




MÉSZÁROS ANDRÁS – H. TÓTH TIBOR 

A MÜNCHENI KÓDEX OLVASATA
Nyíri Antal és munkatársai betűhű kritikai

szövegkiadása alapján



MINTEGY 600 ÉVE FORDÍTOTTÁK ÉS 554 ÉVE MÁSOLTÁK
A MÜNCHENI (TATROSI) KÓDEXET

Első evangéliumfordításunk és őskézirata 1416–1430 között készült.
A kódexet Némëti György másolta Moldvában,
Tatros városában; a munkát 1466-ban fejezte be.



A MÜNCHENI KÓDEX OLVASATA
Nyíri Antal és munkatársai betűhű kritikai

szövegkiadása alapján

Az olvasatot és a szójegyzéket készítette és a kötetet szerkesztette:
MÉSZÁROS ANDRÁS   és   H. TÓTH TIBOR

A Jegyzeteket H. Tóth Tibor, a Függeléket Mészáros András írta

Lektor: Zelliger Erzsébet

FEKETE SAS KIADÓ – BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY  
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER– MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET

 BUDAPEST, 2020



A kézirat 2017–2019-ben készült Bicskén és Budapesten
a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, majd a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 

és a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány együttműködésében.

© Magyarságkutató Intézet, 2020
© Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2020

© Mészáros András, 2020
© H. Tóth Tibor, 2020

Fekete Sas Kiadó
Felelős kiadó: Fazakas István
Készült az OOK-Press Kft. 

veszprémi nyomdájában
Felelős vezető: Szathmáry Attila

ISBN 978-615-5568-96-1



Munkánkat első evangéliumfordításunk buzgó és kitartó másolója,
Némëti György

és a kódex kritikai kiadását, majd magyar–latin szótárát elkészítő 
nyelvtudós, a tatrosi másolat fáradhatatlan búvára,

Nyíri Antal
emlékének ajánljuk.





7

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. A közlés célja és az olvasat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2. Az átírás kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3. A könyv fölépítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

A MÜNCHENI KÓDEX NAPTÁRÁNAK OLVASATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
A MÜNCHENI KÓDEX NÉGY EVANGÉLIUMÁNAK OLVASATA . . . . . . . . . . . . . . . .43

Máté evangéliuma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Márk evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Lukács evangéliuma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
János evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

JEGYZETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Szövegjavítás, szöveghiány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Jelölési hibák és megjegyzések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Fordításra vonatkozó, értelmezést segítő megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

SZÓJEGYZÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
1. Nyelvjárási sajátosságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
2. A szószedet kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
Szójegyzék a naptárhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Szójegyzék az evangéliumokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

FÜGGELÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Rövidítések, jelek, fogalmak magyarázata a Függelékekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
I. Függelék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Az e-féle hangok rendszere a Müncheni kódexben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Áttekintés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Szóállományok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Összegző gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

II. Függelék. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
A zárt ë-zés általános rendszere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

VÁLOGATOTT IRODALOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327





9

Előszó

„...szigorú szërkesztő, bölcs korrëktor úr,
Aranytól tanultam: tudok magyarul.”

(Rónay György: Ëgy szóra)

A most közzétett olvasat sorról sorra haladva (mintegy „sorvezetőként”) követi ómagyar nyel-
vünk csiszolatlan gyémántjának, a Müncheni kódexnek (Tatrosi másolatnak) a Nyíri Antal és 
kutatócsoportja által közzétett kritikai szövegkiadását (Nyíri 1971). Másik, sűrűn használt forrás-
munkánk volt a kódexnek ‒ ugyancsak kiemelkedő tudományossággal megalkotott ‒ magyar‒la-
tin szótára (Nyíri 1993).

A nyelvtudomány művelői e szakmunkáktól támogatva eddig is folyamatosan végezhették, és 
végezték is kutatómunkájukat. Akkor mi szükség van erre az újabb kiadványra? Nos, az említett 
két alapmű Bevezetéseiben maga Nyíri professzor nehezményezi a különféle egyéb kiadások hi-
ányait-hibáit. És teljes mértékben igaza van, hiszen a Müncheni kódex szövegének a mai helyes-
írással készített eddigi legújabb, a mai napig is forgalomban levő (nyomtatásban és a világhálón, 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban is elérhető) változata számos hibát és pontatlanságot, köztük 
félreolvasásokat, szótévesztéseket is tartalmaz (Szabó T. 1985); ráadásul olyan olvasatra építve 
(Décsy 1966), amely éppen a Müncheni kódex egyik különleges és nyelvtörténeti szempontból is 
kiemelkedő, a Huszita Biblia két kódexének, a Bécsi és Müncheni kódexnek egyedülálló jelentő-
ségű jelölési sajátosságát hagyja figyelmen kívül: a zárt és a nyílt e hangok megkülönböztetését.

Munkánk legfőbb célja tehát olyan, tudományosan megalapozott, pontos olvasat elkészíté-
se volt, amely azt is lehetővé teszi, hogy az ómagyar nyelvezetű írásmű eredeti szövegét bárki 
megismerhesse. Szeretnénk, ha nyelvemlékünk szokatlan eredeti helyesírását megkerülve, kö-
rülményeskedés, hosszas előtanulmány vagy gyakorlás nélkül akár a kutatói szárnyait bontogató 
hallgató, akár a művelt érdeklődő bátran kézbe vehetné és olvashatná e korai evangéliumfordí-
tásunk szövegét. Másik fő szempontunk volt, hogy munkánk az e-féle hangok aprólékos ‒ és 
főként rendszerszerű ‒ megjelenítésével segítse a tatrosi naptár és evangéliumok megismerését 
és kutatását – hangtani, helyesírás-történeti, nyelv- és nyelvjárástörténeti szempontból is. Bár a 
magánhangzók hossza vitatható, s másféle átírás is elképzelhető, olvasatunk – egészét tekintve – 
sokkal hitelesebb és pontosabb az eddigieknél.

Abból indultunk ki, hogy a tatrosi másoló (valamint a II. és III. kéz) előtt a naptár és a négy 
evangélium első, forráskézirata feküdt, s hogy a jelenlegi betűhű olvasat megbízható kiinduló-
pont: tudniillik a müncheni könyvtárban őrzött másolat eredeti példányát személyesen és huza-
mosabb ideig tanulmányozta maga Nyíri Antal. (A munka példás pontosságáról bárki meggyő-
ződhet, hiszen a kézirat egy ideje már a világhálón is elérhető.) 

Némëti György szándéka nyilvánvalóan a szöveg pontos lemásolása volt; az e-féle hangok 
betűjeleit tekintve azonban ez a törekvése különféle okoknál fogva ‒ a Bécsi kódex jelöléséhez 
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viszonyítva – kevésbé következetes módon valósult meg. Az e-féle hangok betűjeleit éppen ezért 
a Bécsi kódexszel való összevetésre és a legfontosabb szakirodalomra támaszkodva egységesí-
tettük, rendszerbe illesztettük. A Bécsi kódexnek Mészöly Gedeon által közzétett betűhű kiadását 
(Mészöly 1916) úgyszintén hitelesnek kell elfogadnunk, hiszen azt mind Imre Samu, mind Károly 
Sándor áttanulmányozta, és egybe is vetette az eredetivel ‒ egymástól függetlenül ‒, jelentősebb 
eltéréseket azonban nem tapasztaltak, illetőleg az ellenőrzés során talált hibákat kiadványaikban 
– pontos helyhivatkozással – már javították és közzétették.

Az átíró munka közepette további két kérdésre is igyekeztünk választ találni: 1. Mennyire 
egyezik a Müncheni kódex és a Bécsi kódex e-ë-jelölése? 2. Tulajdonképpen milyen jellegű Hen-
zsël Ëmre fiának, Némëti Györgynek, a kódex másolójának az egyéni e-ë-használata? E kérdé-
sek megválaszolásához a Bécsi kódex két alaktani és hangtani feldolgozását (Imre 1964, Károly 
1965), valamint a legfontosabb alaktani szakirodalmat (Zelliger 1992, E. Abaffy 1992, Sárosi 
1992) használtuk, kitekintéssel magyar szótárainkra és az „általános zárt ë-zés” rendszerére. Az 
eredményeket az I. Függelék tartalmazza.

E kitűzött céloknál ezúttal nem vállalhattunk többet: sem a keletkezési körülményekre vonat-
kozó viták eldöntését, sem a függőben levő egyéb – filológiai és nyelvi – kérdések megválaszolá-
sát nem tartottuk feladatunknak. Az eddig leginkább elterjedt és elfogadott nézet szerint tehát mi 
is Huszita Bibliaként említjük és tartjuk számon a három irat (Bécsi, Müncheni és Apor-kódex) 
nyelvemlékegyüttesét, s továbbra is lehetségesnek tartjuk, hogy a korábbi – a többektől s újabban 
is megkérdőjelezett – feltevések szerint Pécsi Tamás és Újlaki Bálint fordította az elveszett ere-
deti kódex(ek) szövegét. Reméljük, hogy a további kitartó kutatások a nyitva maradt kérdésekre 
is választ adnak majd, s hogy kiadványunk is némi részt vállalhat e kérdések megválaszolásában 
azzal, hogy nyelvemlékünk e-ë-jelölésére ráirányítja a figyelmet, s adalékokkal szolgál a Huszita 
Biblia másolatainak hangjelölési és nyelvjárási sajátosságaira vonatkozóan.

Hálásan köszönjük H. Tóth Tibornak a folyamatos szakmai támogatást, a kézirat tüzetes 
átvizsgálását és alapos javítását, valamint Zelliger Erzsébetnek és Horváth Katalinnak értékes 
lektori, illetve kutatói megjegyzéseiket, szakavatott tanácsaikat; Fehér Bencének köszönjük, hogy 
néhány bonyolult szöveghely latin megfelelőjének értelmezésében és értékelésében számíthat-
tunk szakértő véleményére; Maleczki Józsefnek és Ferenczi Gábornak pedig a szöveg ellenőrzé-
sében végzett munkájáért mondunk köszönetet.

Végül szívből köszönjük Tóth Attila igazgató úrnak és a Magyar Nyelvstratégiai Intézetnek, 
illetőleg a Magyarságkutató Intézetnek, hogy kiemelkedő nemzeti értékünknek, a Müncheni kó-
dexnek ezt az újabb munkálatát fölvették az Intézet 2018-2019-es munkatervébe, s az Intézet és 
Alapítványunk együttműködésével elkészült kötetet a mintegy 600 éve született Némëti György 
emlékének is ajánlva immár közkinccsé teszik.

Mészáros András 
elnök

a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány
munkatársai nevében
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Bevezetés

1. A közlés célja és az olvasat

Mint minden régi írott szövegnek, úgy a Tatrosban másolt kódex szövegének – a naptárnak és a 
négy evangélium magyar fordításának – az olvasása, s ennek az olvasatnak a rögzítése és köz-
zététele is egyszerre szép és nehéz feladat. A 600 évvel ezelőtti kiejtés pontos meghatározása és 
visszaadása ugyanis több okból sem lehetséges. Az írott szövegek már mindig valamilyen szintű 
elvonatkoztatást feltételeznek (a hang betűképe az eszményi, elvont hangot, a fonémát (jelhang) 
jelöli). Az írott szöveg felolvasása során még az azonos nyelvjárásban beszélők között is lesznek 
kisebb-nagyobb ejtéskülönbségek, továbbá a liturgikus célra szánt szövegek nagyobb mértékben 
igyekeznek magasztos vagy annak tartott, annak szánt változatot közvetíteni. A Müncheni kódex 
szövegének eredetije elveszett, így a másoló nyelvjárási sajátosságainak beépülését, módosító 
hatásait csak részlegesen tudjuk kimutatni (Nyíri Antal például szövegkiadásának bevezetőjében 
részletesen tárgyalja a nyilvánvalóan Némëti Györgytől származó eltéréseket, az eredeti fordítás 
módosulásait). A másolás korában még nincs kialakult, egységes helyesírás, a mellékjeles, az 
úgynevezett huszita hangjelölés és a kódexmásolás gyakorlata, hagyományai és szokásai azonban 
számos egységes jellemzőt alakítottak ki, és mutatnak meg számunkra is. Ezért is volt lehetséges 
a rövidítések azonosítása és feloldása.

Célunk az, hogy viszonylag könnyen olvasható szöveget adjunk a felhasználó, az érdeklő-
dő olvasó kezébe, úgy, hogy közben a tudományos igényről és a betűhű átirat pontos, szoros 
követéséről se mondjunk le. A könnyebb olvashatóság érdekében a mai helyesírásra építettük 
az átírást (AkH.12, ez nem sokban különbözik az AkH.11-től), az olvasat készítésekor tehát a mai 
magyar ábécé betűjelkészletét használtuk föl, kiegészítve ezt az ē és ë betűvel. A kiejtés tükrözése 
is célunk volt, ezért támaszkodtunk a magyar egyezményes hangjelölés elveire is (Deme 1953, 
Papp 1966, Molnár 1970).1 Igyekeztünk a szóelemek könnyű azonosíthatóságát szem előtt tarta-
ni, ezért kapott elsőbbséget a mai írásképpel, helyesírással egyező változat mindenütt, ahol ezt a 
szöveg megengedte, s ahol ez célszerűnek és kivihetőnek mutatkozott. A kiejtés szempontjából 
lényegtelen jelöléseket, írásváltozatokat és -sajátságokat természetesen nem jelölhettük: ezeket 
nem különböztettük meg a mai egységes, a szóelemzés elvét érvényesítő írásmód szerinti átírás-

1 A betűhű szöveg hangjelöléséről, helyesírásáról, a rövidítések feloldásáról lásd Nyíri 1971: 33–37. és a követke-
ző oldalakat.
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ban. A könnyű olvashatóság érdekében csupán néhány sajátos jelölést alkalmaztunk; párhuzamos 
olvasatokkal, nyomdai jelek és jegyzetek tömegével nem kívántuk megterhelni a szöveget.

Mivel a betűhű átírás (Nyíri 1971) mindenki számára könnyen, folyamatosan hozzáférhető a 
világhálón, a kódex eredeti írásmódját az érdeklődők egyszerűen követhetik és tanulmányozhat-
ják – az olvasattal párhuzamosan is.

2. Az átírás kérdései

Magánhangzók
Hosszúság. – A mai helyesíráshoz képest nagy hiányként jelentkezik, s rendkívüli nehézséget 
okoz a mai nyelven való megszólaltatásra szánt átirat létrehozásában az, hogy a magánhangzók 
hosszúságát egyáltalán nem jelölték. Így a magánhangzók leírásában, kiolvasásában – olvasati 
javaslatunkban – a mai nyelvjárási és köznyelvi ejtés jelenségeire kellett támaszkodnunk. Mivel 
sem a fordítók, sem a másoló(k) nyelvjárását nem ismerjük részleteiben, csak több-kevesebb 
valószínűséggel tudunk javaslatot tenni a magánhangzók hosszúságára. Ebből az is következik, 
hogy a leírt olvasattól a magánhangzóhosszak tekintetében felolvasáskor el lehet térni. A javasolt 
megoldások tehát ezekben az esetekben nem kizárólagosak.

Néhány támpont azért rendelkezésünkre állt a magánhangzóhossz eldöntéséhez is. Tekintet-
tel voltunk a felső nyelvállású magánhangzók, az i, ü, u rövidségének viszonylag nagy területi 
elterjedtségére, az egyes szavak és szóelemek esetében pedig a szó eredetére vonatkozó mai 
ismereteinket és a mai ingadozás gyakoriságát, valamint a hangkörnyezet és a hangtest felépítését 
is számításba vettük: pl. nyílt vagy zárt szótagi helyzet, hangsúly (búza, úca), rövidülés vagy 
nyúlás (buzát, ucca ~ úca).

A mai helyesírásbeli formákat előnyben részesítettük. A -tól/-től, a -ról/-ről vagy a -ból/-ből 
rag esetében is a mai formák mellett döntöttünk, bár itt rövid ejtést is javasolhatnánk. A hosszú 
változatok mellett szól a mai ejtésgyakorlat, mely azt mutatja, hogy e ragok magánhangzójának 
rövidülése főként a beszédhelyzet minőségétől (formalitásától), a szöveg írott vagy szóbeli mi-
voltától, megjelenítésétől függ. Az is a hosszú változatok felvételét támogatja, hogy nyelvjárá-
sainkban az e ragokat követő mássalhangzónyúlások ellenére is sokszor hallunk hosszú magán-
hangzós ejtést (vö. tölle ~ tőlle, rolla ~ rólla, belölle ~ belőlle stb.).

A magánhangzóhosszakra vonatkozóan a tőtípusok rendszerszerűségeit is figyelembe vettük 
(tűz–tüzes, víz–vizek, kéz–kezet, út–utas, utak, utat; de: útja, úton; szív/szű–szive/szüve, szivet/szü-
vet stb.). Az -ól/-ől alakú határozóragot hosszúnak olvassuk, az -ól/-ől igeképzőt szintén, azonban 
nyílt szótagban (további toldalékoláskor) rövidítettük: áról, áróltatik, de: árolás stb. Egyébként 
az -ól/-ől ragban az ó, ő a nem irányt, hanem helyzetet, helyet kifejező (az egymással szövegünk-
ben is szembeállítható) alakokban rövid – a maihoz hasonlóan: mai kívül, belül, elöl, felül – kó-
dexbeli kívöl, belöl, elöl, fëllyöl.

A hosszúság megállapítása sokszor értelmezési kérdéseket is fölvet, így például a hosszúság 
az alanyi és a tárgyas ragozást is megkülönböztetheti. Egyes vitatható alakok és szöveghelyek 
esetében ilyenkor a magyar–latin szótár minősítéseire támaszkodtunk (Nyíri 1993).
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Történeti és nyelvjárási szempontok. – Az olvasat készítésében természetesen történeti szem-
pontokat is érvényesítettünk. A kódexek anyagára építő A magyar nyelv történeti nyelvtana ide-
vágó kötete (Benkő – E. Abaffy 1992) e tekintetben alapvető és nélkülözhetetlen segítség volt 
munkánkhoz. Például az eredetileg s maradványalakjaikban ma is hosszú formát mutató hatá-
rozóragokat hosszúnak jelöltük (pl. estég), a formálódóban levő -nyi mértéknévképzőben pedig 
hosszú -é magánhangzót olvasunk (pl. sëngné, anné, ezenné).

Az e-féle hangok hosszú megfelelői esetében a tőtípusok és a mai párhuzamok általában kellő 
támpontot jelentettek, az időtartamot váltakoztató tövekben és a képzett, ragozott (viszonylagos, 
relatív) tövekben azonban a nyelvjárási különbségek miatt nem lehetünk biztosak a tényleges kiej-
tésben: könnyen lehet, hogy a fordítók vagy a másoló is az olvasatunkban ajánlottól eltérően ejtett 
egyes alakokat. Az -ért és az -ig rag előtt például kérdéses lehet a birtokos személyjel -a/-e elemének 
nyúlása: feleségejért ~ feleségējért (20vb 3; Mt 14,3); a több helyen is megjelenő hiátustöltő -j- (írás-
ban: i) talán a nyúlást tenné valószínűbbé; a szöveg egyéb nyelvjárási sajátságai azonban a nyelv-
terület peremein és a palócban is meglevő rövid, nyúlásmentes ejtés lehetőségét erősítik. A szöveg 
hasonló alakjainak tanulságait és a ritmikai tényezőket is figyelembe véve mássalhangzó-torlódás 
vagy hosszú magánhangzó utáni helyzetben – ha más nem szólt ez ellen – a rövid magánhangzós 
változatot választottuk (pl. feleségejért, barátjaért, atyjaért, sokságaért, tanóságvallatjaért).

Ha egyértelmű vagy nagy valószínűségű bizonyítékot találtunk a táji ejtésmódra, igyekeztünk 
a nyelvjárási sajátosságot és megoldást előnyben részesíteni az átírásban. Máskor azonban ma-
radtunk a mai köznyelvben is ismert – egyébként természetesen szintén nyelvjárási alapú – válto-
zatnál. Vagyis sehol nem köznyelviesítettük a kiejtést, az olvasatot olyankor és ott, amikor és ahol 
bizonyosak lehettünk a nyelvjárási sajátosság meglétében.

