомиридий: in eis 
est 108. Egeo änapec kikêt sonha sem 
egfelèdèt èlném t9r9l, isti sunt dies, 
ques nulla ilmquam дает oblirio 59. 
sc valtegtasseo meg te oread 112. vgan 
tégen vala mët ag vd9bèn gorgalma 
gikuala kibèn 9tet kiLènèdsegébèn él 
tèticuala, ita cuucta faciebat , ut eo 
tempore solita erat. quo eam parvu 
Iam nutriebat 46. ha méltelod halgat 
nod igassagot mödee 16. mèdd9knç 
alnoksagokat akaruaioo Asuérus kiralt 
még91niec, insidias eunuchorum re 
gem Asuerumjugulare cupientium 51. 
esmeg' mégakarnao 9ket fegnioo (L 9 

`gelgalattocha méghionioo 17. 2 nè' ta 
nolnae touabba hadakognioc, et non 
discent ultra belligerare 200. kegdénç 
sirńeo , _fiere coeperunt. Ma, simi. 
3_4. valebígen itelètet termed 1. ir 
galmassagot gèrètned 1. gorgalmagato 
san iarned, utique facere iudicium et 
diligere misericordiam, et solicitum 
ambulare 203. iob ennekem halal heg 
пё elet, melior miÍn' mors gnam Cita 
194. fúgèlmègièd a’ pag'mentomot ki 
ki ÍIO'mi ègec, ecce parimenti/m am' 

 madoerte cujus vestigia sunt ‚шее 139. 
ingèn sem higékuala lëni, „водит соп 
Cessam esse credebat 229. goktauala 
lakogtat, mauere consuererat 42. — 
menden genessagokrel megemlèkeg 
temèt, omnem malitiam eorum re 
cordatum 151. a lora vetuén èl9l 
kèliuala, impositum equo praecede 
bat 52. agors folee a' k9uètékèt è 
19lkèluén, oeredarii celeres пинии 
praefereutes 56. annapen mellen pa 
räLeltal neki mégirna te t9ruenedèt, 
in die qua praecepisti ei scribere le 
gem tuam 81. iob hog eleuenen gol 
gallono Nabuhedenegor nag kiralnac 
2 alagkeggono te nèkéd hog пё meg 
haluäc 13. mi 9 gepe, quidpulchrum 
ejus 248. meg ag èllë a’ sidoc 9règbèo 
kêgdénç lenni , versa vice Judaei su 
periores esse согретая! 56. а mel f9ld 
tégedet Eghaluad fogadand, quae te 
terra morieutem susceperit 4. lelec 
Danièllt imadkogatta. 2 ongollata 9 is 
tenet, iuoeneruut Dam'elem orantem 
et obsecrantem Deum suum 115. 'y'nèl 
2 nilnalkúl 2 vértnèl 1. t9rnè1kú1, sine 
arcu et Sagitta absque scuto et gla 
dio 17. 

 

III. 
LATINessÁGeK Е’ eeDEXBEN. 

Шарада. valamint a’ nyelvsajátslígek nem mind kiszedvék, иву а‘ latines 
saigból is, melly szórol szóra fordn'tásból eredett, csak némellyike й&quot; itt mutalványul. 
(lsszevetnì kivánót itt is lapszám vezetendì. 

Kicnç éggic, quarum una 2 lap. ' 
kèt fiay’ual`, duobus liberis' 3. né el 
lènkéggèl ennekë, ue adeerseris mibi 
4. harö k9bl9ket, tres medios 6. Ca 

pitulum nègèd 0, 9t9d 16, hated 19 
’stb. gvlètèttèl nagobbao, majores na 
ta 9. hog 9mag'fat megdiadalmagna mëd 
è гладкая91, quod defenderet se de 
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omnibus regionibus his 12. es micor 
altal mëtékuolna Assiriosoknac vé 
gè§’t, cumque pertrarnsisset fines As 
syriornm 13. altalménè Elfratést, et 
transi'vit Euphratem 13. tancokat vè 
3êtvén ki'rt9cbèn 2 tiimpanomocban, 
duce/ttes chores in tympanis et tibiis 
14. harmié napocban, per triginta 
dies 14. es nèguèn è3tèndèíglèn élè 
dèlt mëb9l k9uêttèn2', et per annos 
gnadraginta annonam de coelo conse 
cuti sunt 17. сепдёгпЧ fèlièkét 1111115, 
fund/tm maris perambulando 17. t9n 
nag vaLorat, fecit coenam magnum 
20—21. kiket megifoglaltnala afoá'sag, 
ques occupacerat captiritas 21. var 
iuc ala3at0s0c, exspectemus humiles 24. 
mi' ala3atossagokrol díLèkéggöc, de 
nostra liumilitate gloriemnr 24. feli 
uala istènt, timebat Dominum 24. 
mégfog'attatéc 9 3émèibën, captus est 
in suis oculis 29. lla megfogatko3and 
nac nêked è3éc, si defecerint tibi ista 
31. mid9n nap ki menèndl cum ea'ie 
rit sol 35. egmëden, unnsqnisqne 35. 
altal ménéc а 3allasokat, transiernnt 
castra 33. 2 futasnac sègedèlmét vé 
uéc, fugae Praesidium sumunt 37. es 
ug Isrl iiay' latuä a3okat èlfutattoc, 
videntes itaqne jìlii Israel fngientes 
37. r9lnèkuala nembériéckèl 2 3i’ 

\ . y \ 1 3ее1&lt;е1 2. lfìackal organacban 2. liege» 
dpcbên, gandebant cum mulieribus et 
fcirginillus et jucenibus in organis et 
шпат 38. а регзаЗ’ас ig'en félec 9 
allmtotossagat, limruerantpersae con 
stantiam ejus 39. felnç tegedèt, ti 
ment te 39. mert a' mendenhato vr 
113’ае1а1та3 9bènnéc, Dominus enz'm 
omnipotens rindz'cabit in eis 39. 3a3 
91 e3tènd9cbèn,_ anims centnm quin 
que 40. 3a3 hu3on hèt videkekë, su 
per centum riginti septem prerincias 

 

 

41. t9n ig'én nag vèndégsegét,fecit 
grande conrieium 41. nèuéb9l paran 
Lultualä, jussisset ea’ ’temine 45. 3ol 
дасЬа 2 3olgalo `1апос1ш е1а11а11а1115с, 
in serres et [вши/аз renderemur 53. 
esmetekre lënè asidokat kégèknç 15 
niec 9 èllènsegèkr9l g939dèlmèt v5 
niec, notam jìeret, paratos esse .Ín 
daeos ad capiendam eindictam de ho 
stibus suis 5.?. mit icggènè a3 alom, 
quid significant somm'nm 62. hog 
mëden félèlënèlkùl9n élêtékèt Lén 
dêsseggèl altal mënéc, nt absqne nl 
lo terrore ritam silentio transigen 
tes 63. ne akar§’h fclnéd, noli me 
tnere 67. 2. 3ar§duc, mi't9ll9nc fogat 
tatéc, et peregrinus a nobis susceptns 
est 69. ne akariad alaitaöd, noli au 
tem putare 72. ne felled êmé3ar0s1, 
non timeas carnificem islum 73. liet 
рарос, duo presbyteri 85. ki t9t tu 
t9kèt, qui fecit ros 85. 9nn9n t9ll9c 
felnem kèlllêtnç, a semet ipsis пои 
consurgnnt 91. a’ barmoc iobbac a3ok 
tol, bestiae meliores sunt illis 93. 
setetecbèn, in tenebris 94. kússèb 191 
lèmt9l, minus te 100. legètec ke3ec, 
estis parati 103._ iol mögatoe` vrnac, 
benedicite Domino 106. ime en latoc 
neg ferfìakat megodattakat iarokat а' 
tú3 k93êpet, ecce ego cideo quatuor 
Tiros solntos et ambulantes in medio 
ignis 108. rem9lik vala 2. folie vala 
9tèt, tremebant et `meineliantfum 
113. 2 nem tehètec è' bè3ednec ertel 
met megńitni, et nequiuerunt sensum 
hvyf'ns sermom's edicere 113. a3 èlestc 
bèli зашлась; Ьагшас èl èsenèc, tria 
de cornibns primis erulsa sunt 118. 
egel soc lmsukat, comede carnes plu: 
rimas 118. mel fa alat fognd meg 
9kèt egbè be3ellèttee, sub qua arbo 
re comprehenderis eos lognentes siln' 
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137. lèsèlkednèc 9nèkie, insidiare 
tur eis 151. megmaria annae hago 
kat, derorabitaedes illins 153. (Hi 
bás forditás is). 9 erdemere vallatie, 
ad meritum ejus refertnr 161. èrèg 
i9ne ůilakat, mittamus sortes 191. 
Ma, vessünk sorsot. a’ haie vègedèl 
mègic vala megt9rèttètni, naris peri 
clitabatur conteri 191. harem napok 
ban 2 harö'e'jekbèn, tribus fliebns et 
tribus noctibus 192. vala Niniuë nag 
varos harem napoebä men9, Ninive 