Az e-féle hangok átírása. – Az előkészületek során három lehetőség merült föl. 1) A betűhű ki-
adás szövegével teljesen megegyező módon olvassuk az e-féle hangokat, semmiféle egységesítést 
nem alkalmazunk az átírásban. Ez lett volna a legegyszerűbb megoldás, azonban ekkor a valóban 
számos következetlenséget, esetlegességet és hibát is mutató másolat átírásában nem hasznosí-
tottuk volna a Nyíri-szótár anyagából levonható, rendszerszerűségekre utaló tanulságokat; ezt a 
megoldást tehát elvetettük. 2) A Bécsi kódex szó- és alaktani anyagának felhasználásával, annak 
mintái szerint minden szóban „kijavítjuk” és egységesítjük, mondhatni „helyreállítjuk, rekonst-
ruáljuk” az e-zést és ë-zést ‒ a Müncheni és a Bécsi kódex fordítóinak feltételezett azonosságára 
tekintettel, illetőleg erre hivatkozva. Ezt a túlzottan egyszerűsítő megoldást is elvetettük, mert 
ekkor nem érvényesülhetett volna megfelelőképpen a Müncheni kódex különállása, nyelvemléki 
önállósága (bár ez az eljárás is indokolható lenne, s lennének előnyei). 3) Igyekszünk megtalálni 
az előző két eljárás közötti egyensúlyt, bizonyos fokú egységesítést is vállalva, azaz: figyelembe 
vesszük a Bécsi kódex (különösen annak I. keze) másolói szövegének szabályosságát, rendszer-
szerűségeit az e-féle hangok jelölésében, ám egyúttal megállapítjuk a Müncheni kódexre, illetve 
Némëti György másolóra jellemző sajátosságokat is az e-féle hangok tekintetében, s a felismert 
szabályosságok mérlegelése után egységesítjük az olvasat e-ë-zését. Végül ezt a megoldást vá-
lasztottuk. Mindeddig tulajdonképpen ezeknek a hangoknak a jelölése (vagy nem jelölése) és 
kiejtése volt a legvitatottabb és talán a legérdekesebb kérdéskör a Müncheni kódex tárgyalásában. 
Szeretnénk, ha mostantól tisztábban látnánk ezen a részterületen.
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Rendszerszerű egységesítés, egyedi eltérések. – A betűhű kiadás és a szótár segítségével az 
è, e, ė, betűk hangértékét (e, ē, ë, é  [E, Ē, Ë, É]) minden esetben igyekeztünk pontosan megha-
tározni és bejelölni. Legtöbbször a zárt ë-zés rendszerszerűsége és a kódexbeli jelölés többségi 
vagy – ritkábban – egységes volta alapján döntöttünk, a vitás esetekben figyelembe vettük a Bécsi 
kódex e-féle hangjainak jelöléseit (Károly 1965, Imre 1964).

Az egyedi eltéréseket egyszerűen kijavítottuk, s betűdöntéssel jeleztük az olvasati változtatás 
(javítás) tényét: tenger (bh)2 – tengër (olv); tèngèr (bh) – tengër (olv). A betűhű szövegben bi-
zonytalannak jelölt e betűjel esetén az odaillő betűt írtuk be: tenger (bh) – tengër (olv); a betűhű 
kiadás bizonytalan olvasatra utaló döntött e hangjait minden esetben aláhúzással jelöltük. Tenger 
szavunk egyébként a BK-ben is sokszor előfordul. Legyen következő példánk a gërjedet (ë/e/e 
– 3/0/0; 0/2/1; 1/0/2)3 szavunk, illetve ennek harmadik szótagja: ennek ejtését a rendszerűség 
alapján (-at/-et képző) nyílt e-re módosítottuk (pedig a zárójeles számokból jól látszik, hogy a szó 
a jelzett szótagban 1 db ë-t és 2 db bizonytalan e-féle betűt tartalmaz).

Számos szónál, szóalaknál fölmértük, összeszámoltuk és összesítettük a szóelem(ek) hangjait, 
nevezetesen az ë/e/e hangok, illetve az ē előfordulásait. – Az I. számú Függelékben közöljük az 
adatokat a vitatható, illetve érdekesebb szótövek mellett, a szóelem után zárójelben. Például a 
rëggel (olv) (ë/e/e – 2/0/0; 0/1/1) [BK]4 két szóalakjánál csak egyetlen bizonytalan hangjelölés 
mutatkozik (a 2. szótagban), és a Bécsi kódex adatai is ezt a hangalakot igazolják. A Názárët (olv) 
(ë/e/e – 12/8/3) tulajdonnévnél a többségi jelölést fogadtuk el (ezt támogatja a vegyes hangrend 
is); a kisebbségi előfordulás szöveghelyén döntjük az általunk módosított betűjelet: Názárëtbe 
(olv) (bh: naʒarètbè); eljárásunk így tehát jól követhető. – Az olvasatban érvényesítendő egysé-
ges kiejtésre vonatkozó döntés legtöbbször egybeesett a többségben levő jelölés hangértékével. 
Nem egy alkalommal viszont a kisebbségben levő jelölés hangértéke mellett döntöttünk, például: 
rëzzed (olv) (ë/e/e – 0/1/0; 0/1/0) [BK: rëzzed].

Nem ragaszkodtunk mindenáron a szavak, toldalékok kiejtésének egységesítéséhez: egyes 
esetekben meghagytuk az ingadozást a kéziratnak megfelelően. Így jártunk el például a szëmély 
~ személy (olv) (ë/e/e – 5/6/0) [BK] főnév esetében is, e szó első szótagi e-je a Bécsi kódexben 
ugyancsak ingadozik. Megtartottuk az eredeti váltakozást az egyes szám 3. személyű igei sze-
mélyrag, illetőleg birtokos személyjel szóvégi ë és e toldaléka esetében is (mivel ez a MK kora-
beli nyelvállapotának átmenetiségére utaló jellegzetesség lehet): (olv) mënë ~ mëne (elbeszélő 
múlt), kezë ~ keze. Az egyes szám 1. és 2. személyű ragos igealakokat viszont egységesítettük: 
nyertem, vessem; vëgyed.

Szélesebb körű eltérések a zárt ë rendszerétől. – Kniezsa István a következő megállapítást 
teszi: „…a másoló egyszerűen átveszi a másolt szöveg jelölési rendszerét is. A legbiztosabb pél-
da erre a Bécsi és Müncheni kódex öt másolója. Egységes és keveredéstől mentes helyesírásuk 
‒ mint arra az előzőkben rámutattam ‒ csak az eredeti kéziratból származhatik” (Kniezsa 1952: 

2 A zárójeles bh és olv rövidítés a betűhű kiadás szövegére, illetve az olvasatra utal; l. még a rövidítések jegyzékét! 
3 A törtvonalakkal megjelenített számhármasok első eleme a zárt ë-k számát, második eleme a nyílt e-két, harmadik 

eleme a bizonytalan olvasatúakét jelzi; a pontosvesszőkkel elválasztott számhármasok mint egységek pedig az 
adott szó e-féle betűinek felelnek meg sorrendben.

4 A különleges jelzésekre és rövidítésekre a Függelék elején térünk ki részletesen.
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182). Nos, a BK és a MK helyesírása tényleg keveredésmentes (azaz nem keveredik például a 
kancelláriai helyesírással), Némëti György igazán gyakorlott kódexíró, s a huszita jellegű he-
lyesírást magas színvonalon alkalmazza. Mégis: az e-féle hangok átmásolása az őskéziratról – 
feltehető szándéka ellenére – csak következetlenül valósult meg. Nem kevés helyen hagyta el az 
odakívánkozó ékezetet: è (bh) helyett csak e (bh) betűjelet írt: gyölekëzetëket (olv), őtet (olv); 
másutt meg a kialakult rendszertől eltérően oda húzta be a ferde vesszőcskét, ahol nincs rá szük-
ség: (olv) hëgyére, të. Ezeket az alkalomszerű, kivételes eltéréseket javítottuk, s dőlt betűvel 
jeleztük a változtatás tényét.

Rendszertől eltérő szótövek. – Itt most két szótövet emelünk ki: (olv) a kereszt-ë-t és a szer-t 
származékaikkal; ezek igen sokszor előfordulnak a szövegben. Az adatok összesítése után a több-
ségi elvet alkalmaztuk, ennélfogva a kereszt (olv) – szinte kizárólag nyílt e-vel jelölve –, valamint 
a szer (ë/e/e – 0/3/0), szerént (ë/e/e – 13/28/4), szerkët (ë/e/e – első szótag: 0/1/0) és a szerzés 
(ë/e/e – 0/9/0), szerez (ë/e/e – első szótag: 6/11/1) szavak tövei ebben az alakjukban szerepelnek. 
Ezeket leginkább a másoló ejtéssajátosságainak tekinthetjük. Viszont a szërzet (ë/e/e – első szó-
tag: 1/0/0), szërzetik (ë/e/e – első szótag: 2/0/0), szërzettetik (ë/e/e – első szótag: 2/0/1), szërte 
(ë/e/e – első szótag: 1/0/0) szavak töveit is meghagytuk eredeti, vagyis zárt ë-s alakjukban, így 
szerepelnek az olvasatban. A -szër (ë/e/e – 28/56/2) toldalék olvasatát a többségi elvvel szemben 
zárt magánhangzóval egységesítettük – igazodva a BK-hez is. A szintén az ősi szer tőből szár-
mazó szerelm ‒ szerelmest ‒ szeret első szótagi adatai (ë/e/e – 2/94/4) egészen egyértelműek, az 
olvasat kialakítását megkönnyítő képet mutatnak. – A tizën- (olv) számnévi előtag olvasatát az 
egyensúlyt mutató megoszlás ellenére (ë/e/e – 26/27/4), a BK adataira is tekintettel, zárt ë-vel 
egységesítettük.

Igei szótövek rendszerszerű eltérései. – Az ësz(ik), hiszën, lëszën, mëgyën, tëszën, vëszën, vi-
szën igék tővégi hangzója alsó nyelvállású e-ként mutatkozik: (bh) lėʒèn ~ leʒèn, megèk stb. Mi 
viszont ezeket az eltéréseket egységesen javítottuk: (olv) lëszën, mëgyëk stb. (Lásd a MK kérdé-
ses szótöveinek e-ë hangjaira vonatkozó táblázatokat: Zelliger 1992: 26‒27).

A ponttal jelölt ė kérdése. – Az egypontos ė a kézirat hajszálvesszős e̍ betűit jelöli a betűhű 
átiratban. E betűjel kéziratbeli szerepe nem teljesen világos; annyi azonban bizonyosnak látszik, 
hogy nem csupán zártabb e hangot jelöl, hanem a legzártabb – többek között épp a hosszúság 
miatt is zártabb, feszítettebb ejtésű – e hangok helyén jelentkezik: a bizonyosan hosszú é-t tartal-
mazó szavakban például rendszerszerűen és jelentős arányban (olykor kizárólagosan) ezt a betűt 
találjuk meg (pl. béke, bér, ék, élet, emészt, kép, kész, vép stb.), ezért az ė-t esetenként, illetőleg 
mintegy másodlagosan a hosszú é hangok jelzőjének is tekinthetjük. Az ellenpéldák sokasága, 
vagyis a bizonyosan röviden ejtendő zárt ë-k ė-vel való jelölésének számossága azonban kizár-
ja, hogy egyértelműen vagy elsődlegesen a hosszúság jelének tekintsük az ė betűt. Figyelemre 
méltó, hogy a lësz, tësz és a mëgy ige kijelentő módú E/2. személyű alakjai következetesen, 
szinte kivétel nélkül ė betűvel szerepelnek a kéziratban, és felszólító módjuk E/2. személyé-
ben is számottevő az ė használata. Ezeket az alakokat tehát, tekintettel arra, hogy rendre ė je-
lentkezik bennük, továbbá figyelemmel a természetes fejleményként ma is továbbélő lész, tész, 
mégy, illetve légy, tégy alakváltozatokra, é-vel olvassuk, így jelenítettük meg olvasatunkban 
(hasonlóképpen jártunk el a vësz ige felszólító módjának végy alakja esetében is). – Az E/3. 
személyű, -n-nel bővülő hosszabb alakok esetében azonban jóval nehezebb volt döntenünk. Az 
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ė betűjel részleges, bár kisebb arányú előfordulása és a 3. személyű hosszú változatok (lészën, 
tészën, vészën, mégyën) szintén meglehetős ismertsége, elterjedtsége a hosszú é-s olvasatot tá-
mogatja (vö. bibliafordítások, (szép)irodalmi használat). A rövid zárt ë-vel való olvasat mellett 
szól azonban, hogy ezekben az alakokban az ė-vel való jelölés előfordulása kisebb arányú, tehát 
nem eléggé meggyőző és egységes; ezt a bizonytalanságot erősíti a nyelvjárások ebbéli megosz-
lása, megosztottsága is. Végül a jelölés ellentmondásai, a történeti szempont érvényesítése és a 
rendszer következetesebb, egységesebb megjelenítése érdekében úgy döntöttünk, hogy csupán a 
bizonyosnak tekinthető eseteket, tehát a 2. személyű alakokat olvassuk hosszú é-vel, az említett 
igék többi jelezett, ragozott formáját inkább rövid zárt ë-s olvasattal jelenítjük meg. A hosszú é-s 
olvasat létjogosultságát, különösen a kijelentő mód E/3. személyében, mi is elismerjük, lénye-
gében teljes értékű változatnak is tekinthetjük (ezekben az esetekben felolvasáskor hosszú é-s 
variánst is alkalmazhatunk). A Függelékben is szerepel a hosszú é-s olvasat lehetősége. (Hasonló 
megfontolásból az -e kérdőszócskát sem -é, hanem -ë alakban írtuk át.)

Toldalékok rendszertől való eltérésének megszüntetése. – Az itt következő toldalékokat az 
erőteljes megoszlás ellenére, sőt a többségi elvet is megszegve jelöltük be az olvasatban: – az -ek 
helyett minden esetben -ëk-et olvastunk a főnévi igenév többes szám 3. személyű személyragos 
alakjaiban [ë/e/e – 5/9/0], például: mënniëk (a mély hangrendhez is igazodva, vö. szólniok); – a 
-jek-et -jëk-re változtattuk a határozói igenév többes szám 3. személyű ragos alakjában, például: 
mënvéjëk (vö. mély magánhangzóval: látvájok) [ë/e/e – 3/3/0]; – a -hez határozórag helyett -hëz-t 
írtunk, például: embërhëz (vö. mély hangrendben: kovászhoz) [ë/e/e – 15/47/1]; – a többes szám 
2. személyű igei személyrag -tek toldalékváltozatát mindig -tëk-re változtattuk, például: tëszitëk, 
vëszitëk (vö. mély hangrendben: adjátok).

Az eltérésekre többféle magyarázat kínálkozik ‒ néhány feltevést mi is fölelevenítünk, illetve 
megfogalmazunk az I. Függelékben.

Az I. Függelékben összegyűjtött nyelvi adatok összegzése alapján kiderült, hogy a MK és BK 
zárt ë-zése szinte teljesen megegyezik, és a Müncheni kódex e- és ë-jelölése az eltérések ellenére 
is rendszerszerűnek mondható. Figyelemre méltó, hogy ezzel a rendszerrel nagyobbrészt egybe-
vág az általános (dunántúli jellegű) zárt ë-zés II. Függelékben ismertetett rendszere (Buvári 2001; 
Mészáros 2017).

I vagy j? – Az i és j átírásáról érdemes megjegyezni, hogy a két hang egyező betűi az I ~ i ~ ẏ 
(bh). A következő két szóalak esetében az ẏ kétféle hangot jelöl: hẏaba (bh) – hiába (olv) [25va3; 
Mt 20,3]; ezzel szemben heẏaba (bh) – hëjába (olv) [42va7; Mk 7,7]. Az y (bh) csak i-nek ejten-
dő, az ÿ (bh) pedig csak j-nek. Példa az i-re: ẏando (bh) – iandó (olv) [47ra39; Mk 10,39]. Egyes 
esetekben az ẏ voltaképpen i+j hangkapcsolatot jelöl, az olvasatban megjelenő j betűt ilyenkor 
döntöttük, például: hẏa (bh) – híja (olv) [28va43; Mt 22,43], ẏednetec (bh) – ijednëtëk (olv) 
[53rb6; Mk 16,6].

A felszólító módú igealakokban a szóvégi -ih jelölést a kódexbeli igeragozás és -jelezés teljes 
rendszerét figyelembe véve, annak mintájára j-vel írtuk át; az -ih vélhetően a zöngétlen -j-t jelöli 
(hagyományos nyelvészeti jele: χ́): akarj, gyëtërj, írj; ereszj; győzödelmezj, hozj, irgalmazj, köl-
csönözj (bh: akarih, geterih, irih stb.).
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Mássalhangzók,  mássalhangzó-kapcsolatok 
Mássalhangzó-hosszúság. – A mássalhangzók esetében a hangzóhosszakat következetesen jelöli 
az író, a hosszú mássalhangzókat kettőzi. Az átírás, az olvasat lejegyzése szempontjából két fon-
tos kérdésre kell kitérnünk.

A szavak végén a kódex szövege nem tartalmaz kettőzött mássalhangzót. A szóvégi hosszú 
mássalhangzók kérdésében nem tudunk egyértelműen állást foglalni; lehetséges, hogy valóban 
mindenütt röviden ejtették a szóvégek mássalhangzóját, ám az is lehet, hogy pusztán megmaradt 
írásszokásról, írássajátságról van szó, mely a valós kiejtést nem tükrözte, vagy amelytől akkoriban 
a kiejtés már eltávolodott. Emellett a szóelemző, a mai írásképhez közel álló szövegkép és az 
olvashatóság érdekében is azt a megoldást választottuk, hogy a hosszú mássalhangzókat általában 
a mai helyesírás szerint jelöltük. Szóvégi helyzetben a hosszú mássalhangzók döntésével jeleztük 
a rövid ejtés lehetőségét – különösen a múlt idő -tt jele, a középfok -bb jele és a felszólító formák 
kettőzései (pl. -ss) szerepelnek sokszor szóvégen, de tővégi hosszú hangzók is előfordulnak ilyen 
helyzetben (pl. vall, ott). Példák az olvasatból: alább, lött, miatt, születëtt; a betűhű alakok: alab, 
lϙt, miat, ʒ́ủlètet.

A mai helyesírás szerinti átírás természetesen feltételezi, hogy a mássalhangzó-törvényeknek 
a szokásos művelt kiejtésben érvényesülő szabályait is alkalmazni kell a kiejtés, az olvasás során. 
Éppen ezért azokat a rövidüléseket is a mai helyesírás szerint írtuk, melyek csak a kiejtésben 
következnek be. Így a kódex alnac igealakját nem álnak, hanem állnak alakban írtuk át, hiszen a 
rövidülés törvénye szerint a mai kiejtésben is rövid l-t ejtünk ebben a szóalakban: ezeket az esete-
ket nem jelöltük döntéssel. – Példaként álljon itt egyetlen szónak háromféle olvasati alakja. Rövid 
b az alapalakban: küssebb (bh: kủſſèb); általunk kettőzött, de rövid b toldalék előtt: küssebbnek 
(bh: kủſſèbnèk); végül középfokú melléknév -ben ragos alakja: küssebben (bh: kủſſebbèn; 75ra10; 
Lk 16,10). Hasonló alakokat találunk a nagyobb (olv), nagob (bh) esetében (olv: nagyobban; bh: 
nagobban; 75ra10; Lk 16,10).

Az egységesítést el kellett vetnünk minden olyan esetben, ahol nyilvánvalónak látszott az ej-
tésváltozatok párhuzamos jelenléte. Például a továbbá határozószót egyszer előforduló touabba 
írásformája mellett minden más esetben toabba formában találjuk meg. Ebből akár a -v- hiátus-
töltő magától értetődő megjelenésére is következtethetnénk. Azonban mint nyelvjárási példák is 
bizonyítják (pl. a csángó nyelvjárások e tekintetben is megoszlanak), mindkét kiejtés eleven lehe-
tett, esetleg beszédhelyzeti értékükben volt különbség; meghagytuk tehát az írásmódnak megfe-
lelő kétféle átírást itt is: továbbá és – az esetek többségében – toábbá.