 

erat civitas magna itinere trium die 
rum 193. Neakariatoe hinnetee barat 
toknac Ne akariatoe bignotee a' Vègèr 
bè, nolite credere amico, nolite confi 
dere in duce. 204205. Káldinál: ne 
hidgyetek barátotoknak, ne bizzatok 
a’hadnagyban. Búnh9ttèm 9nèki, pec 
cavi ei 225. ata istènt golot bèhogia, 
Deum растет indncit loquentem 230. 
2 raknac vrnae tëlomaban, et aedifi 
cabant in templo Domini 243. 

 

IV. 
LATIN, ’s GÖRÖG szÓ BENNE, ENNYI. 

Epistola, cerimonia, exemplar, 
stela, eethe, adeps, regula, sanctua 
rium, lcaena, malus, maeeria, соп 
scientia, templum, prolegus, psalmos, 
phiala így: fiala, genesis, paralipo 
menen, poenitentia, propheta, pro 
pheeia, anathema, sarmentum. Követ 
kezók pedig: capitulum, sambueus, 
testamentum, firmamentum, magus, 

pavimentum, malogranatum, funda 
mentum, így: eapitolOm, sambuees, 
testamentem , firmamentem , mages, 
pagimentem, malogranatom, funda 
mentom. Cidaris, és adamas accu 
sativusa helyett: cidarium, adamanti 
nest; végre: euangeligalg.  Német 
ból ezek: kehel, kelhe = Kelch; sá 
f'ár = Schaffer; estap = Stab. 

 

EGYKÉT KÍSZEMELET ’S ESZREVÉTEL. 

1. A', AZ, gyakran kihagyva e' eedexben onnan, hová Károli 's каш 
már tômötten csuztatá. Példaul: kit hozot nèkie 9r9e, quam superdnxit ipsis 
aeternns 86. lap. paranLola kèdeg kiral, 96. 2 túgnee illata në mët`vala 9 all 
talloc 108. mert 9 gúu9 vala bigodalmat vallo viïban 136. Vr kedeg meg 
halgata 9gauat, 136. megaldac istènt 137. felkele kedeg kiral igen holual 139. 

1 ki lstènt meghaguan 189. paranLela vr 194. vrtol legal g9nog 197. ’stb. Milly 
helyre tették, látszik ebböl: Hog kèdeg lattad a' vasat elegeitetuen a' Lerep 
pèl 2 a' sarral 100. ' О _ ` 

2. N, TE, Ó, névmás azonban feleslegesenjs eléfordul: megnifua en 
gamat gelee. 2 mödec 9nèki ki aluala èn èllènem En vram te latasedba meg 
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fèslètenèe èn igim 1. èn bènnèm sem eg èr9 në marada Es mikeppèn `„olhat èn 
vränak golgaia èn vrämal Sem eg èr9 пё maradot èn bènnèm dè èn leleklè 
tem 2 bèrèkegtètic — 127d. lap. houa megec te `=gèllètedt9l 1. holla Гиззас te 
orcadtol  189d. lap. 9 kè5ekbèn, 9 gono; atabol, 9 gonog vtocbol, 9 hara 
gianac hirtèlènkedèteb9l, 9 múuèlkedètekèt  193d. lap. 9 husokat, 9 Lon 
tokrol ,~ 9 tètèmekèt — 199d. lap. — 9 fogockal, 9 3aiocba 199d. lap. Eredett 
ez, a' latinhoz nagyon ragaszkodásból. 

3. CSA, kicsinyító’ raggal van lám: ajándokcsa, tolvajcsa, nyalábcsa, 
oroszláncsa. Elfelejtók, ’s ma, ajándékncska nyalábocska, oroszlányocska, 
’s több ocska és ecske. 