Meghagytuk az ingadozást az egyetlen szó ggy ~ gy hangjainál is. A szó 6 előfordulásából  
4 esetben kettőzött, hosszú gg szerepel, 2 esetben rövid ejtésre utaló g betűjel. Tehát: ëggyetlenëgy-
születëtt ’egyszülött’ (3x), ëggyetlenëgy-szülöttét (1x) és ëgyetlenëgy (2x).

Az olvasat mássalhangzóit tehát a leírt hosszuk szerint s a mai kiejtési szabályok megtartásá-
val kell olvasni, hangoztatni, kivéve a döntött hosszú mássalhangzókat: ezek rövid ejtést jeleznek, 
illetve a rövid kiejtés lehetőségére emlékeztetnek.

Hasonulások és összeolvadások. – Bekövetkezésükre hasonló elv vonatkozik: ha a mai ej-
tésszabályok alapján ugyanazt a hangzást kapjuk, mint amit a kódex írásképe mutat, akkor nem 
tértünk el a mai helyesírástól (pl. adja – az igealak mai ejtése aggya, ugyanúgy, mint a kódex ko-
rában volt, csak ott ezt az agga írásmód tükrözi). Ha azonban a kódexbeli forma nem áll elő a mai 



18 Bevezetés

helyesírás szerinti alak kiejtésével önmagától, tehát szabályosan, akkor eltértünk a helyesírástól, 
és hanghűen írtuk le az alakot; pl. a vattoc igealak ilyen ejtése nem egyezik a mai vagytok írásfor-
ma ejtésével (kb. vatytok), ezért a hangzást tükrözve vattok formában írtuk át. Maradtunk a kódex 
hangjainál más hasonló eltérések esetében is (pl. hadnac, átírva: hadnak).

Az összeolvadás mai kiejtésünkben mindig hosszú mássalhangzót eredményez, ezért az ösz-
szeolvadó mássalhangzók kapcsolatát is döntöttük a kódexbeli rövid (szóvégi) kiejtés esetében 
(pl.: mënj, olvasd: mëny; a kódexben pontozott mellékjeles n-nel: meṅ). A ma szóbelseji rö-
vid mássalhangzóval írandó szavak hosszabb változatát kiejtés szerint, kettőzéssel jelöltük (pl. 
ëggyel, küssebb). Az összeolvadásra alkalmas hangkapcsolatok mindig teljes összeolvadásként 
értendők, mivel ezek mindig kettőzött mássalhangzóval vannak jelölve a kódexben. Az eredeti 
kiejtést általában akkor követjük hűen, ha a tsz cc-ként, a ts, ds ccs-ként, a tj tty-ként, a dj ggy-ként 
hangzik, s nem átmeneti megoldásokkal – bár vannak kivételek e területen is. A kētszër például 
kēccër-nek ejtendő (s nem így: két’szër vagy kéc’szër), mivel a kódexben így van írva: keććer 
[52ra72 Mk 14,72]; viszont ez a hangkapcsolat előfordul tsz-szel jelölve is, pl.: hētszëriglen (olv) 
– hètʒ́eriglèn (bh) [24va21]. Ezt az írásmódbeli kettősséget, mely akár a kiejtésben is tükrözhető, 
nem rögzítettük az átírásban.

A teljes hasonulásoknak nem köznyelvi eseteit, melyek tehát a mai helyesírás szerinti leírás 
nyomán nem is állhatnak elő, hanghűen (fonetikusan, kiejtés szerint) írtuk át, s nem alkalmaztunk 
olyan áletimologikus megoldásokat, melyekből előállhatna a kívánt kiejtés. Még akkor sem tettük 
ezt, ha a tőnek efféle írásmódjára magában a kódexben másutt van példa; ezért például a vattoc 
(bh) ’vagytok’ igealakot nem vadtok formában írtuk át, hanem vattok alakban (bár a vadnac (bh) 
alakot a kódex használja, s ezt mi is ekként írtuk át, hiszen a kódex megoldása sajátos -d’n- 
kiejtést tükröz itt, s nem hasonulást). A meghagytátok igealakot meghattatoc (bh) alakban találjuk 
a kódexben, ezt is mëghattátok formában írtuk le; nem írhattuk mëghadtátok-nak, hiszen ilyen 
írásmód ma nincs, s a kódex is csak a hadmeg (bh) ’hagyd meg’ felszólító formában használja ezt 
a megoldást. De nem írhattuk mëghagytátok-ként sem, ennek mai kiejtése ugyanis mëkhatytátok 
lenne, s ez nem egyezik a teljes hasonulást mutató, megcélzott mëkhattátok kiejtéssel.

A részleges hasonulásokra vonatkozóan: a kódex imatkozuatoc (bh) alakját például a mai 
imádkozvátok írásmóddal adjuk vissza, de a kötelező zöngésségi hasonulás miatt egybeesik a két 
íráskép által eltérően jelölt mássalhangzó-kapcsolat kiejtése: imátkozvátok. Mivel a hasonulások 
és összeolvadások erőteljesen érvényesülnek a nyelvemlék szövegében, a jelen olvasatban kerü-
lendő a betűejtés; tehát például:

lapaťťa (bh) – lapátja (olv) (ejtsd: lapáttya) [9vb12; Mt 3,12]
iġaſſaǵ  (bh) – igazság (olv) (ejtsd: igasság) [85rb17; Jn 1,17]
A betűhű átírás mb-jét nb-vel írtuk át: Babillomba (bh) – Babillonba (olv); külömb (bh) – 

különb (olv); de természetesen a hangoztatáskor mindkét esetben szabályosan mb lesz belőle a 
kiejtésben.

Az ly ~ lj kérdése. – Külön kell szólnunk a ly hangértékéről és jelöléséről. A kódex születésének 
idején jórészt még külön hangként létezett az ly, az l szájpadi megfelelőjeként. Mivel a mai 
helyesírás ezt a hangot megőrizte, csak arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy az ly kiejtése a mai 
j hangétól eltér: mol’ (bh) – moly (olv) (12va19; Mt 6,19). Fontos továbbá az is, hogy ugyanez az 
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ejtéskülönbség vonatkozik a lj hangkapcsolatok ejtésére is: a ma lj-vel jelölt esetekben ugyanis 
a kódex hosszú l’l’ (hosszú ely) hangot ír, ezeket a hangkapcsolatokat a könnyebb olvashatóság 
kedvéért azonban nem írtuk át hosszú lly-ekre. Például: ual’l’uc (bh) – valljuk (olv) [9va9; Mt 
3,9]; nemel’l’èk (bh) – némëllyek (olv) [14vb3; Mt 9,3]; il’l’èn (bh) – illyen (olv) [15ra8;  Mt 9,15]; 
viǵaʒ́tal’l’ac (bh) – vigasztalják (olv) [97va31; Jn 11,31].

Az llj ~ lj (~ lly) rövidülése a szóvégeken. – A szóvégi rövidülés fentebb említett jelensége 
erre a hangra is vonatkozik; rövid ly hangot ejt(het)ünk például az alábbi szóvégi esetekben: Vallj 
(bh: val’ 24va29; Mt 18,29), Kelj fël; (bh: Kèl’ fel 15ra6; Mt 9,6), kelj (bh: Kèl’ 37va11; Mk 2,11). 
A következő szó kezdőhangjának hatását nem vettük figyelembe a szóvégi hangok hosszúságának 
jelölésekor sem.

Mellékjeles mássalhangzók. – A mássalhangzó-jelölés lényeges kérdése a mellékjeles mással-
hangzók ejtése. Itt az az alapvető nehézség, hogy a mellékjelek elmaradása, véletlenszerű elha-
gyása is rendszeresen előfordul a kódexben, legalábbis eddig a szakirodalom ebben egyetértett. 
Ezért is számolhatunk azzal, hogy a mellékjel nélküli  l, n, t is  jelölhet esetenként  ly, ny vagy ty 
hangot, nemcsak mellékjeles változataik. Ezt a lehetőséget azonban szerencsére a hangkörnyezet 
és a nyelvjárási jelenségek megléte, illetőleg ismerete lényegesen szűkíti: a kódex magyar–latin 
szótárát használva általában kideríthető, hogy mely esetekben van szó a mellékjel véletlenszerű 
elhagyásáról, s hol kell valóban mellékjel nélküli hangértékben olvasni az adott betűt.

Példa lehet erre a király főnév és toldalékolása: a királt, királnak alakjai mindig l-lel szere-
pelnek, a király, királyi szóalakokban azonban zömmel megtaláljuk a mellékjeles l-t. Ezt ennek 
megfelelően kell átírni és olvasni, hiszen a -t és a -nak rag t és n foghangja előtt az ly a képzés 
helye szerinti hasonuláson megy keresztül, és l-ként (foghangként) jelentkezik a kiejtésben; ezt a 
nyelvjárási ejtéssajátságot például hűen tükrözi a kódex hangjelölése.

Egyes -ny végű főnevek esetében csak mellékjeltelen n-ek fordulnak elő a kódex szövegé-
ben (pl. bárán, pogán – a bárányétel az egyetlen kivétel); ez sem lehet véletlen. Nem arról van 
szó, hogy az n-ről lemaradt a mellékjel, s itt ny-t jelöl, hanem bizonyosan arról, hogy n-nel kell 
olvasnunk ezeket a szavakat, a szóvégi depalatalizáció (jétlenedés) nyelvjárási példáival találkoz-
hatunk itt. Vannak azonban vitatható esetek is szép számmal, mint pl. a tanítvány, leány ~ lyány 
főnév esetében. Ezért nem is egységesítettük a lëány toldalékos alakjait: lëánynak ~ lëánnak; 
kétszer fordul elő a hagyománnak, mindkétszer nn-el.

Ha szabályszerűséget találtunk az előfordulásokban, azt érvényesítettük az átírásban; máskor 
viszont – hangtörvény vagy szabályosság érvényesülése híján – a többségi előfordulások alapján 
egységesítettük a kiejtést és az írásmódot, tehát a mellékjelek véletlenszerű elmaradását tartottuk 
valószínűnek. A példák tanulmányozása után egyre inkább úgy tűnik: jóval kevesebb a mellékje-
lek véletlenszerű, hibának tekinthető elhagyása, elmaradása annál, mint amit eddig feltételeztek.

A ch és az x. – A ch-nak mint latinból átkerült kétjegyű betűnek az átírása, kiejtése sem egy-
séges. A nevek egy részét kh-val írtuk át, itt kemény h (hagyományos nyelvészeti jele: χ) vagy kh 
ejtendő: (olv) Akhás, Ëzékhiás, Sádokh. Egyes meggyökeresedett nevekben manapság h szerepel: 
Ábrahám, Ráhël; más ismertebb nevekben pedig k oldja fel a ch-t: például Jërikó.

Az x-eket ks-sel írtuk át: Alëksandor (olv), allëksandriai (olv), apëks (olv); de ejthették ksz-
szel is.
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Tulajdonnevek
A szentírás tulajdonneveinek ómagyar írása és hangoztatása – ezért átírása is – a rövidítések és az 
erőteljes latin hatás következtében bonyolultnak tekinthető. A magyar bibliai névhasználat ma-
napság is tarka, tudniillik a mai napig nem létezik közös katolikus-protestáns névhasználat. A mai 
szabályozás szerint következetesen nagybetűvel írtuk a tulajdonneveket: Gëtsëmáni, Lélëk, Szel-
let; a földrajzi neveket, szintén igazodva a mai helyesíráshoz, külön vagy kötőjelezve: Olivëtnak 
hëgyére, Galilëabeli-tengër. Számos fontos bibliai név hangalakja, kiejtése eltér a maitól: Jézsus, 
Kristus, Mojzsës stb., mások évszázadok óta változatlanok: Máté, Márk, Lukács stb. Ingadozás is 
előfordul: Kristus ~ Kristos (ma: Krisztus), János ~ Jánus.

Külalaki  jellemzők és  eltérések
Rövidítések. – A kedég nyolcféle (!) rövidítését a Bécsi kódexben előforduló teljes alak sze-
rinti feloldással egységesítettük (Nyíri 1971: 35). Nem oldottuk föl viszont a mássalhangzóval 
kezdődő szavak előtt szereplő az határozott névelők és mutató névmások rövidítő jelét, csupán 
a pont helyett a későbbi időkben szokásos (és hiányjelként ma is használatos) felső vesszőt, 
aposztrófot használtuk: pl. a∙ papok (bh) – a’ papok (olv). E kapcsolatok kiejtése sem dönthető 
el egyértelműen. A kódexben előforduló egy-egy rövidítetlen alak tanúsága szerint ugyanis a 
kiejtésben megmaradhat a z, de a maihoz hasonlóan hiányozhat is; például: Aʒ ʒantat (bh) – az 
szántat (olv), illetve A io mag (bh) – A jó mag (olv) [mindkettő lelőhelye 20ra38; Mt 13,39]; 
ezek rövidítve is előfordulnak ugyanott: a∙ ʒantas [20ra36; Mt 13,36], a∙ io magot [20ra37; Mt 
13,37]). Lehet tehát például az a’ papoknak (olv) [8vb4; Mt 2,4] kiejtése az papoknak vagy a 
papoknak, de nyelvjárási ejtéssel, a z-nek a rákövetkező mássalhangzóhoz való teljes hasonulá-
sával ap papoknak is.

Számozás, bekezdések, központozás. – Fejezetekre és versekre osztott evangéliumi szövegünk 
számozása itt-ott eltér az újabb kori kiadások számozásától. A Márk-evangélium 8. fejezete egy 
verssel hosszabb, 39 versből áll. A 9. fejezet így eggyel rövidebb, s a Mk 9,1‒49 versszámok 
mindig eggyel kisebb számmal jelölik a megfelelő verseket.

A betűhű szövegben nincsenek bekezdések, de hogy könnyebb legyen használni az olvasatot, 
egy kisméretű jellel, lyukas négyzettel (◘) határoltuk el az evangéliumi szakaszokat, bekezdé-
seket. Egyébként a másoló jószerivel alig használt központozó jeleket (csak a ferde vonalkát: /, 
néha elválasztójelet (kötőjelet)). A szöveg olvashatóságát, értelmezését is nagymértékben meg-
könnyíti a mai szabályok alkalmazása, a korszerű központozás és írásjelhasználat. A bekezdé-
sek és az írásjelek alkalmazásában figyelemmel voltunk az új fordítású katolikus (Biblia 2009, 
Szentírás 2017) és református (Biblia 2018) kiadások gyakorlatára. A határozói igeneves szerke-
zeteket az értelmezés megkönnyítése és a tagolás világosabbá tétele érdekében általában külön 
tagmondatként jelenítettük meg, vagyis vesszővel választottuk el a mondat többi részétől. A nagy-
betűs mondatkezdést igyekeztünk megtartani, az értelmezés megkönnyítésére azonban helyen-
ként nagybetűs kezdésekkel mondatokra bontottuk a folyamatosan írt részeket.

Különírás, egybeírás vagy kötőjeles írás? – A könnyebb, folyamatosabb olvashatóság érdeké-
ben csak ritkán tértünk el a mai szabályoktól, nem növeltük a különírások mennyiségét. Viszont 
az olvasat különleges, köztes megoldásokat is tartalmaz, hiszen a kódex keletkezésének idejében 
egyes szerkezetek és összetételek még nem voltak úgy egybeforrva, mint ma; bizonyos szer-
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kezeteket pedig akkor egybeírtak. Az írásmód („helyesírás”) sem volt még egységes, és egyes 
nyelvi elemek rendszerbeli értéke is eltért a maitól. Ezért kivételes, a mai és a korabeli írásmód 
közötti köztes megoldást, kötőjeles írásmódot alkalmaztunk néhány esetben. – A -kor időhatározó 
ragunk akkor még csak névutószerűen alkotott határozói szerkezetet a névszóval, nem kapcsoló-
dott hozzá toldalékként, ezért többnyire különírták; ma viszont egybeírjuk a -kor elemet (ragot) 
a főnévvel; e különbségre a kötőjel utal: (olv) éjfēl-koron, harmad idő-koron. – Ugyancsak kö-
tőjellel érzékeltetjük, hogy – a -kor esetével részben ellentétesen – mai nélkül névutónk akkori, 
mély és magas hangrendű alakja még nem vált el az előtte álló névszótól: (olv) apródok-nálkül, 
tanók-nálkül; bűn-nēlkül, gyölekëzet-nēlkülön (a kódexben ezek egybeírva szerepelnek, olykor 
hosszú, nehezen olvasható szóalakokat hozva létre).

A kódex írásmódjával összhangban, olykor mai helyesírásunkkal is ellentétben, különírtuk a 
jelen olvasatban a házi atya, házi embër, házi madarim, Szent Lélëk, Szent Szellet, szóró lapát jel-
zős szerkezeteket, hogy érzékeltessük a tagok közti kapcsolat kevésbé szoros voltát, a fogalmia-
sulás, a fogalmi egységesség vélhető gyengébb fokát. Viszont következetesen, mai írásképünkhöz 
igazítva különírtuk az olvasatban a mondott vala-féle igealakokat, melyeket (szoros összetartozá-
sukat érezve, egybeejtésüket tükrözve) szinte egyöntetűen egybeírt a tatrosi másoló.

3. A könyv fölépítése

Rövidítések, jelek. – A szövegekben előforduló, illetve az egész kötetben általánosan is használt 
jelek és rövidítések magyarázata.

A naptár és a négy evangélium. – A kódex sorrendjét követve előbb a naptár olvasatát, majd a 
négy evangélium olvasati szövegét tesszük közzé. Az olvasatokban a kritikai szövegkiadás által 
már javított szöveget jelenítjük meg olvasati formában. Olvasatunk pontosan követi a szövegki-
adás sorbeosztását, az egyes fejezeteket azonban sorkihagyás nélkül közöljük, a hasábjelzeteket 
viszont pontosan feltüntetjük a lap szélén (ezek megegyeznek az eredetiével és természetesen a 
kritikai kiadás jelzeteivel). A szövegben jegyzetekre utaló háromféle jelzéssel is találkozik az 
olvasó: felemelt x-szel (x), csillaggal (*) és szögletes zárójellel ( [ ] ). Ezek a következő részhez 
vezetnek (l. Jegyzetek).

Jegyzetek. – A kritikai kiadás által jelzett, jegyzettel ellátott, de a szövegkiadásban meghagyott 
hibák javításait és magyarázatait, továbbá újabb észrevételeinket és megjegyzéseinket ebben a 
részben a jegyzetjelek szerinti három alegységre, típusra bontva közöljük. A közlés módjáról a 
jegyzetek bevezetőjében szólunk bővebben. (A naptár és az evangéliumok jegyzetei a főszövegek 
közlési sorrendjét követik, előbb tehát mindig a naptár jegyzeteit olvashatjuk.)

Szójegyzék és nyelvjárási jelenségek. – A korabeli szöveg a mai magyar beszélő számára szo-
katlan jelenségeket, ismeretlen elemeket és megoldásokat is jelentős számban tartalmaz, ezért 
– a jegyzetek magyarázatai mellett – a megértéshez feltétlenül szükséges a nyelvjárási sajátos-
ságok áttekintése, és a szöveg szavainak, szóelemeinek, kifejezéseinek viszonylag részletes ma-
gyarázata, ezért közlünk szójegyzéket ebben a részben; használatáról a szószedet elején szólunk 
bővebben.

Függelék. – A Függelék a kódex szövege e-féle hangjait, különösen a zárt ë-zés kérdéseit 
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tárgyalja részletesen, összevetve ezt a Bécsi kódex e-inek rendszerével, annak ë-zésével s a ma is 
létező zárt ë-zés általános(ítható) rendszerével.

Végezetül: reméljük, hogy kötetünkkel hozzájárulhatunk e fontos nyelvemlékünk további 
búvárlásához, népszerűsítéséhez, s egyúttal közelebb is kerülhetünk Henzsël Ëmre fia, Némëti 
György kiemelkedő jelentőségű művéhez, ezáltal pedig ősrégi és örökifjú nyelvünk szelleméhez.

H. Tóth Tibor, Mészáros András

RÖVIDÍTÉSEK, JELEK MAGYARÁZATA

A négy evangélium rövidítése. – Mt: Máté; Mk: Márk; Lk: Lukács; Jn: János (Például a Jn 1,17 
a János-evangélium első fejezetének tizenhetedik versét jelöli.)

Az olvasatban is megtartottuk az eredeti kódexkézirat és a hozzá igazodó betűhű, kritikai kiadás 
hasábbeosztását. A rövidítések föloldása a következő:
r: recto = kódexlevél első oldala;
v: verso = kódexlevél hátoldala;
ra: recto a = előoldal 1. hasábja
rb: recto b = előoldal 2. hasábja;
va: verso a = hátoldal 1. hasábja;
vb: verso b = hátoldal 2. hasábja

Négy megkülönböztetendő hang írása és  kiejtése
olvasati e, E (betűhű: è, È): köznyelvi e hang
olvasati ē, Ē (betűhű: è, È): hosszú nyílt e hang
olvasati ë, Ë (betűhű: e, E; ė, Ė): zárt ë hang
olvasati é, É (betűhű: e, E; ė, Ė): köznyelvi é hang

Dőlt betűk
Az e, E;  ē, Ē;  ë, Ë; é, É; j stb. betűk döntésével jelezzük a betűhű kiadás betűjelének hang érté-
ké től való  eltérést. Például a fèlèlet (bh) [9ra12; Mt 2,12] szó harmadik szótagi e-je ë-t jelöl, 
mivel azonban az -at/-et képző e-je rendszerszerűen nyílt, eltértünk a betűhű szövegben jelölt 
hangértéktől, s ezt döntéssel jeleztük: felelet (olv).

Aláhúzott betűk
Nyíri Antal dőlt e, E betűvel jelölte meg az általa bizonytalanul olvashatónak ítélt e-féle hangokat, 
hogy a kutatók „a Farkas-féle kiadvánnyal összehasonlítva döntsenek ezek hangértékéről” (Nyíri 
1971: 33).  Ezeket a hangokat mi aláhúzással jelöltük meg az olvasatban, egyébként pedig az 
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adott helyre rendszerszerűen illeszkedő e-féle hangot írtuk be olvasati hangértékként: e, E; ë, Ë:  
ē, Ē: é, É. Például: Bëtlëhëm, a második és harmadik szótag bizonytalan olvasatú e-jét zárt ë-ként 
értékeltük, és aláhúztuk; népemet, az első szótag bizonytalan olvasatú betűjét é-nek olvastuk, és 
aláhúztuk.

Egyéb rövidítések
bh: betűhű; a MK betűhű szövegének írásmódja, a betűhű kiadás (Nyíri Antal 1971)
olv: olvasati (betű, hang, szóalak); a jelen olvasat írásmódja
BK: Bécsi kódex; az ott előforduló szóalak, kötőhang (tővéghangzó, teljes tő, toldalékelőző); 
[BK]: a szótő, szóalak, kötőhang (tővéghangzó) megegyezése a Bécsi kódexével; illetve a szög-
letes zárójelen belül értelemszerűen az esetleges eltérés
MK: Müncheni kódex; az itt előforduló szóalak, kötőhang (tővéghangzó, teljes tő)

Jelek
|  : hasábzáró vonás (ra, rb, va végén)
|| : hasáb- és levélzáró kettős vonás (vb végén)
◘ : az evangéliumok szövegének tagolására, általában a versnél nagyobb egységek, bekezdések, 
szakaszok elhatárolására szolgáló segédjel
[ ] : az olvasat szövegében a másolási hiba javítását kiemelő jel; a szöveg- vagy szórész módosítása, 
cseréje vagy kihagyása; példa: 14va22 (Mt 8,22): halott[o]kat (hibás: halottakat)
~ : változat (szóalakváltozat; jelentésváltozat stb.; e jelnek a szójegyzékben más szerepe van)
‒ : szópár (betűhű ‒ olvasati; alapalak ‒ toldalékolt alak)
’  ’: szójelentés jele
’: felső hiányjel (körmöcske): a határozott névelő (olykor a mutató névmás) rövidítésének része, 
lényegében a z hangot helyettesíti (l. fentebb)
˹  ˺: az evangéliumi fejezetszámok olvasati jele, pl. II ˹Másod˺ stb.
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A Naptár betűhű közreadása némileg eltér a négy evangéliumétól. A betűhű szöveg dőlt betűs sza-
vai és a kiemelt nagybetűk (a mellettük álló rövidítésekkel együtt), valamint a római számok az 
eredeti kéziratban pirossal vannak írva. A betűhű kiadás döntött szövegrészeiben az ékezet szem-
pontjából bizonytalan e-féle betűt álló betű jelzi (Nyíri 1971: 78); olvasatunkban ezeket a betűket 
az evangéliumoknál is alkalmazott jelöléssel, tehát aláhúzással jelöljük. Például: Szënt keresztnek 
mëglëletë (május 3.). Az álló betűs szövegrészekben az általunk módosított betűt döntjük (aho-
gyan a négy evangélium szövegében is): Pētër diakónus (április 16.). A döntött szövegrészekben 
viszont (és csakis ott) az általunk módosított betűt ‒ értelemszerűen különböztetve ‒ állónak ír-
juk. Például más helyütt a Pētër név első szótagjában: Szent Pētër és Szent Pál apastalok (június 
29.). Az  · i ·  rövidítést (id est ’azaz, vagyis, tehát’) id ëszt formában feloldottuk. Egyes szavak és 
kifejezések magyarázata a jegyzetekben, illetve a szójegyzékben található meg.

A naptár néhány számának föloldása1

XXVIII huszonnyolc (a naptár február havi címsorában)
XXIX huszonkilenc (a naptár havi címsoraiban)
XXX harmic (a naptár havi címsoraiban)
XXXI harmicëgy (a naptár havi címsoraiban)

Magyarázat a naptár havi  táblázataihoz
1. oszlop: aranyszámok
2. oszlop: vasárnapi betűk; A = vasárnap, b = hétfő stb.
3. oszlop: a napok számozása visszafelé a nónáshoz, az idushoz és a következő hónap első 
napjához viszonyítva
4. oszlop: a hónap beosztása a Nonae-hoz, Idushoz és Kalendae-hez tartozó napok szerint
5. oszlop: a címsorban a napév és holdév havi napszáma; alatta az egyes napok ünnepe, szentje, 
böjtje stb.
 

1  Az olvasatot itt adjuk meg a táblázatokban rendelkezésre álló hely szűkössége miatt.
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K            L 
Januáriusnak vagyon XXXI napja, 
a’ hód kedég XXX 

II  

XI   

XIX 

A. 
b 
c 
d 
e 

Januárius 
IIII 
IIII 
II 
Nónás 

N 

Úrnak környékëzetë napja 
Szënt Ëstván protomártír oktávája 
Szent János apastal és ëvangyëlista oktávája 
Aprószentëk oktávája 
Sëvërimi püspök Vigília id ëszt böjt 

VIII 

XVI 
V 

XIII 
II 

f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Idus 

dus 

Vízkereszt napja 
Luciáni pap 
Gërhardi püspök 
Juliáni, Basilëabeli* 
Remëtë Szent Pál 
Fëlici ëdukon, Kristusnak kietlenből kihozása 
Cirici mártír 

X 

XVIII 
VII 

f 
g 
A 
b 
c 

Idus 
XIX 
XVIII 
XVII 
XVI 

K 

Vízkereszt oktávája 
Fëbruárius Féliks mártír 
Maurius apát 
Marcëllius pápa és mártír 
Szent Antal halála napja 

XV 
IIII 

XII 

d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 

XV 
XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X 
IX 

K 

Priska szűz és mártír 
Mária Magdalna és Márta napja 
Fábián és Sëbëstyén mártír 
Annos szűz és mártír 
Vincë mártír 
Ëmërënciána szűz és mártír 
Timótëus apastal 

X 

XVII 
VI 

d 
e 
f 
g 

VIII 
VII 
VI 
V 

K 

Szent Pál mëgfordolatja napja 
Polikárpius püspök és mártír 
János püspök halála és konfëssor 
Szent Annos oktávája / és szüzë 

XIIII 
II 

A 
b. 
c. 

IIII 
III 
II K 

Valérius püspök és mártír 
Ámëni mártír 
Július pap és konfëssor 
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K            L 
 

Fëbruárius XXVIII nap, a’ hód 
kedég huszonkilenc 

XI 
XIX 
VIII 

d 
e 
f 
g 

Fëbruárius 
IIII 
III 
II 

N 

Brigida szűz 
Szűz Mária tisztolatja 
Szent Balázs püspök és mártír 
Viktori mártír 

XVI 
V 

XIII 
II 

X 

A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Szent Ágota asszony szűz és mártír 
Tëodórus  szűz 
Anguli püspök 
Pál püspök 
Apalin szűz 
Kolozs szűz 
Dëzsidérius püspök 
Juliáni mártír 
Juliánus mártír 

XVIII 
VII 

XV 
IIII 

c 
d 
e 
f 
g 

XVI 
XV 
XIIII 
XIII 
XII 

K 

Március / Szent Bálint mártír 
Dëzsidérius püspök 
Juliánus szűz és mártír 
Donátus püspök 
Klaudius mártír 

XII 
A 
b 
c 
d 

XI 
X 
IX 
VIII 

K 

Sabinus mártír 
Korona szűz 
Fortunátus püspök 
Szent Pētër szēkbe ülete 

IX 

XVI 

e 
f 
g 

VII 
VI 
V K 

Béda szűz  Vigília id ëszt böjt 
Mátyás apastal 
Viktorin társasági 

XI 

XIIII 

A 
b 
c 

IIII 
III 
II K 

Nostári püspök és mártír 
Fortunátus püspök 
Boniáni apát 
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K L Március XXXI nap, a’ hód kedég XXX 

III 

XI 

XIX 
VIII 

d 
e 
f 
g 
A 
b 

Március 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

N 

Lëó pápa és mártír 
Hërici püspök és mártír 
Martini vitēz 
Adorján mártír 
Ëuzsébius mártír 
Viktori mártír 

XVI 
V 

XIII 
II 

c 
d 
e 
f 
g
A 
b 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
Idus 

Idus 

dus 

Përpétué és Bódog 
Cipriánus mártír 
Nëgyven mártírok 
Alëksandrius mártír 
Rustici mártír 
Szent Gërgëly pápa 
Makadóniai pap 

X 

XVIII 
VII 

c 
d 
e 
f 

II 
Idus 
XVII 
XVI 

K 

Innocëncius pápa 
Longius vitēz 
Április 
Gëdróc szűz 

XV 
IIII 

g 
A 
b 
c 

XV 
XIIII 
XIII 
XII 

K 

Öduárd király 
Józsëfnek születete 
Gumbërtus konfëssor 
Szent Benedëk apát 

XII 
I 

IX 

d 
e 
f 
g 

XI 
X 
IX 
VIII 

K 

Justiabeli püspök 
Kvintinus mártír 
Pingivini püspök 
Máriának hirdetetë napja 

XVII 
VI 

XIII 

A 
b 
c 
d 
e 

VII 
VI 
V 
IIII 
III 

K 

Kastuli mártír 
Lompért püspök 
Prisi mártír 
Ëustázsius apát 
Kvintinius mártír 

III f II K Rëgulus püspök 
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   K           L Április XXX nap, a’ hód XXIX 

XI 

XIX 

g 
A 
b 
c 

Április 
IIII 
III 
II 

N 

Mária ëgyipciakabeli* 
Vallérius püspök 
Tëodózsius szűz 
Ambrós püspök 

VIII 
XVI 
V 

XIII 
II 

X 

d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 

Nónás 
VIII[] 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Idus 

dus 

Niërénis szűz 
Sikstus pápa 
Diënës püspök 
Ëgyi[p]tomi Mária 
Hēt szüzek napja 
Cëlëstius mártír 
Lëó pápa 
Július püspök 

XVIII 
VII 

e 
f 
g 
A 

Idus 
XVIII 
XVII 
XVI[I] 

K 

Fémia szűz és Zsófia szűz 
Tiburcius és Vallérianos mártírok 
Szënt Ilona halála 
Pētër diakónus 

XV 
IIII 

XII 
I 

b 
c 
d 
e 
f 
g 

XV 
XIIII 
XIIII 
XII 
XI 
X 

K 

Ëlëutérius püspök 
Vincënc és Gáj mártírok 
Ancëntius pápa 
Maksiminianus pápa 
Gótérius pápa 
Simëon mártír, Adalbërt püspök 

IX 

XVII 
VI 

XIIII 
III 

A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 

IX 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

K 

Szent György mártír 
Szent Márk ëvangyëlista 
Ëuzsécius pápa 
Anastius pápa 
Vitálius püspök 
Pētër mártír 
Kvirini mártír 
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   K           L 
Május XXXI nap, a’ hód XXIX 

XI 

XIX 
VIII 

XVI 

b 
c 
d 
e 
f 
g 

Május  
VI 
V 
IIII 
III 
II 

N 

Fülöp és Jakab apastalok 
Úr koronájának napja 
Szënt keresztnek mëglëletë 
Flóriánus mártír 
Gothárd püspök 
Szent Jánus olajban főzetë 

V 

XIII 
II 

X 

XVIII 
VII 

A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Juvënális mártír 
Szent Mihály jelënetë 
Szent Jánusnak olajban főze[t]ë napja 
Gordiánus és Ëpimakhius mártír 
Translakon szent Andorjás 
Pangrác püspök 
Mamërt püspök 
Izsidórus püspök 
Simplëks mártír 

XV 
IIII 

XII 

c 
d 
e 
f 
g 

XVII 
XVI 
XV 
XIIII 
XIII 

Június 
Balázs püspök 
Fëlicissimus mártír 
Skonidáni mártír 
Bazsélius szűz 

I 

IX 

A 
b 
c 
d 

XII 
XI 
X 
IX 

Januárius mártír 
Szent Hilona asszon 
Dëzsidérius püspök 
Domokos gyóntó 

XVII 
VI 

XIIII 

e 
f 
g 
A 

VIII 
VII 
VI 
V 

Urbán pápa 
Ágoston püspök 
Szënt Katërina asszon választatja 
Jánus pápa 

III 

XI 

b 
c 
d 

IIII 
III 
II 

Maksiminiánus pápa 
Féliks pápa 
Pëtronëlla szűz  /  Ez Szent Pētër lyánya volt.  
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   K           L 
Június XXX nap, a’ hód XXIX 

XIX 
VIII 
XVI 
V 

e 
f 
g 
A 
b 

Június 
IIII 
III 
II 
Nónás 

N 

Nikomédus mártír 
Marcëlliánus mártír 
Kvirinus mártír 
Ërazsmus püspök 
Bonifácius püspök 

XIII 
II 

X 

XVIII 

c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Idus 

dus 

Filöp diakónus 
Mëdárd pap 
Mëdárdus püspök 
Prímus és Fëliciánus mártír 
Pálili püspök 
Barrabás apastal 
Bazsalídius mártír 

VII 

XV 
IIII 

XII 
I 

IX 

XVII 
VI 

XIIII 

III 

XI 

c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 

Idus 
XVIII 
XVII 
XVI 
XV 
XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X 
IX 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Antal konfëssor 
Július 
Vitus és Modëstus mártír 
Kvintinus mártír 
Maurius és Marcëllinus mártírok 
Sëruázsius és Protázsius mártírok 
Vitálius mártír 
Rëginé szűz 
Albánius mártír 
Tízezër vitēz 
Alfëus mártír   Vigília id ëszt böjt 
Jánus baptista születetë 
Gallérius mártír 
Szent Jánus Szent Pál mártír 
Szënt László király és konfëssor 
Lëó pápa 
Szent Pētër és Szent Pál apastalok 
Szënt Pál mëgemlekëzetë 



34 A Müncheni  kódex naptárának olvasata

   K           L Július XXXI nap, a’ hód XXX 

XIX 
VIII 

XVI 
V 

g 
A 
b 
c 
d 
e 

Július 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

N 

Szent Jánus baptista oktávája 
Mária Ëlzsébëtnek mëglátása 
Szent Tamás mëgjelënetë és apastal 
Szent Márton püspök mëgjelënetë 
Domokos mártír 
Szent Pētër és Szent Pál apastalok oktávája 

XIII 
II 

X 

XVIII 
VII 

f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Idus 

dus 

Vilibald püspök és gyóntó 
Szent Gëllyén 
Ëuzsémiánus diakónus 
Hēt atyafiú mártírok 
Szënt Benedëknek mëgjelënetë 
Hërmagor gyóntó 
Szent Margit szűz és mártír 
Fogátius püspök 

XV 
IIII 

XII 
I 

g 
A 
b 
c 
d 

Idus 
XVII 
XVI 
XV 
XIIII 

K 

Az apastaloknak eloszlások 
Augustus 
Szt. Elek konfëssor 
Tëodózsius mártír 
Arzsémius gyóntó 

IX 

XVII 

e 
f 
g 
A 

XIII 
XII 
XI 
X 

K 

Szent Illyēs próféta 
Praksédis szűz 
Mária Magdalna asszony 
Apolónius pap 

VI 

XIIII 
III 

b 
c 
d 
e 

IX 
VIII 
VII 
VI 

K 

Kristiánus szűz Vigília id ëszt böjt 
Jakab apastal 
Szent Anna asszony napja 

XI 
XIX 

f 
g 
A 
b 

V 
IIII 
III 
II 

K 

Pantalëóx mártír 
Mártié hospiti Úré* 
Szent László halála 
Gërmanus püspök 



35A Müncheni  kódex naptárának olvasata

    K           L 
Augustus XXXI nap, a’ hód XXX 

VIII 
XVI 
V 

c 
d 
e 
f 

Augustus  
IIII 
III 
II 

N 

Szent Pētër vasa szakadatja 

Szent Ëstván protomártír testë mëglëlete 
Ëstván pápa és mártír 

XIII 

II 
X 

XVIII 
VII 

XV 

g 

A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 

Nónás 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Havi Bódoganya, Damokos konfëssor,
Osvald király 
Úrnak mëgváltozása napja 
Ëfra szűz 
Kiriákus mártír 
Románus mártír    Vigília id ëszt böjt 
Lőrinc mártír 
Tiburcius mártír 
Szűz Kalára 
Ëuzsébius pap 

IIII 

XII 
I 

b 
c 
d 
e 

XIX 
XVIII 
XVII 
XVI 

K 

Sëptëmbër Vigília id ëszt böjt 
Máriának fël-mënnybe vételë 
Bërënald püspök 
Szent Lőrinc oktávája 

IX 

XVII 
VI 

f 
g 
A 
b 
c 
d 

XV 
XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X 

K 

Agapit mártír 
Magnus mártír 
Szent Ëstván király halála 
[M] Bërënald gyóntó 
Mária oktávája 
Timótëus mártír   Vigília id ëszt böjt 

XIIII 
III 

XI 
IX 

VIII 

e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 

IX 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II[I] 

K 

Bartallus apastal 
Gënézsius mártír 
Erenyei mártír 
Rúfus mártír 
Ágoston püspök 
Szent Jánus baptista nyakavágása 
Féliks mártír 
Paulinus püspök 
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    K           L 
Sëptëmbër XXX nap  /  a’ hód XXIX 

XVI 
V 

XIII 

f 
g 
[A]
b 

Sëptëmbër 
IIII 
III 
II 

N 

Ëgyëd apát 
Szent Ëmre konfëssor halála 
Szënt Antónius mártír 
Marcëllius mártír 

II 

X 

XIII 
VII 

XV 
IIII 

c 
d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 
d 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Viktorius mártír 
Magnus konfëssor 
Magnus gyóntó 
Mária születeti 
Gorgónius mártír 
Illávius pápa 
Prótius és Jácinktus mártírok 

Hēt alú atyafiak 

XII 
I 

e 
f 
g 
A 

XVIII 
XVII 
XVI 
XV K 

Októbër  / Szent kereszt fëlmagasztatatja 
Nikodémus mártír 
Fémia szűz és mártír 
Lampërt püspök 