4 AS. ÉS, — АТ,`ЕТ‚ közötti különbözet’ рыдал: áhítat, анти 
kodat, árradat, czimerlet, elvitelet, elfeledet, foszlat. futat, gerjesztet, 
gyászolat, gyônyörküdet, háborulat, hadakozat, hideglelet, hiedelmezet, 
himlet, igazolat, inneplet, irgalmazat, kiirtat, kerenget, kételkedet, kész' 
lelet, kopaszlat, könyóklet, különbüzet, látat, léleklet, méltatlankodat, 
megmevetet, ma volna: megnevetet, nyájaskodat, okádat, unszollat, ország 
lat, üldöklet,`örvendezet, pusztulat, ragadat, romlat, ’stb. 

5. MERESZI, MEnÉsle, MERÉSZTE, ш таща, hogy ez ige baj 
dan így divott: merészem, merészed, merészi; merészem, merészel, meré 
szik. Részesülóje tehát volt: merészó, ’s ó’ elhagytával mondatek így is: 
merész. Illyen a’ ma is fennlévó: fürkészem, fürkészed , fürkészi, részesü 
lóben fürkészó, vagy ó’ elhagytával csak fiirkész, mint: ['ürkész ember. A' 
Somogyban most is hallható: elbámészkodott, ezen igének hasonlóképen így 
voltára utal: bámészom, bámészod, bámésza ’s onnan, bámészó vagy bámész. 
Dunántúl ogy bogár neve: fülbemászól helyett, csak: fülbemász. 

в. BEMENETTE, ÁLLATTA, JARATTA, ’8th, ezek' самца: megfeju a' 
müncheni codexben Máté XXVd. fejezetének 37d. verse, illy lnondékkal: vr 
micor lattonc tegedèt èhezetted (t étett9nc tegedet, zomíaztad (t venèrekèt 
attonc teneked; 44d. versben pedig: vr micor lattonc tegedèt èhézettèd, 5g 
zomíazattad, 5g b`teglettèd'. Igy e’ bécsi codexben a' 34d. lapon ez: èl ke@ 
mi uröc istènöc met 9 Angala még9riz9t. èngeç innèt èlménéttèm es. ot la 
kattam, vivit autem ipse Dominus, quouiam custodicit me Angelus ejus, et 
Мне euutem et ibi commorautem. Tehát: ménétted, euntem te, ménétte, 
euutem {Нит 'stb. 

7. Az igehatározók’ tvel képeztetése: Lalardsagost, hálálatost, kevél 
ségest, 'stb. eléjó Kinizsyné imádságaiban is, 1513. mellyeket dunántuli 
paulinus irt. '  ` 

8. Érzendi a’ magyar кома, mennyire nyer spondeusos nyelvünk’ hang 
mértéke több trochaenst, daktylust 's így folyóbb lejtést, ha ezen codex 
ból némelly szó’ gyöke ’s ragasztása isnlét felvétetìk. 

_ ___  

 



 

TUDNIVALÓK. 

1. A’ magyar tudós társasúg, alaprajza’ kitú'zése'nél fogva, már 1832ben meg 
kezdvén a' régi magyar nyelvemlékek’ felkerestetését ’s mäsoltatását , azoknak kiadása't 
ezennel megìndítja. 

2. Az ezen elsö kötetben 1aláltntó nyelvmaradványok a’ társaság' határozatára 
vétettek ugyan fel, a’ tńrsaság bl'zta meg szerkesztöjöket a’ kéziratok’ minösége' elôada' 
sára, elavult szavak’ kìszedése're, általában az e’ kötetben levökrôl órtekezhete'sre is: 
mindazonáltal n’ szerkesztö ezeket saját nézetei szerint hajtva'n véghez, a’ ta'rsasäg maga, 
értök nem kezeskedik. 

3. Az akade'mìa által kiadottak közül (ide nem értvén Évkönyveit, folyóiratát 
’s eff.) ez XLIVdik számu. ` 

A' magyar tudós ta'rsaság’ határozata szerìnt a' julius’ Qdikén 1838. шпон kis 
gyülésból. 

Dr. Schedel Ferencz, l. k. 
томов. 
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