IX 

XVII 
VI 

b 
c 
d 
e 
f 

XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X K 

Januárius mártír 
Ëlégius püspök 
Lúrius mártír    Vigília id ëszt böjt
Szent Máté apastal és ëvangyëlista 
Maurius mártír 

XIIII 
III 

XI 

g 
A 
b 
c 

IX 
VIII 
VII 
VI K 

Téda szűz 
Szent Gëlérd püspök 
Szent Cipriánus püspök 
Justinus püspök 

XIX 

VII 

d 
e 
f 
g 

V 
IIII 
III 
II K 

Szent Kozma, Dëmjén mártírok 
Vëncëslaus püspök 
Szent Mihály arkangyal 
Jëronimus pap és doktor 
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    K           L Októbër XXXI nap, a’ hód XXX 

XVI 
V 
XIII 
II 

X 

A 
b 
c 
d 
e 
f 

Októbër 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

N 

Rëmígius püspök 
Simpliciánus és Lëodëgárd püspök 
Simplicius mártír 
Románus konfëssor / Szent Fërënc konfëssor 
Justinus és Jakab papok 
Románus gyóntó 

XVIII 
VII 

XV 
IIII 

XII 
I 

g 
A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 

Nónás 
VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Marcëllius pápa és mártír 
Benedëk szűz 
Szent Diënës / társságival /  mártírok 
Szent Gërëon mártír 
Ëdëlburgius szűz 
Maksimiánus püspök 
Szent Kálmán mártír 
Ëdurd özvegy 
Tëofilus püspök 

IX 
b 
c 
d 

XVII 
XVI 
XV K 

Szent Gál apát, novëmbër 
Florëncius püspök 
Lukács ëvangyëlista 

XVII 
VI 

XIIII 
III 

e 
f 
g 
A 
b 

XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X 

K 

Negyvenkilenc mártírok 
Kaprásius mártír 
Tizënëgyezër szűz szentëk 
Kolumbánus mártír 
Sëvériusx püspök 

XI 
XIX 

c 
d 
e 
f 

IX 
VIII 
VII 
VI K 

Sëvërinus püspök 
Krispini és Krispiánus 
Dëmëtër mártír 
Ëvaristius pápa    Vigília id ëszt böjt 

VIII 

XVI 
V 

g 
A 
b 
c 

V 
IIII 
III 
II 

K 

Szent Simon és Júda apastalok 
Mártistius püspök 
Sërafiózsus püspök 
Kvintinus mártír    Vigília id ëszt böjt 
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    K           L 
Novëmbër XXX nap, a’ hód XXIX 

XIII 
II 

d 
e 
f 
g 

Novëmbër 
IIII 
III 
II N 

Mënd szënt napja 
Ëustázsius mártír 
Hubërt püspök 
Malakiás püspök 

X 

XVIII 
VII 

XV 
IIII 

A 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 

Nónás 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 
Idus 

Idus 

dus 

Ëmre hercëg 
Lëonardus konfëssor 
Pilibart püspök 
Tëodórus mártír 
Márton pápa 
Tëodor mártír 
Márton püspök és konfëssor 
Öt atyafiak 

XII 
I 

IX 

XVII 

b 
c 
d 
e 
f 
g 

XVIIII 
XVIII 
XVII 
XVI 
XV 
XIIII 

K 

Dëcëmbër  /  Bërëck püspök 
Clëmëncius mártír 
Márton gyóntó 
Szent Ëstván apát 
Anián gyóntó 
Szent Márton oktávája 

VI 

XIIII 
III 

A 
b 
c 
d 
e 

XIII 
XII 
XI 
X 
IX 

K 

Szent Ërzsébët 
Ponciánus mártír 

Cëcëllyë szűz és mártír 
Kelemën pápa 

XI 
XIX 

VIII 

XVI 
V 

f 
g 
A 
b 
c 
d 
e 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

K 

Krizsogónus mártír 
Katërina szűz és mártír 
Linus pápa 
Négy koronázattak 
Ërazsmos mártír 
Mauri és Krizsáni   Vigília id ëszt böjt 
Szent Andërjás apastal 
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    K           L 
Dëcëmbër harmicëgy nap, a’ hód XXX 

XIII 
II 

X 

f 
g 
A 
b 
c 

Dëcëmbër 
IIII 
III 
II 
Nónás 

N 

Kandidus püspök 
Longinus vak vitēz 
Lucius püspök 
Barbara szűz és mártír 
Krispiánus szűz 

XVIII 
VII 

XV 
IIII 

XII 

d 
e 
f 
g 
A 
b 
c 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

Idus 

dus 

Szënt Miklós püspök 
Szent Andërjás oktávája 

Lëokádus szűz 
Melkisëdëk pap 
Damaskus prépost 
Allëksandor mártír 

I 

IX 

XVII 
VI 

d 
e 
f 
g 
A 
b 

Idus 
XIX 
XVIII 
XVII 
XVI 
XV 

K 

Lúcia szűz 
Januárius 
Ignát mártír 
Ëatiánus mártír 
Ananiás és Azarjás és Missaël 
Maksimiánus gyóntó 

XIIII 
III 

XI 
XIX 

c 
d 
e 
f 
g 
A 

XIIII 
XIII 
XII 
XI 
X 
IX 

K 

Unubalt gyóntó 
Vallérius mártír    Vigília id ëszt böjt 
Tamás apastal 
Tëodózsus szűz 
Viktóriusx szűz 
                              Vigília id ëszt böjt 

VIII 

XVI 
V 

XIIII 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
A 

VIII 
VII 
VI 
V 
IIII 
III 
II 

K 

Úrnak születete 
Szent Ëstván protomártír 
Szent Jánus apastal és ëvangyëlista 
Aprószentëk 
Szent Tamás püspök és mártír 
Sabinus püspök 
Silvestër pápa 
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A’ litëra
domnikálisz e-

szerént számláltatik,
tudnimërt: tizënhat, ti-

zënhēt, mëndszërrel
és mëndaddig, míg

arra jutsz, hol az íródë-
jákok írnak. Az aurëus

numërus még
úgyan aszerént,
de a’ kereszt-

ről kezdd.

Úr születetének ezërnégyszázhatvanhatod esztendejében
Szent Lajus királ napon
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Concurrentes I II III IIII V VI Concurrentes

Litera
dominicalis A B C D E F G Litera dominicalis

I VIII VIII VIII VIII VII VII VII

II VI VI VI VI VI VI VI

III IX IX IX IX IX VIII VIII

IIII VIII VII VII VII VII VII VII

V VI VI VI VI V V V

VI IX IX VIII VIII VIII VIII VII

VII VII VII VII VII VII VI VI

VIII X X X IX IX IX IX

IX VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII

X VII VII VI VI VI VI VI

XI IX IX IX IX IX IX IX

XII VIII VIII VIII VII VII VII VII

XIII VI VI VI VI VI VI VI

XIIII IX IX IX IX VIII VIII VIII

XV VII VII VII VII VII VII VII

XVI VI VI VI V V V V

XVII IX VIII VIII VIII VIII VIII VIII

XVIII VII VII VII VII VI VI VI

XIX X X IX IX IX IX IX

Aureus
numerus

Intervallum
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Jézsus Kristus, Dávid fia, Ábra-
hám fia születetének könyvö. (2)

Ábrahám kedég szülé Izsákot.
Izsák kedég szülé Jákobot, Jákob
kedég szülé Júdást és ő atyjafiait. (3) Júdás
kedég szülé Fárëst és Zarámot Támár-
tól. Fárës kedég szülé Ëzromot, Ëzrom
kedég szülé Arámot. (4) Arám kedég szülé
Aminádábot, Aminádáb kedég szülé Nás-
sont, Násson kedég szülé Salmont. (5)
Salmon kedég szülé Bózt Rábtól, Bóz
kedég szülé Obëtët Rúttól, Obët kedég
szülé Jëssét, Jëssë kedég szülé Dávid királt.
◘ (6) Dávid király kedég szülé Salamont
attól, ki vala Uriásé. (7) Salamon kedég
szülé Robovámot. Robovám kedég szülé
Abiást, Abiás kedég szülé Ázát. (8)
Áza kedég szülé Jozsafátot. Jozsafát kedég
szülé Jórámot, Jórám kedég szülé Oziást.
(9) Oziás kedég szülé Joatámot, Joatán
kedég szülé Akhást, Akhás kedég szülé
Ëzékhiást. (10) Ëzékhiás kedég szülé
Manassëst, Manassës kedég szülé |
Ámont, Ámon kedég szülé Józiást. (11)
Józiás kedég szülé Jëkoniást és ő
atyjafiait Babillonba viteletiglen. ◘ (12)
És Babillonba vitelet után Jëkoniás
szülé Salatielt, Salatiel kedég szülé Zoro-
bábëlt. (13) Zorobábël kedég szülé
Abiudot, Abiud kedég szülé Ëljákhimot,
Ëljákhim kedég Ázort. (14) Ázor kedég
szülé Sádokhot, Sádokh kedég szülé
Ákhimot, Ákhim kedég szülé Ëliudot. (15)
Ëliud kedég szülé Ëlëázártx, Ëlëázárx kedég
szülé Mátánt, Mátán kedég szülé Jákobot.
(16) Jákob kedég szülé Józsëfët, Máriá-
nak férjét, kitől születék Jézsus, ki hívatik
Kristusnak. ◘ (17) Azért mëndën nëmzetëk
Ábrahámtól fogván Dávidiglan
tizënnégy nëmzetëk, és Dávidtól fogván
Babillonba viteletiglen tizënnégy nëm-
zetëk, és Babillonba vitelettől fogván

Kristusiglan tizënnégy nëmzetëk. ◘ (18) Kris-
tusnak kedég születetë így vala: Mikor ő
anyja, Mária volna mënyeztetëtt Józsëf-
nek, mielőtt ëgybejőnének, lëleték ő
méhében vallván Szent Lélëktől. (19)
Mërt kedég Józsëf, ő férje igaz volna,
és nëm akarná őtet beadni, |
akarja vala őtet titkon elhadni. (20)
Ő kedég e gondolván, ímë, Úrnak angyala
jelënék neki álmában, mondván: Józsëf,
Dávidnak fia, në akarj félnëd Máriát,
të feleségëdet hozjád vënnëd, mërt
mëly őbennë születëtt, Szënt Lélëktől
vagyon. (21) Szül kedég fiat, és hívod ő
nevét Jézsusnak, mërt ő üdvözëjti ő népét
ő bűnöktől. (22) Mëndez kedég lött, hogy
beteljesëdnék, mëly mondatott Úrtól
próféta miatt, mondván: ◘ (23) Ímë, szűz
vall fiat ő méhében, és szül, és hívatik
ő nevë Ëmánuelnek, mëly magyarázta-
tik: müvelönk Isten. ◘ (24) Józsëf kedég,
fëlkelvén álmából, tőn, miként paran-
csolá őneki Úrnak angyala, és vëvé ő
feleségét, (25) és nëm esmeré mëg őtet,
mígnëm szülé ő előlött fiát, és hívá ő
[ne]vét Jézsusnak. 

          II  ˹Másod˺

Azért mikor születëtt volna Jézsus
Júdëának Bëtlëhëmében

júdëabeli Hëródës királ-
nak napiban, ímë, a’ mágosok
jövének napkelettől Jëruzsálëmbe, (2) mond-
ván: Hol vagyon, ki születëtt, zsidóknak
királya? Mërt látók ő csillagát nap-
keletën, és jövénk ajándokokkal
imádnonk őtet. (3) Hallván kedég Hëródës
király, mëg- |
szomorodtaték, és mënd Jëruzsálëm ővele.
(4) És ëgybegyőjtvén a’ papoknak

8ra
Mátéx

8rb

8va

8vb
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mëndën fēdelmëket és a’ népeknek
írástudóit, tudakozik vala őtőllök,
hol Kristus születnék. (5) És azok mondának:
Júdëának Bëtlëhëmében, mërt
így vagyon írván próféta miatt: ◘ (6) És të
Bëtlëhëm, Júdëának földö, sëmmivel
vagy küssebb Júdának fēdelmiben, mërt
tëbelőlled jő ki hercëg, ki bírja ēn
népemet, Izsraëlt. ◘ (7) Tahát Hëródës titkon
híván a’ mágosokat, szerelmest tanólja
vala őtőllök a’ csillagnak idejét, mëly
tetëtt vala nekik. (8) És eresztvén őket
Bëtlëhëmbe, monda: Mënjetëk és
kērdëzkëdjetëk szerelmest a’ gyermëk-
ről, és mikor mëglëlenditëk, hirdes-
sétëk mëg ēnnekëm, hogy ës ēn jutván,
imádjam őtet! (9) Kik mikor hallot-
ták volna a’ királt, elmënének. És ímë,
a’ csillag, kit láttak vala napkeletën,
elölkeli vala őket, míglen jutván,
állana a’ ház fëlëtt, hol vala a’ gyer-
mëk. (10) Látván kedég a’ csillagot,
örőltenek vala igën nagy örömmel. (11)
És bemënvéjëk a’ házba, lëlék a’
gyermëkët ||
Máriával, ő anyjával. És lëesvéjëk,
imádák őtet, és ő këncsëk mëgnyitván,
ajánlának neki ajándokokat: aranyat,
tëmjēnt és mirrát. (12) És felelet
vévén álmokban, hogy në mënnének
mëg Hëródëshëz, más úton fordo-
lának mëg ő országokba. ◘ (13) Kik mi-
kor elmëntek volna, ímë, Úrnak angyala
jelënék Józsëfnek álmában, mondván: Kelj
fël, és vëgyed a’ gyermëkët és ő anyját
éjjel, és fuss Ëgyiptomba; és légy ott,
míglen mondok tënekëd! Mërt jöven-
dővöl vagyon, hogy Hëródës keressë a’
gyermëkët elveszteni őtet. (14) Ki fël-
kelvén, vëvé a’ gyermëkët és ő anyját
éjjel, és mënë Ëgyiptomba. (15) És vala
ott Hëródës mëgholtiglan; hogy

beteljesëdnék, mëly mondatott Úrtól
próféta miatt, mondván: Ëgyiptomból
hiuttam ēn fiamat. ◘ (16) Tahát Hëró-
dës látván, mërt mëgcsalattatott
volna a’ mágosoktól, igën mëgha-
raguék; és eresztvén, mëgölö mëndën
gyermëkëket, kik valának Júdëának
Bëtlëhëmében és mënd ő vidékiben,
kēt esztendejëket és alább, az idő szerént,
mënt |
kērdëzkëdëtt vala a’ mágosoktól. (17)
Tahát beteljesëdék, mëly mondatott
Jërëmiás próféta miatt, mondván: ◘ (18)
Szó magasságokban hallatott, siralm és
nagy ordëjtat; Ráhël siratván ő fiait,*
és nëm akara mëgvigasztaltatni, mërt
nëm vadnak. ◘ (19) Hëródës mëghal-
ván kedég, ímë, Úrnak angyala jelënék
Józsëfnek álmában Ëgyiptomban, (20)
mondván: Kelj fël, és vëdd a’ gyermëkët
és ő anyját, és mënj Izsraël földébe, mërt
mëgholtanak, kik keresik vala a’ gyer-
mëknek lelkét! (21) Ki fëlkelvén vëvé
a’ gyermëkët és ő anyját, és jövö Izsraël
földébe. (22) Hallván kedég, hogy Arhël-
laus országlana Júdëában Hëródë-
sért, ő atyjaért, félemék oda mënni,
és imtetvén álmában, mënë Galilëá-
nak vidékibe. (23) És jutván, lakozék
a’ városban, ki hívatik Názárëtnek,
hogy beteljesëdnék, mëly vagyon mond-
ván próféta miatt, mërt nazarëus-
nak hívattatik.

          III  ˹Harmad˺

A’ napokban jövö Jánus Baptis-
ta, prédikálván Júdëának kiet-

lenében, (2) és mondván: Pë-
nitënciát tartsatok, |
mërt elközelëjt mënnyeknek országa! (3)
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Mërt ez az, kiről írattatott Izsaiás
próféta miatt, mondván: ◘ Ivöltőnek szava
kietlenben: Alkossátok Úrnak útát,
igazakká tëgyétëk ő ösvēnyit! ◘ (4) Ez
János kedég vall vala ruhát tevéknek
szőréből, és ködmënyruhát ő forcsoka
környől; ő étkë kedég vala sáska és vad-
méz. (5) Tahát kimëgyën vala őhozjá
mënd Jëruzsálëm és mënd Júdëa, és
mëndën vidék Jordán környől; (6) és
mëgkeresztëlkëdnek vala őtőllö Jor-
dánban, ő bűnöket mëggyúnván. ◘ (7)
Látván kedég a’ lëváltaknak és a’
saducëosoknak sokit, jövőket ő ke-
resztségére, monda nekik: Këcske-
kígyóknak nëmzeti, ki mutatott nektëk
elfutnotok Istennek jövendő ha-
ragjától? (8) Tëgyétëk azért pënitënciának
méltó gyimölcsét! (9) És në akarjátok
mondanotok tünönbennetëk: Ábrahá-
mot valljuk atyánknak; mërt mondom
tünektëk, hogy hatalmas Isten e kövek-
ből fëlkölteni Ábrahámnak fiait.
(10) Mërt immár a’ fëjsze a’ fa gyökerére
vettetëtt. Mëndën fa azért, mëly nëm
tëszën jó gyimölcsöt, kimettetik, és a’
tűzbe eresztetik. (11) Ēn valóbizony
keresztëllek |
tütöket vízben pënitënciára; ki kedég jöven-
dő ēnutánnam, erősb tőllemtől, kinek
nëm vagyok méltó saruját ës viselnëm;
az keresztël tütöket Szënt Lélëkben
és tűzben. (12) Kinek szóró lapátja ő
kezében, és mëgtisztëjtja ő szérőjét,
és győjti ő buzáját ő csűribe; a’ polyvá-
kat kedég égeti mëgalhatatlan tűzbe.
◘ (13) Tahát jövö Jézsus Galilëából Jor-
dánra Jánoshoz, hogy mëgkeresztëlkëd-
nék őtőllö. (14) János kedég mëgtiltja vala
őtet, mondván: Ēn tartozom tëtőlled
mëgkeresztëlkëdnëm, és të jősz ēn-
hozjám? (15) Felelvén kedég Jézsus, monda neki:

Szőnjēl ma! Mërt így illik nekönk
betöltenönk mëndën igazságot. Ta-
hát elhagyá őtet. (16) Jézsus kedég mëgke-
resztëlkëdtetvén, lëgottan fëlmënë a’
víztől; és ímë, mëgnyílának neki mëny-
nyek, és látá Istennek Lëlkét miként
galambat* és jőni őrëjá. (17) És ímë,
szó mënnyből, mondván: Itt vagyon ēn
szerető fiam, kiben magamnak jól kël-
lettem.

          IIIIx  ˹Nëgyed˺

Tahát Jézsus viteték a’ kietlenbe
Szellettől, hogy késértetnék

ördögtől. (2) És mikor böjtölt
volna nëgyven napokban és
negyven ||
éjëkben, annak utánna ēhëzék. (3)
És hozjávépvén a’ késértő, monda neki:
Ha Istennek Fia vagy, mondj, hogy
e kövek lëgyenek kënyerekké! (4) Ki fe-
lelvén,x monda neki: Mërt írván vagyon:
Nëmcsak kënyérrel él embër, de mëndën
igével, ki származik Istennek szájából.
(5) Tahát vivé őtet az ördög a’ szent
városba, és állatá őtet a’ tëmplomnak
tetejére; (6) és monda neki: Ha
Istennek Fia vagy, ereszjed alá tëmagadat!
Írván vagyon: ◘ Parancsolt Isten tëról-
lad ő angyalinak, és kezëkbe vësznek
tégëdet, nëtalántál mëgsērtsed të lá-
baidat a’ kőhöz. ◘ (7) Monda neki
Jézsus: Ësmég írván vagyon: Në késértsed
të Uradat, Istenëdet! (8) Ësmég vivé
őtet az ördög igën magas hëgyre, és
mutatá neki mënd ez világnak
országit és ő dicsőségit; (9) és monda
neki: Mëndezëket nekëd adom, ha
lëesvén imádandasz engëmet. (10)
Tahát monda neki Jézsus: Mënj, satanás!
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Írván vagyon: Të Uradat, Istenëdet
imádjad, és csak neki szolgálj! (11) Tahát
mëghagyá őtet az ördög; és ím, angya-
lok |
vépének, és szolgálnak vala neki. ◘ (12)
Mikor kedég hallotta volna Jézsus, hogy
János eladatott volna, mënë Galilëába;
(13) és Názárët nevő város mëghagyván,
jövö, és lakozék tengër mellett való
Kafarnaumban, Zabulonnak és Nëp-
talimnak vidékiben. (14) Hogy betel-
jesëdnék, mëly vagyon mondván Izsaiás
próféta miatt: ◘ (15) Zabulonnak földö és
Nëptalimnak földö, tengërnek úta
Jordán elvől, pogánoknak Galilëája;
(16) nép, ki ül vala setétségben, láta
nagy világot, és halál árnyékának
vidékiben ülőknek világ támada ne-
kik.* ◘ (17) Ennek utánna kezdë Jézsus  prédikálni
és mondani: Pënitënciát művelkëdje-
tëk, mërt elközelëjt nektëk mëny-
nyeknek országa! (18) Járván kedég Jézsus
Galilëabeli-tengër mellett, láta kēt
atyafiat, Simont, ki hívatik Pētërnek,
és Andorjást, ő atyjafiát, eresztvén ő
hálójokat a’ tengërbe, mërt halászok
valának. (19) És monda azoknak:
Jővetëk ēnutánnam, tëszlek 
tütöket embërëknek halászójá.x (20) És
azok lëgottan hálójok mëghagyván, |
követék őtet. (21) És innen elébb
mënvén, láta más kēt atyafiat, Zëbë-
dëus Jakabát és Jánost, ő atyjafiát a’
hajóban Zëbëdëussal, ő atyjokkal, ő
hálójokat mëgszerezvén; és hívá őket.
(22) Azok kedég lëgottan hálójok és
atyjok mëghagyván, követék őtet. ◘ (23)
És mëgkerëngi vala Jézsus mënd Galilëát,
tanëjtván ő zsinagógájokban, és prédi-
kálván országnak ëvangyéliomát, és
mëgvigasztván mëndën lëletëzetëket
és mëndën betegségët a’ népben. (24)

És kihírhëvék ő híre mënd Síriában;
és hozának őneki mëndën gonoszól val-
lókat, különb-különb lëletëzetëkkel
és gyëtrelmekkel foglaltakat, és kik ör-
dögöket vallnak vala, és havasokat és
köszvényësëket, és mëgvigasztá őket.
(25) És követék őtet sok gyölekëzetëk
Galilëából és Dëkapuliából, és
Jëruzsálëmből, és Júdëából, és Jordán elvől.

          Capm V 5 ˹Kapitulum ötöd˺

Látván kedég Jézsus a’ gyölekëzetëket,
fëlmënë a’ hëgyre, és mikor lëült

volna, vépének őhozjá ő tanëjt-
ványi. (2) És ő szája mëgnyitván,
tanëjtja vala őket, mondván: ◘ (3) Bódogok
lëlki szegénëk, |
mërt övék mënnyeknek országa. ◘ (4)
Bódogok kegyësëk, mërt ők bírják a’
földet. ◘ (5) Bódogok, kik sírnak, mërt
ők mëgvigasztaltatnak. ◘ (6) Bódogok,
kik ēhëznek és szomjúhoznak igazságot,
mërt ők mëgelégëdtetnek. ◘ (7) Bódo-
gok irgalmazók, mërt ők irgalmassá-
got követnek. ◘ (8) Bódogok tiszta jon-
hóvak, mërt ők Istent látják. ◘ (9)
Bódogok békeségësëk, mërt ők
Isten fiainak hívattatnak. ◘ (10) Bódo-
gok, kik üldözetët szenvednek igaz-
ságért, mërt övék mënnyeknek országa.
◘ (11) Bódogok vattok, mikor embë-
rëk nektëk gonoszt mondandnak, és
tütöket üldözendnek, és mondandnak
mëndën gonoszt tüellentëk, hazudván
ēnértem. (12) Örőljetëk és vigadja-
tok, mërt bő tü érdemtëk mënnyekben!
Mërt így üldözték a’ prófétákat, kik
voltanak tüelőttetëk. ◘ (13) Tü vattok
kedég földnek savi. Hogyha a’ só elenyészen-
dik, mibe sózatik? Sëmmire këllő
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továbbá, hanëm hogy kivettessék, és
embërëktől mëgnyomodtassék. ◘ (14) Tü
vattok e világnak világi. Hëgyën alko-
tott város el nëm rëjtëzhetik. (15) És
nëm gyójtnak szövétnekët, és vetik őtet
a’ szapu alá, de ||
a’ gyërtyatartóra, hogy világoséhon
mëndënëknek, kik a’ házban vadnak.
(16) Így világoséhon tü világtok
embërëk előtt, hogy lássák tü jó mű-
velkëdéstëket, és dicsérjék tü Atyátokat,
ki vagyon mënnyekben! ◘ (17) Në akar-
játok alajtanotok, hogy jöttem lëgyek
törvént fëjtenëm, avagy prófétákat!
Mërt nëm jöttem törvént fëjte-
nëm, de beteljesëjtenëm. (18) Bizony
mondom tünektëk, míglen mënny és
föld elmúlik, ëgy jóta avagy ëgy apëks
a’ törvényből el nëm múlik, mígnëm
mëndënëk lëgyenek. (19) Ki kedég mëg-
fëjtend ëggyet e küs parancsolatok
közzől, és embërëket így tanëjtand,
küssebbnek hívatik mënnyeknek országá-
ban. Ki kedég beteljesëjtendi, és így tanëj-
tand, ez nagyobbnak hívatik mënnyeknek
országában. (20) Mondom kedég tünek-
tëk, mërt hanëmha inkább bővölköden-
dik tü igazságtok, hogynëm az írástu-
dóké és a’ lëváltaké, nëm mehettëk be
mënnyeknek országába. ◘ (21) Hallottá-
tok, mërt mondván vagyon a’ vénëknek: Në
öldöklj! Ki kedég öldökend, méltó lëszën
itéletnek. (22) Ēn kedég mondom |
tünektëk: Mërt mëndën, ki haragoszék
ő atyjafiának, méltó lëszën itéletnek.
Ki kedég mondand ő atyjafiának: rákha,
méltó lëszën tanálcsnak. Ki kedég mon-
dand ő atyjafiának: balgatag,
méltó lëszën pokol tüzének. (23) Azért
ha viszëdx të ajándokodat az oltárra,
és ott mëgemlekëzendël, hogy të
atyádfia vall valamit tëellenëd, (24)

hadd mëg ott të ajándokodat az ol-
tár előtt, és mënj, előszër ëggyesőlj mëg
të atyádfiával, és tahát jővéd ajándo-
kozjad të ajándokodat. (25) Légy
mëgëggyesőlt të ellenségëddel
hamar, míg vagy az útban ővele,
nëtalántál ad tégëdet të ellenségëd a’
bírónak, és a’ bíró ad tégëdet a’
szolgának, és a’ tömlöcbe eresztessēl.
(26) Bizony mondom tënekëd, nëm
jősz ki innetën, mígnëm mëgadod az
utolsó akcsát ës. ◘ (27) Hallottátok,
mërt mondván vagyon a’ vénëknek: Në
paráználkodjál! (28) Ēn kedég mon-
dom tünektëk, mërt mëndën, ki látand
nēmbëriet őtet kévántára, immár mëg-
paráználkodott őmiatta ő szüvében.
(29) Hogyha të jóg szëmëd mëggonosz-
bëjtand |
tégëdet, vëdd ki őtet, és vesd el tëtőlled!
Mërt jobb tënekëd, hogy ëgy elveszjën
të tagid közzől, hogynëm mënd të
testëd eresztessék pokolba. (30) És ha
të jóg kezëd mëggonoszbëjtand tégë-
det, medd el őtet, és vesd el tëtőlled!
Mërt jobb tënekëd, hogy elveszjën ëgy të
tagid közzől, hogynëm mënd të testëd
mënjën pokolba. ◘ (31) Mondván vagyon
kedég a’ vénëknek: Valaki elhagyandja
ő feleségét, adja annak hagyománnak
levelét. (32) Ēn kedég mondom tünektëk,
mërt mëndën, ki elhagyandja ő feleségét
paráznaságnak oka-nálkül, a’ paráz-
nálkodtatja őtet. És ki az elhagyottat
vēndi, törvént tör. ◘ (33) Ësmég hallot-
tátok, mërt mondván vagyon a’ vénëknek:
Në eskëdjēl hamissan, de mëgadjad
të esëdet Úrnak! (34) Ēn kedég mondom
tünektëk: Në eskëdjetëk mëndënként
së mënnyre, mërt Istennek szēki, (35)
së földre, mërt ő lábainak zsámolya, së
Jëruzsálëmre, mërt nagy királnak városa.
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(36) Së eskëdjēl të fēdre, mërt nëm
hatsz ëgy fürtöt fejérré tënnëd avagy
feketéjé. (37) Lëgyën kedég tü beszédtëk:
vagyon, vagyon, nëm, nëm. Mi kedég |
ezëktől bővöbben lēnd, a’ gonosztól
vagyon. ◘ (38) Hallottátok, mërt mond-
ván vagyon a’ vénëknek: Szëmët
szëmért, fogat fogért. (39) Ēn kedég
mondom tünektëk, në támadjatok gonosz
ellen. De ha ki csapand tégëdet jóg
tügyödre, tartsad annak a’ másikat
ës! (40) És ki akarand tëvelëd
törvénben përleni, és të szoknyádat
mëgvënni, adjad neki palástodat 
ës! (41) És ki kēnyszerëjtend tégëdet
ezër vépésre, mënj avval más kettőt!
(42) Ki kér tőlled, adj neki, és tőlled
kölcsönvëvőtől el në fordólj! ◘ (43)
Hallottátok, mërt mondván vagyon a’
vénëknek: Szeressed të rokonodat,
és gyűlöljed të ellenségëdet. (44) Ēn
kedég mondom tünektëk: szeressétëk tü
ellenségtëket, és jól tëgyetëk azoknak,
kik tütöket gyűlöltenek, és imádkozja-
tok tütöket üldözőkért és patvarozó-
kért! (45) Hogy lëgyetëk tü Atyátoknak
fiai, ki vagyon mënnyekben, ki fëlfénleti
ő napját jókra és gonoszokra, és ës
igazakra és hamissakra. (46) Ha kedég
szeretitëk azokat, kik tütöket szeretnek,
mi érdemët valljatok? Nëmde a’ jelës
bűnös ||
művelkëdetbeliek ës tëszék azt-ë?
(47) És ha csak tü atyátok fiait üdvöz-
lenditëk, mit tësztëk többet? Nëmde az
ëtnikosok ës tëszék azt-ë? (48) Lëgyetëk
azért tökélletësëk, miként ës tü mëny-
nyei Atyátok tökélletës!

          VI 6 ˹Hatod˺

Figyelmezjetëk, hogy tü igazság-
tokat në tëgyétëk embërëk

előtt, hogy láttassatok őtőllök;
ëgyēbként érdemët nëm valljatok
tü Atyátoknál, ki vagyon mënnyekben.
(2) Mikor azért alamizsnát tēndesz,
në akarjad tëelőtted trombitával
trombitáltatnod, miképpen a’ kép-
mutálók tësznek ő zsinagógájokban
és úcájokban, hogy tisztëltessenek embë-
rëktől. Bizony mondom tünektëk,
mëgvötték ő érdemëket. (3) Të kedég
alamizsna tëvéd, në tudja të balod,
mit tëszën të jógod, (4) hogy lëgyën të
alamizsnád rëjtëkben, és të Atyád, ki
látja rëjtëkben, mëgadja tënekëd. ◘ (5)
És mikor imádkozandotok, në lëgye-
tëk szomorók, miként képmutá-
lók, kik szeretik zsinagógájokban és
úcák szëgén állván imádkoztokat, hogy
láttassanak embërëktől. Bizony mon-
dom tünektëk, |
mëgvötték ő érdemëket. (6) Të kedég
mikor imádkozandol, bemënj të haj-
lakodba, és ajtó betévén, imádjad
të Atyádat rëjtëkben; és të Atyád, ki
látja rëjtëkben, mëgadja tënekëd. ◘ (7)
Imádkozvátok kedég në akarjatok sokat
szólnotok, miként az ëtnikosok tësznek,
mërt alajtják, hogy ő sok szavokban
mëghallgattassanak. (8) Në akarjatok
azért azokhoz hasonlatnotok, mërt
tudja tü Atyátok, mi këllemetës lëgyën
tünektëk, mielőtt kérjétëk őtet. (9) Tü
azért így imádkozjatok: ◘ Mi Atyánk, ki vagy
mënnyekben, szëntëltessék të neved,
(10) jőjön të országod, lëgyën të aka-
ratod, miként mënnyën, és azonként
földön. (11) Mi testi kënyerönk fëlëtt
való kënyeret adjad münekönk ma.
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(12) És bocsássad münekönk mü
vétetönket, miként ës mü bocsátonk
nekönk vétëtteknek. (13) És në vígy
münket késértetbe, de szabadóh
münket gonosztól. Ámën. ◘ (14) Mërt ha
mëgbocsátandjátok embërëknek ő bűnö-
ket, mëgbocsátja ës tünektëk tü
mënnyei Atyátok tü vétkëzettëket. |
(15) Ha kedég mëg nëm bocsátandjátok
embërëknek ő bűnöket, tü
mënnyei Atyátok sëm bocsátja mëg tünek-
tëk tü bűntöket. ◘ (16) Mikor kedég
böjtölendëtëk, në akarjatok lënnëtëk
szomorók, miként képmutálók, mërt
kitettetik ő orcájokat, hogy láttassa-
nak embërëknek böjtölők. Bizony mon-
dom tünektëk, mërt mëgvötték ő
érdemëket. (17) Të kedég mikor böjtölen-
desz, të fēdet mëgkenjed, és të orcádat
mëgmossad, (18) hogy në láttassál
embërëknek böjtölő, de të Atyádnak, ki
vagyon rëjtëkben; és të Atyád, ki látja
rëjtëkben, mëgadja tënekëd. ◘ (19) Në
akarjatok këncsëznëtëk tümagatok-
nak këncsëket földön, hol rozsda és
moly mëgsëmmiëjtik, és hol urrok ki-
ássák és elurozják. (20) Këncsëzjetëk
kedég magatoknak këncsëket mënnyben,
hol sëm rozsda, sëm moly mëg nëm sëmmiëj-
tik, és sëm urrok ki nëm ássák, sëm el nëm
urozják. (21) Mërt hol vagyon të këncsëd,
ott vagyon ës të szüved. ◘ (22) Të
testëdnek szövétnekë të szëmëd.
Ha të szëmëd ëgyügyő lēnd, mënd të
testëd világos lëszën. (23) Ha kedég të
szëmëd álnok lēnd, mënd të testëd se-
tét lëszën. Azért ha a’ világ, |
ki tëbenned vagyon, setét lēnd, a’ setét
mëné lëszën? ◘ (24) Senki nëm szolgálhat
kēt urat; mërt avagy ëggyiket gyűlöli,
és a’ másikat szereti, avagy ëggyiket
tűri, és a’ másikat utálja. Nëm szolgál-

hattok Istennek és mamonnak. ◘ (25)
Azért mondom tünektëk: Në lëgyetëk
szorgalmazatosok tü lëlkëtëknek, mit
ëgyetëk, avagy tü testëtëknek, mivel
öltözjetëk. Nëmde tü lelkëtëk nagyobb-
ë, hogynëm az étëk, és a’ test, hogynëm a’
ruha? (26) Lássátok a’ mënnyei repë-
sőket, mërt nëm vetnek, sëm aratnak, sëm
győjtnek csűrökbe, és tü mënnyei Atyátok
élteti azokat. Nëmde tü inkább nagyob-
bak vattok azoknál-ë? (27) Tükitëk
kedég gondolván, toldhat ő állatjához ëgy
sëngnét? (28) És a’ ruháról mit szor-
galmaztok? Lássátok a’ mezőnek lilio-
mit, miképpen nőnek, nëm munkálkod-
nak, sëm fonnak. (29) Mondom kedég tünek-
tëk: Mërt Salamon mënd ő dicsőségé-
ben nëm fëdëztetëtt úgyan, miként
ezëk közzől ëgy. (30) Ha kedég a’
mezőnek szénáját, ki ma vagyon, és
holnap a’ klibánosba eresztetik,
Isten így ruházja, mënt inkább tütöket,
keves hütővek! (31) Në akarjatok ||
azért szorgalmazatosok lënnëtëk, mond-
vátok: Mit ëszönk, avagy mit iszonk, avagy
mivel fëdëzönk? (32) Mërt mëndezëket
pogánok követik. Mërt tudja tü
mënnyei Atyátok, hogy mëndezëk-nēl-
kül szűköslötök. (33) Keressétëk
azért előszër Istennek országát és ő igazsá-
gát, és mëndezëk adatnak tünektëk.
(34) Në akarjatok azért szorgalmaza-
tosok lënnëtëk holnapra, mërt a’ hol-
napi nap szorgalmazatos lëszën önmagá-
nak. Elég napnak ő gonoszsága.

          Capm VII 7 ˹Kapitulum hetëd˺

Në akarjatok itélnëtëk, és nëm
itéltettëk. (2) Mërt mëly ité-

lettel itélendëtëk, itéltettëk, és

12va
Máté

12vb

13ra
ëvan- 
gyëlista



52 A négy evangélium olvasata

mëly mértékkel mérendëtëk,
mëgmértetik tünektëk. (3) Mit látod kedég
a’ kalászt të atyádfia szëmében, és a’ gë-
rëndát të szëmëdben nëm látod? (4) Avagy
miképpen mondod të atyádfiának:
Atyámfia, engëdjed, vessem ki a’ ka-
lászt të szëmëdből, és ím, gërënda
vagyon të szëmëdben? (5) Képmutáló,
vesd ki előszër a’ gërëndát të szëmëd-
ből, és osztán mëglátod kivetnëd a’
kalászt të atyádfiának szëméből! ◘ (6)
Në akarjatok |
adnotok szentët ëbëknek, és në ereszjé-
tëk tü gyöngyötöket disznók eleibe;
nëtalántál mëgnyomodják azokat ő
lábokkal, és az ëbek mëgfordólván,
mëgszaggatnak tütöket. ◘ (7) Kérje-
tëk, és adatik tünektëk; keressétëk, és
mëglëlitëk; koltagjatok, és mëgnyittatik
tünektëk! (8) Mërt mëndën, ki kér,
vëszën; és ki keres, lël; és koltagónak
mëgnyittatik. (9) Avagy mëly az embër
tüközzőlletëk, kitől ha ő fia kënyeret
kérend, minëm követ nyójt neki? (10)
Avagy ha halat kérend, minëm kégyót
nyójt neki? (11) Ha azért tü gonoszok
valvátok, tudtok jó adományokat ad-
notok tü fiaitoknak, mënt inkább
tü Atyátok, ki vagyon mënnyekben, ad
jókat őtet kérőknek? ◘ (12) Azért
mëndënëket, valamëllyeket akar-
tok, hogy tëgyenek nektëk embërëk, tü ës
úgyan tëgyetëk azoknak! Mërt e törvény
és próféták. ◘ (13) Mënjetëk be a’ szoros
kapun; mërt szélës a’ kapu, és bő az út,
mëly viszën a’ veszëdelmre, és sokak
vadnak, kik általmënnek őrajta. (14)
Mëly igën szoros a’ kapu és keskëny az út, |
mëly viszën az életre, és kevesën vad-
nak, kik mëglëlik őtet! ◘ (15) Figyel-
mezjetëk a’ hamis prófétáktól, kik
jőnek tühozjátok juhoknak ruháiban,

belöl kedég ragadozó farkasok. (16)
Ő gyimölcsökről esmeritëk mëg őket.
Minëm szëdnek tüvissekről szőlőket avagy
kórókról figēket? (17) Ígyen mëndën jó
fa jó gyimölcsöt tëszën, gonosz fa kedég go-
nosz gyimölcsöt tëszën. (18) Gonosz fa nëm
tehet jó gyimölcsöket, és jó fa nëm tehet
gonosz gyimölcsöket. (19) Mëndën fa
azért, mëly nëm tëszën jó gyimölcsöt, ki-
mettetik, és a’ tűzbe eresztetik. (20)
Azért ő gyimölcsökről esmeritëk mëg
őket. (21) Nëm mëndën, ki úgy mond ēnne-
këm: Uram, Uram! – mëgyën be mënnyeknek
országába; de ki tëszi ēn Atyámnak
akaratját, ki vagyon mënnyekben, a’
mëgyën be mënnyeknek országába. (22)
Sokak mondnak ēnnekëm a’ napon:
Uram, nëmde të nevedbe prófétáltonk-
ë, és të nevedbe ördögöket kivet-
tönk, és të nevedbe sok jószágokat
töttönk? (23) És tahát vallok azok-
nak: Mërt sonha nëm esmertelek tütöket;
távozjatok el ēntőllem mënd, |
kik művelkëdtëk hamisságot! ◘ (24)
Azért mëndën, ki hallja ēn igéimet, és
tëszi azokat, hasonlatik bölcs embërhëz,
ki rakja ő házát kőszirton. (25) És
szállott lë es, és jöttenek folyók, és fúttanak
szelek, és omlottanak a’ házra; és nëm
esëtt lë, mërt rakatott vala erős
kőszirton. (26) És mëndën, ki hallja ēn
igéimet, és nëm tëszi azokat, hasonla-
tik hëjt férfiúhoz, ki alkotta ő házát
fövenyën. (27) És szállott lë es, és jöttenek
folyók, és fúttanak szelek, és omlottanak
a’ házra; és lëesëtt, és volt ő romlása
nagy. ◘ (28) És úgy lőn, mikor Jézsus  mëgvégez-
të volna e beszédëket, csudálkodnak
vala a’ gyölekëzetëk ő tanóságán;
(29) mërt vala őket tanëjtó mënt
hatalmas, és nëm miként ő írástudói
és a’ lëváltak.
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          VIII 8 ˹Nyolcad˺

Mikor kedég lëszállott volna Jézsus a’
hëgyről, követék őtet sok

gyölekëzetëk. (2) És ím, ëgy
poklos jővén, imádá őtet, mond-
ván: Uram, ha akarsz, mëgtisztëjthatsz en-
gëmet. (3) És kinyójtván Jézsus ő kezét,
illeté őtet, mondván: Akarlak mëgtisz-
tëjtanom. És lëgottan mëgtisztóltaték ő
poklossága. (4) És monda neki Jézsus: Lás-
sad, ||
hogy senkinek së mondjad; de mënj el,
mutassad magadat a’ papoknak, és
ajándokozjad az ajándokot, mëllyet
parancsolt Mojzsës azoknak tanósá-
gokra! ◘ (5) Mikor kedég bemënt volna
Kafarnaumba, vépék őhozjá a’
cëntúrió, kérvén őtet, (6) és mondván:
Uram, ēn gyermëkëm köszvényës, fekszën
házamban, és gonoszól gyëtretik. (7)
És monda neki Jézsus: Ēn elmëgyëk, és mëg-
vigasztom őtet. (8) És felelvén a’ cën-
túrió, monda neki: Uram, nëm vagyok
méltó, hogy jőj ēn hajazatom alá,
de mondj csak igéddel, és mëgvigaszik ēn
gyermëkëm. (9) Mërt ës ēn hatalm
alatt szërzetëtt embër vagyok, vallván
vitēzëket ēnalattam; és ennek mondok:
Mënj, és elmëgyën; és másiknak: Jőj, és jő;
és ēn szolgámnak: Tëdd ezt, és tëszi. (10)
Hallván kedég ezt Jézsus, csudálkodék, és
őtet követőknek monda: Bizony mondom
tünektëk, nëm lëltem ennē hütöt
Izsraëlben. (11) Mondom kedég tünektëk,
mërt sokak jőnek napkelettől és nap-
nyugattól, és mëgnyugosznak Ábrahámmal
és Izsákkal és Jákobbal mënnyeknek
országában. (12) Ez országnak kedég fiai
ki- |
vettetnek a’ külső setétségëkbe. Ott
lëszën siralm és fogaknak csikorgatása!

(13) És monda Jézsus a’ cëntúriónak:
Mënj el, és miként hittēl, lëgyën tëne-
këd. És mëgvigaszék a’ gyermëk azon
időben. ◘ (14) És mikor jutott volna
Jézsus Pētërnek házába, látá ő napát
fekette és hideg lëlette. (15) És
illeté ő kezét, és mëghagyá őtet a’ hi-
deglëlet. És fëlkele, és szolgál vala
nekik. (16) Estve lévén kedég, hozának
neki sok ördögvallókat. És kiveti
vala a’ szelletëket igével, és mëndën
gonoszól vallókat mëgvigasztott, (17)
hogy beteljesëdnék, mëly mondatott
Izsaiás próféta miatt, mondván: Ő mü
betegségönket elvöttö, és mü lëletë-
zetönket viselte. ◘ (18) Látván kedég Jézsus sok
gyölekëzetëket őkörnyőllö, parancsolá
ő tanëjtványinak tengër által mën-
niëk. (19) És hozjávépvén ëgy írás-
tudó, monda neki: Mestër, vala-
hová mënendesz, úgy követlek tégëdet.
(20) És monda neki Jézsus: Ravaszaknak
lyikai vadnak, és mënnyei repësőknek
fészkëk, Embërfiának kedég nincs hová ő
fejét hajtani. (21) Más kedég ő tanëjt-
ványi közzől monda neki: Uram, |
ereszjēl engëmet előszër mënnëm, és
temetnëm el ēn atyámat. (22) Jézsus kedég
monda annak: Kövess engëmet, és
hadd a’ holtakat, temessék el ő halot-
t[o]kat. ◘ (23) És ő a’ hajócskába fëlmënvén,
követék őtet ő tanëjtványi. (24) És
ím, nagy indolat lött vala a’ tengërën,
úgy, hogy a’ hajócska befëdëztetnék a’
habokkal. De ő aloszon vala. (25) És
hozjávépének ő tanëjtványi, és fëlkölték
őtet, mondván: Úr, üdvözéh münket,
mërt elveszönk! (26) És monda nekik
Jézsus: Mit féltëk, keves hütővek? Tahát
fëlkelvén, parancsola a’ szeleknek és a’
tengërnek, és lött vala nagy csëndesség.
(27) Bizony az embërëk csudálkodnak
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vala, mondván: Minemő ez, mërt szelek
és tengër engednek neki? ◘ (28) És
mikor jutott volna Jézsus tengër elvé, gëra-
zénosoknak vidékëkbe, eleibe kelének
neki kēt embërëk, ördögöket val-
lók, sérëkből kijővén, igën kegyëtle-
nëk, úgyhogy senki sëm mehetne eleve
az úton. (29) És ím, ivöltének, mond-
ván: Mi minekönk és nekëd, Jézsus, Dávidnak
fia? Miért jöttēl ide üdő előtt
gyëtrenëd |
münket? (30) Vala kedég nëm messze
őtőllök sok disznóknak csordái őriztet-
vén. (31) Az ördögök kedég kérik vala
őtet, mondván: Ha kivetsz münket in-
nen, ereszj münket a’ csordadisznókba!
(32) És monda azoknak: Mënjetëk!
És azok kimënvéjëk, mënének a’ disznók-
ba. És mënd a’ csorda nagy hirtelenséggel
főmeredëk mëne a’ tengërbe, és
mëghalának a’ vizekbe. (33) A’ pászto-
rok kedég elfutának, és a’ városba jut-
vájok, mëghirdeték mëndezëket, és
ezëkről, kik az ördögöket vallották
vala.* (34) És ím, mënd a’ város ki-
jövö Jézsusnak eleibe, és őtet látván,
kérik vala őtet, hogy elmënne ő
vidékëkből.

          IX 9 ˹Kilencëd˺

És fëlmënvén Jézsus a’ hajócskába,
mëne tengër elvé, és juta

ő városába. (2) És ím, hoznak
vala neki ëgy köszvényëst, ágyban
fekőt. Látván kedég Jézsus azoknak hütöket,
monda a’ köszvényësnek: Reménkëdjēl,
fiam, mëgbocsáttatnak tënekëd të
bűnid! (3) És ím, némëllyek az írástu-
dók közzől mondának őbennëk: E
károml. (4) És mikor látta volna Jézsus ő

gondolatjokat, monda: Hogy mit
gondoltok gonoszokat tü szüvetëkben?
(5) Mërt mit könyvebb? ||
Mondani: Mëgbocsáttatnak tënekëd të
bűnid; avagy mondani: Kelj fël, és járj?
(6) Hogy kedég tudjátok, mërt
Embërfiának vagyon földön hatalma
bűnt bocsátni, tahát monda a’ köszvé-
nyësnek: Kelj fël, vëdd të ágyadat, és mënj
të házadba! (7) És fëlkele, és elmënë
ő házába. (8) Látván kedég a’ gyölekëze-
tëk, félemének, és dicsővëjték Istent, ki
adott illyen hatalmat embërëknek.
◘ (9) És mikor innen elmënt volna Jézsus,
láta ëgy Máté nevő embërt a’ vámon
ülette. És monda neki: Kövess engëmet!
És fëlkelvén, követé őtet. (10) És úgy
lött, ő a’ házban ëjette, ím, sok jelës
bűnös művelkëdetbeliek és bűnösök
jővéjëk, ësznek vala ëgybe Jézsussal és ő
tanëjtványival. (11) És e látván a’
lëváltak, mondnak vala ő tanëjtványi-
nak: Mire ëszik tü mestërtëk a’
jelën való bűnös művelkëdetbeliekkel
és a’ bűnösökkel? (12) És hallván Jézsus,
monda: Nëm këllő az egészëknek
urvos, de a’ gonoszól vallóknak. (13)
Mënjetëk kedég, tanóljatok, mi vagyon:
Irgalmasságot akarok, és nëm áldomást.
Mërt nëm jöttem hiunom igazakat,
de bűnösöket. ◘ (14) Tahát |
vépének őhozjá Jánosnak tanëjtványi,
mondván: Mire mü és a’ lëváltak
böjtölönk gyakorta, të tanëjtványid kedég
nëm böjtölnek? (15) És monda Jézsus azoknak:
Minëm sírhatnak a’ vőnek fiai, míglen
velëk vagyon a’ vő? Jőnek kedég napok,
mikor tőllök elvétetik a vő, és tahát
böjtölnek. (16) Senki sëm ereszti kedég új
otromba posztónak foltját ó ruhába,
mërt kiszakasztja magát az ó ruhából,
és a’ szakadat nagyobb lëszën. (17) És
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nëm eresztnek új bort ó tömlőkbe,
mërt úgy a’ tömlők mëgszakadoznak,
és a’ bor elötletik, és a’ tömlők elvesznek.
De új bort új tömlőkbe eresztnek, és
monnó mëgtartatik. ◘ (18) Ezt kedég
még ő azoknak beszéllette, ím, ëgy
fejëdelm vépék őhozjá, és imádá őtet,
mondván: Uram, ēn lëányom ma mëgholt,
de jőj, vesd rëjá të kezëdet, és
mëgelevenëdik. (19) És fëlkelvén Jézsus,
követi vala őtet ő tanëjtványival. ◘ (20)
És ím, ëgy nēmbëri, ki vérrel hasal vala
tizënkēt esztendőtől fogván, vépék
őhozjá hátmëgől, és illeté ő ruhájá-
nak peremét. (21) Mërt ő úgy mond
vala önbennë: Ha ēn csak ő ruháját
illetendëm, mëgvigaszom. (22) És Jézsus
mëgfordólván, és őtet |
látván, monda: Reménkëdjēl, lyányom,
të hütöd tégëd mëgvigasztott! És
mëgvigaszék a’ nēmbëri azon üdő-
ben. ◘ (23) És mikor jutott volna Jézsus a’
fejëdelmnek házába, és látta volna ott
az igrëcëket és a’ zajgó népet, monda:
(24) Távozjatok el, mërt nëm holt mëg
a’ lyány, de aloszon! És mëgmövetik vala
őtet. (25) És mikor a’ nép onnan ki-
küldetëtt volna, bemënë, és fogá ő
kezét, és monda: Lëány, kelj fël!
És fëlkelë a’ lëány. (26) És e hír
mëghírhëvék mënd a’ földön. ◘ (27)
És Jézsus innen elmënvén, követék őtet
kēt vakok, üvöltvén és mondván: Irgal-
mazj münekönk, Dávidnak fia! (28)
Mikor kedég jutott volna a’ házba, vépének
őhozjá a’ vakok, és monda nekik Jézsus:
Hiszitëk-ë, hogy ezt tehetëm tünektëk?
Mondának neki: Valóbizony, Úr! (29)
Tahát illeté ő szëmëket, mondván: Tü
hütötök szerént lëgyën tünektëk! (30)
És mëgnyílék ő szëmëk. És fenyëjté
őket Jézsus, mondván: Lássátok, hogy valaki

mëg në tudja! (31) Azok kedég ki-
mënvéjëk, mëghirdeték mënd a’ földön.
◘ (32) Azok kedég kimënvéjëk,* ímë,
hozának neki |
embërt, néma ördögöt vallót. (33)
És az ördögöt kivetvén, mëgszólala a’
néma. És csudálkodának a’ gyölekëze-
tëk, mondván: Sonha nëm tetëtt így
Izsraëlben! (34) A’ lëváltak kedég mond-
nak vala: Ördögök fejëdelmével veti
ki az ördögöket. ◘ (35) És mëgkeröli va-
la Jézsus mënd a’ városokat és a’ kastélyokat,
tanëjtván ő gyölekëzetëkben, és prédikál-
ván országnak ëvangyéliomát, és mëg-
vigasztván mëndën lëletëzetëket és mën-
dën betegségëket. 

          X 10 ˹Tized˺  [IX, 36‒38]

Látván kedég a’ gyölekëzetëket,
könyörölö őrajtok, mërt

valának gyëtrëttek és fekők,
miként pásztor-nálkül való ju-
hok. (37) Tahát monda ő tanëjtványinak:
Az aratat valóbizony sok, a’ művesëk
kedég kevesëk. (38) Kérjétëk azért az ara-
tatnak Urát, hogy ereszje a’ művesëket
ő aratásába. [X] (1) És ëgybehíván ő
tizënkēt tanëjtványit, ada azoknak
hatalmat fertëzetës szelletëkën, hogy ki-
vetnék őket, és mëgvigasztanának
mëndën lëletëzetëket és mëndën be-
tegségët. (2) A’ tizënkēt apastaloknak
kedég nevëk ez: Elő Simon, ki mondatik
Pētërnek, ||
és Andorjás, ő atyjafia; (3) Fülöp és
Birtalan; Zëbëdëus Jakaba és János, ő
atyjafia; Tamás és Máté, a’ jelës
bűnös művelkëdetbeli; és Alfëus
Jakaba és Tadëus; (4) kánánëabeli
Simon és skariútbeli Júdás, ki ës
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elárolá őtet. ◘ (5) E tizënkettőt ereszté
Jézsus, parancsolván nekik és mondván:
Pogánoknak útába në mënjetëk, és
samaritánosoknak városiba në mën-
jetëk, (6) de inkább mënjetëk a’
juhokhoz, kik eltévehëdték Izsraëlnek
házát! (7) Mënjetëk kedég, prédikáljatok,
mondván: Mërt elközelëjt mënnyeknek
országa. (8) Betegëket vigaszjatok,
halottakat fëlköltsetëk, poklosokat
tisztéhatok, ördögöket kives-
setëk! Ingyen vöttétëk, és ingyen adjátok!
(9) Në akarjatok bírnotok së aranyat,
së ezüstöt, së pénzt tü mazzagtokon,
(10) në tassolt útban, së kēt köntö-
söket, së sarukat, së vesszőt; mërt
méltó munkás ő étkének. ◘ (11) Valamëly
városba avagy kastélyba bemënendëtëk,
kērdjétëk, ki őbennë lëgyën méltó, és
ott lakozjatok, míg onnan kimëntëk.
(12) Bemënvétëk kedég a’ házba, kö-
szönjetëk neki, mondván: |
Békeség e háznak! (13) És valóbizony,
ha a’ ház méltó lēnd, jő őrëjá tü
békeségtëk. Ha kedég nëm lēnd méltó,
tü békeségtëk míg tühozjátok
fordól. (14) És valakik nëm vēndnek
tütöket, és nëm hallandják tü beszédtë-
ket, kimënvétëk a’ házból avagy a’
városból, lërázjátok a’ talpatokon
való port! (15) Bizony mondom tünek-
tëk: Könyvebb lëszën sodomiak és gomor-
raiak földöknek itélet napján, hogynëm
a’ városnak. ◘ (16) Ím, ēn eresztlek
tütöket, miként johokat farkasok
közibe. Lëgyetëk azért ildomosok,
miként kégyók, és ëgyügyővek, miként
galambak. (17) Őrizkëdjetëk kedég em-
bërëktől; mërt visznek tütöket ő tanál-
csokba, és ő gyölekëzetëkben mëgosto-
roznak tütöket; (18) királyokhoz és
fejëdelmekhëz vitettëk ēnértem azok-

nak tanóságokra és pogánoknak.* (19)
Mikor kedég mëgfogandnak tütöket,
në akarjatok gondolnotok, miként
avagy mit beszéljetëk; mërt adatik
nektëk azon időben, mit beszéljetëk.
(20) Mërt nëm vattok tü, kik beszéllëtëk,
de tü Atyátoknak Lëlkë, ki beszél tü-
bennetëk; (21) Mërt atyafiú atyjafiát
árólja halálra, |
és atya fiát; és támadnak fiak szülejëk
ellen, és halállal gyëtri[k] őket; (22) és
lësztëk mëndën népeknek gyűlőségëk-
ben ēn nevemért. Ki kedég végig-
állandja, az üdvözől. (23) Mikor kedég
tütöket üldözendnek az ëgy városból,
fussatok a’ másba. Bizony mondom
tünektëk: Nëm végezitëk mëg Izsraëlnek
városit, mígnëm jőjön Embërnek Fia.
(24) Nëm nagyobb tanëjtvány ő mestëré-
től, sëm szolga ő urától. (25) Elég tanëjt-
vánnak, hogy lëgyën, miként ő mestërë,
és szolgának, hogy lëgyën, miként ő ura.
Ha a’ házi atyát Belzëbupnak hiutták,
mënt inkább ő házabelieket! ◘ (26)
Azért në féljetëk azoktól! Mërt sëmmi
oly fëdëzëtt, ki nëm mëgjelëntetik, és
sëmmi oly titok, ki nëm mëgtudatik.
(27) Mëllyet kedég mondok tünektëk
setétben, mondjátok világon; és mëly-
lyet hallotok füllel, prédikáljátok haja-
zatokon. (28) És në féljetëk azoktól,
kik testëtëket mëgölik, lelkëtëket kedég
nëm ölhetik mëg; de inkább féljetëk
attól, ki mënd lëlkëtëket és testëtë-
ket pokolba vesztheti. (29) Nëmde
kēt verebek adatnak ëgy fēl- |
pénzën-ë? És azok közzől ëgy nëm esik
földre tü Atyátok-nálkül. (30) Tü fē-
tëknek kedég mëndën fürti mëgszámláltat-
tak. (31) Azért në féljetëk azoktól;
mërt sok verebektől jobbak vattok
tü! (32) Azért mëndën, ki valland engë-
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met embërëk előtt, vallom ës ēn
őtet ēn Atyám előtt, ki vagyon mënnyekben.
(33) Ki kedég mëgtagadand engëmet
embërëk előtt, mëgtagadom ës ēn
őtet ēn Atyám előtt, ki vagyon mënnyekben.
◘ (34) Në aláhátok, hogy jöttem lëgyek
békeségët eresztenëm földre; nëm
jöttem békeségët eresztenëm föld-
re, de tőrt. (35) Mërt jöttem mëg-
választanom fiút atyjától, és lëánt ő
anyjától, és napát ő mënyétől; (36)
és embërnek ő házabeliek ő ellenségi.
(37) Ki kedég ő atyját avagy ő anyját inkább
szereti, hogynëm engëmet, nëm méltó ēn-
hozjám. És ki ő fiát avagy ő lyányát
inkább szereti, hogynëm engëmet, nëm
méltó ēnhozjám. (38) És ki nëm vëszi
ő keresztét, és követ engëmet, nëm
méltó ēnhozjám. (39) Ki mëglëlendi
ő lelkét, elveszti őtet; és ki elvesztendi
ő lëlkét ēnértem, mëglëli őtet. ◘ (40)
Ki fogad tütöket, engëmet fogad, és
ki fogad engëmet, fogadja azt, ki
eresztëtt engëmet. ||
(41) Ki fogad prófétát próféta nevébe,
próféta érdemét vëszi. És ki fogad
igazat igaznak nevébe, igaznak
érdemét vëszi. (42) És valaki adand ëgy
pohár hideg vizet tanëjtvánnak nevé-
be, ëgynek ezëk közzől mëntől
küssebbnek, bizony mondom tünektëk,
nëm veszti el érdemét.

          XI 11 ˹Tizënëggyed˺

És úgy lött, mikor mëgvégezte
volna Jézsus e beszédëket, pa-

rancsolván ő tizënkēt tanëjt-
ványinak, elmënë innen, hogy
tanëjtana és prédikálna ő városokban.
◘ (2) János kedég mikor hallotta volna a’

kötelekben Kristusnak művelkëdetit,
eresztvén kettőt ő tanëjtványi közzől,
(3) monda őneki[]: Të vagy-ë, ki
jövendőx vagy, avagy ëgyebet váronk? (4)
És felelvén Jézsus, monda azoknak: Mënje-
tëk, hirdessétëk mëg Jánosnak, mëllye-
ket hallottatok és láttatok: (5) Vakok
látnak, sánták járnak, poklosok
mëgtisztóltatnak, siketëk hallnak,
halottak fëlkelnek, szegénëk ëvangyëlizál-
tatnak: (6) és bódog, ki mëg nëm
gonoszbóltatik ēnbennem. ◘ (7) Azok
kedég elmënvéjëk, kezdë Jézsus mondani a’
gyölekëzetëknek Jánosról: Mit mënte-
tëk ki a’ kietlen- |
be látnotok? Szēltől ingandó nádat-ë?
(8) Avagy mit mëntetëk ki látnotok?
Lágyakkal ruháztatott embërt-ë? Ímë,
kik lágyakkal ruháztatnak, királyi házak-
ban vadnak. (9) De mit mëntetëk ki
látnotok? Prófétát-ë? Sőt, mondom tü-
nektëk, mërt nagyobb, hogynëm próféta. (10)
Mërt ez az, kiről írván vagyon: Ímë, ēn
eresztëm ēn angyalomat të orcád előtt,
ki mëgkészëjti të utadat tëelőtted.
(11) Bizony mondom tünektëk: Nëm
támadott nagyobb János Baptistától
nēmbërieknek szülöttök között; ki kedég
küssebb mënnyeknek országában, nagyobb
attól. (12) János Baptistának kedég
napitól fogván maiglan mënnyeknek
országa erőt vall,* és erővel ragadják
azt. (13) Mërt mëndën próféta és törvény
Jánosiglan prófétáltak; (14) és ha
akarjátok vënnëtëk, ő Illyés, ki jövendő.
(15) Kinek halló fülö vagyon, hallgassa!
◘ (16) Kihëz hasonljam kedég e [ ]nëmzetët?
Hasonlatnak a’ vásárt ülő gyermëkëk-
hëz, kik üvöltvén, mondnak ő felëknek:
◘ (17) Mü vigaságos énekët éneklénk tü-
nektëk, és nëm szökétëk; mü kedég szomoró
énekët éneklénk tünektëk, és nëm

17ra
ëvan-

gyëlista

17rb



58 A négy evangélium olvasata

sírátok. ◘ (18) Mërt jött János, nëm ëvén,
sëm iván, és mondnak: ördögöt vall. |
(19) Jövö Embërnek Fia, ëvén és iván,
és mondnak: ím, faldokló embër és
bornak ivója, jelës bűnös művelkë-
detbelieknek és bűnösöknek barátja. És
ő fiaitól mëgigazóltatnak* ő bölcseségë.
◘ (20) Tahát kezdé szidalmazni mënd
a’ városokat, kikben sok jószágok
löttenek vala, azért, mërt nëm tartottak
volna pënitënciát: (21) Jaj tënekëd, Koro-
zaim! Jaj tënekëd, Bëtsaida! Mërt
ha Tírusban és Sidónban löttenek
volna e jószágok, mëllyek löttenek tü-
bennetëk, régëntën hamuban és cilí-
ciumban tartottak volna pënitënciát. (22)
De valóbizony mondom tünektëk: Tí-
rusnak és Sidónnak könyvebb lëszën
itélet napján, hogynëm tünektëk. (23)
És të, Kafarnaum, midenëm mënd
mënnyig fëlmagasztatol-ë? De mënd
pokliglan lëszállasz! Mërt ha Sodomá-
ban löttek volna e jószágok, mëllyek
tëbenned löttek, talántál mënd e
napiglan úgyan maradtak volna. (24)
Demaga valóbizony mondom tünek-
tëk, hogy könyvebb lëszën sodomaiak
földöknek itélet napján, hogynëm tënekëd. |
◘ (25) Az időben felelvén Jézsus, monda:
Vallok tënekëd, Atya, mënnynek és földnek
Ura, mërt elrëjtëtted ezëket a’
bölcsektőlx és az ildomosoktól, és
mëgjelëntëtted ezëket apródoknak.
(26) Úgy, Atya, mërt így volt këlletvén të-
előtted. (27) Mëndënëk ēnnekëm adat-
tak ēn Atyámtól; és senki sëm esmertë
Fiút, hanëmcsak Atya, és Atyát senki sëm
esmertë, hanëmcsak Fiú, és kinek Fiú
akarandja mëgjelënteni. (28) Jővetëk
ēnhozjám mënd, kik munkálkodtatok
és mëgterhesőltetëk, és ēn mëghizlal-
lak tütöket. (29) Vëgyétëk fël ēn

jármamat türëjátok, és tanóljatok
ēntőllem, mërt ēn kegyës vagyok és
szűvel alázatos, és lëltëk nyugolmat tü
lëlkëtëknek. (30) Mërt ēn jármam édës,
és ēn terhem könyő.

          XII 12 ˹Tizënkettőd˺

Az időben mënë Jézsus innepën
vetemény által. Ő tanëjt-

ványi kedég mëgēhëzvéjëk, kez-
dének gabonafőket szaggatniok
és ënniëk. (2) A’ lëváltak kedég látvájok,
mondának neki: Ímë, të tanëjtványid
ollyat tësznek, mëllyet nëm illik nekik
tënniëk innepëkën. (3) És ő monda
nekik: Nëm olvastátok-ë, mit tött
lëgyën Dávid, mikor mëgēhëzëtt, és kik
ő- ||
velë valának? (4) Miként bemëne
Istennek házába, és az elővető
kënyereket mëgöttö; kiket nëm illik
vala neki mëgënni, sëm azoknak, kik
ővelë valának, hanëmcsak csupa papok-
nak. (5) Avagy nëm olvastátok-ë törvény-
ben, mërt a’ papok innepën a’ tëmplom-
ban az innepët mëgtörik, és bűn-nēlkül
vadnak? (6) Mondom kedég tünektëk,
mërt e nagyobb a’ tëmplomtól. (7) Ha
kedég tudnátok, mi vagyon: Irgalmassá-
got akarok, és nëm áldomást; sonha
ez ártatlanokat nëm kárhoztattátok
volna. (8) Mërt Embërnek Fia innepnek
ës ura! ◘ (9) És mikor innen elmënt
volna, juta ő zsinagógájokba. (10) És
ím, ëgy aszjú kező embër; és kērdik
vala őtet, mondván: Ha illik szombaton
vigasztani? Hogy mëgvádolnák őtet.
(11) Ő kedég monda nekik: Ki az embër
tüközzőlletëk, kinek vagyon ëgy
juha, és esendik szombaton a’ verëmbe,
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nëmde rajtaragad-ë, és kiemeli
őtet? (12) Mënt inkább jobb embër a’ joh-
tól! És úgy illik szombatokon jól tënni.
(13) Tahát monda az embërnek: Nyójd
ki të kezëdet! És kinyójtá, és mëgvi-
gaszék; úgyan, hogy* a’ másik. (14) Ki-
mënvén kedég a’ lëváltak, |
tanálcsot tartnak vala őellene, miként
őtet elvesztenék. ◘ (15) Jézsus kedég tudván,
elmënë onnaton; és követék őtet
sokak, és mëgvigasztá őket mënd. (16)
És parancsolá nekik, hogy mëg në
jelëntenék őtet; (17) hogy beteljesëd-
nék, mëly mondatott Izsaiás próféta miatt,
mondván: ◘ (18) Ímë, ēn gyermëkëm, ēn
választottam, kit ēn választottam;
ēn szeretőm, kiben jól këlletëtt ēn Lël-
këmnek. Vetëm ēn Lëlkëmet őrëjá,
és itéletët hirdet pogánoknak. (19)
Nëm vetekëdik, sëm ivölt, sëm hallja
valaki ő szavát úcákban. (20) Rázódott
nádat mëg nëm szeg, és füstölgő
fát mëg nëm olt, mígnëm veti ő
győzödelmét itéletre;* (21) és ő nevébe
pogánok reménkëdnek. ◘ (22) Tahát
hozaték neki ëgy ördöngös vak és néma,
és mëgvigasztá őtet, úgy, hogy szólna
és látna. (23) És mënd a’ gyölekëzetëk
csudálkodnak vala, és mondnak vala:
Nëmde ez Dávid fia-ë? (24) A’ lëvál-
tak kedég hallván, mondának: E nëm vet
ki ördögöket, hanëm csak Belzëbuppal,
ördögök fejëdelmével. (25) Jézsus kedég
tudván ő gondolatjokat, |
monda nekik: Mëndën ország, önön-
bennë mëgoszlatott, mëgpusztóltatik;
és mëndën város avagy ház, őbennë mëgosz-
latott, nëm áll. (26) És ha satanás sa-
tanást kivet, mëgoszlatott önbennë;
azért miképpen állapik ő országa?
(27) Azért ha ēn Belzëbuppal, ördö-
gök fejëdelmével vetëk ki

ördögöket, tü fiaitok kivel vetnek?
Azért ők lësznek tü bírátok. (28) Ha
kedég ēn Isten Lelkével vetëk ki ördögö-
ket, azért tüközitëkbe jött Istennek
országa. (29) Avagy miként mehet
valaki erősnek házába, és elragadoz-
hatja ő edényét, hanëm ha előszër
mëgkötözendi az erőst? És osztán
vēndi mëg ő házát. (30) Ki nincs ēn-
ve[]lem, ēnellenëm vagyon; és ki nëm
győjt ēnvelëm, a’ himt. ◘ (31) Azért
mondom tünektëk: Mëndën bűn és károm-
lat mëgbocsáttatik embërëknek, Lélëknek
kedég káromlatja nëm bocsáttatik mëg.
(32) És valaki mondand igét
Embërfia ellen, mëgbocsáttatik neki.
Ki kedég mondand igét Szent Lélëk
ellen, nëm bocsáttatik mëg neki sëm e
világban, sëm a’ jövendőben. (33) Avagy
tëgyetëk jó fát, és ő gyimölcsét jót,
avagy tëgyetëk gonosz fát, és ő gyimöl-
csét |
gonoszt;* mërt valóbizony fa ő gyimöl-
cséről esmertetik mëg. (34) Këcskekégyó-
nak nëmzeti, miként beszélhettëk jókat,
gonoszok valvátok? Mërt szűnek bősé-
géből beszél szá. (35) Jó embër jó
këncséből hoz jókat, és gonosz embër
gonosz këncséből hoz gonoszokat. (36)
Mond[o]m ēn kedég tünektëk, hogy
mëndën hiú igéről, kit embërëk
beszéllendnek, okot këll adnia őrólla
itélet napján. (37) Mërt të beszédëd-
ből igazóltatol, és të beszédëdből
kárhoztatol. ◘ (38) Tahát felelének
neki az írástudók közzől és
a’ lëváltak közzől némëllyek, mondván:
Mestër, akaronk tëtőlled jelënségët
látnonk. (39) Ki felelvén, monda azok-
nak: E gonosz nëmzet és e parázna*
jelënségët kér, és nëm adatik neki
jelënség, hanëmcsak Jónás prófétának
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jelënségë. (40) Mërt miként Jónás
volt a’ cëtnek hasában három nap-
pal és három éjjel, ígyen lësz[ën] Embërnek
Fia három nappal és három éjjel földnek
szüvében. ◘ (41) Niniviabeli férfiak
fëlkelnek itélet napján e nëmzettel,
és mëgkárhoztatják őtet, mërt ők pënitënciát
tartottak Jónásnak prédikációjaért; és ím,
ez nagyobb Jónásnál. (42) Sábabeli
királné asszon fëlkel itélet napján
e nëmzettel, és ||
mëgkárhoztatja őtet, mërt jött
földnek végéről hallgatni Salamonnak
bölcseségét; és ím, ez nagyobb Salamon-
nál. ◘ (43) Mikor kedég a’ fertëzetës szel-
let kimëgyën embërből, jár aszjú
helyëkën, keresvén nyugolmat, és nëm
lëlvén. (44) Tahát mond: Mëgfordo-
lok ēn házamba, honnan kijöttem.
És jutván, lëltë őtet hiúan, sëprőkkel
mëgtisztëjtván és mëgékësëjtvén. (45)
Tahát mëgyën, és vëszën ővelë ëgyēb
hēt szelletëket, tőllétől álnokbakat,
és bemënvéjëk, lakoznak ott; és lësznek
az embërnek utólji gonoszbak eleinēl.
Így lëszën e mëntől gonoszb nëmzetnek.
◘ (46) Még ő e beszélvén a’ gyölekëze-
tëknek, ím, ő anyja és ő atyjafiai
állnak vala künn, követkëzvén, hogy neki
szólnának. (47) Tahát monda neki
némëly: Ím, të anyád és të atyádfiai künn
állnak, keresnek tégëdet. (48) És ő
felelvén a’ neki szólónak, monda: És
mëly ēn a[ny]ám, és kik ēn atyámfiai?
(49) És kiterjesztvén ő kezét ő tanëjt-
ványira, monda: Ím, ēn anyám és ēn
atyámfiai! (50) Mërt valaki tēndi ēn
Atyámnak akaratját,x ki vagyon mënnyekben,
az ēn atyámfia, és ēn húgom, és ēn
anyám.

          XIII 13 ˹Tizënharmad˺

A’ napon kimënvén Jézsus a’ házból,
ül vala a’ tengër |

mellett. (2) És gyölekëzének őhozjá
sok gyölekëzetëk, úgyhogy fëlmënvén,
ülnö a’ hajócskában, és mënd a’
gyölekëzetëk állnak vala a’ marton.
(3) És beszél vala nekik példabeszédëk-
ben, mondván: Ím, kimënt, ki vet,
vetni ő magvát. (4) És mikor vet, né-
mëllyek estenek az útfēlën; és
jöttenek a’ mënnyei repësők, és mëg-
ötték azokat. (5) Ëgyebi kedég
estenek a’ kövesre, hol nëm volt sok
földök; és lëgottan kiköltenek, mërt nëm
vala földnek mélségë. (6) Nap kedég fël-
kelvén, mëghevölének, és mërt nëm vala
gyökerëk, mëgaszának. (7) Ëgyebi kedég
esének a’ tüvissekbe; és a’ tüvissek
fëlnevének, és mëgfojták azokat. (8)
Ëgyebi kedég esének a’ jó földbe, és adá-
nak gyimölcsöt; ëgyebi száznemővet,
ëgyebi hatvannemővet, ëgyebi har-
micnemővet. (9) Kinek vagyon halló
fülö, hallgassa! ◘ (10) És hozjávépvén
ő tanëjtványi, mondának neki: Mire
beszéllesz nekik példabeszédëkben? (11)
Ki felelvén, monda azoknak: Mërt
nektëk adván vagyon mëgesmernëtëk
mënnyországnak titkja, azoknak kedég
nincs adván. (12) Mërt kinek vagyon,
annak adatik, és bővöltetik, kinek kedég nincs,
és mëllyet látszik vallani, elvéte-
tik |
őtőllö. (13) Azért beszéllëk nekik
példabeszédëkben, mërt látván nëm
látnak, és hallván nëm hallnak, és nëm
ērtnek. (14) Hogy beteljesëdjék ő-
bennëk Izsaiás próféciája, mondván:
◘ Hallattal hallotok, és nëm ērtitëk, és
látván láttok, és nëm láttok. (15) Mërt
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mëgkövērëdëtt e népnek ő szüvök, és
ő fülökkel nehezen hallottanak, és
ő szëmëket berekesztëtték, hogy në
látnának valaha szëmëkkel, së fülök-
kel hallanának, së szüvökkel ērtenének;
hogy mëgfordólnának, és mëgvigaszjam
őket. ◘ (16) Tü szëmtëk kedég bódogok,
mërt látnak, és tü fületëk, kik hallnak.
(17) Valóbizony mondom tünektëk,
mërt sok próféták és igazak kévánták
látniok, mëllyeket láttok, és nëm lát-
ták, és hallaniok, mëllyeket hallotok,
és nëm hallották. ◘ (18) Tü azért hallgas-
sátok a’ vetőnek példabeszédét. (19)
Mëndën, ki hallja az országnak igéjét,
és nëm ērti, jő a’ gonosz, és elragadja
azt, mëly vettetëtt ő szüvében. Ez az,
ki vettetëtt az útfēlën. (20) Ki kedég
vettetëtt a’ kövesre, ez az, ki hallja
Istennek igéjét, és lëgottan örömmel
vëszi azt; (21) mërt kedég nëm vall ő-
bennë gyökeret, de idēst, törödelm
lévén kedég és üldözet az igéjért, lëgottan
mëggonoszbodik. |
(22) Ki kedég vettetëtt a’ tüvisbe, ez
az, ki hallja az igét, de ez világnak
szorgalmazatossága és kazdagságnak
hazugsága mëgfojtja azt, és gyi-
mölcs-nēlkül lëszën. (23) De a’ ki a’
jó földbe vettetëtt, ez az, ki hallja az
igét és ērti, és gyimölcsöz: némëly száz-
nemővet, ëgyebi kedég hatvanne-
mővet, bizony ëgyebi harmicnemővet.
◘ (24) Ëgyēb példabeszédët vetë azok-
nak, mondván: Mënnyeknek országa ha-
sonlatik embërhëz, ki vetëtt jó magot
ő szántásába. (25) Mikor kedég népek
elaluttak volna, jött ő ellenségë, és
fëllyöl rëjávetëtt konkolt a’ búza
közibe, és elmënt. (26) Mikor kedég
a’ fű nőtt volna, és gyimölcsözött volna,
tahát a’ konkolyok ës mëgjelënének.

(27) Vépvén kedég a’ házi atyának szolgái,
mondának neki: Uram, nëmde jó
magot vettēl vala-ë të szántásodba?
Azért honnan vallja a’ konkolyokat?
(28) És monda azoknak: Az ellenségës
embër töttö azt. A’ szolgák kedég
mondának neki: Akard-ë,* elmëgyönk
és ëgybeszëdjük azokat. (29) És monda:
*Nëtalántál a’ konkoly kiszëdvétëk, ki-
irtsátok velëk öszvö a’ buzát ës; (30)
de hagyjátok monnót nőni az aratá-
siglan. És az aratatnak idejében
mondom az aratóknak: Szëdjétëk előszër ||
a konkolyt, és kötözjétëk azokat
nyalábokba mëgégettetni, a’ buzát
kedég győhétëk ēn csűrömbe. ◘ (31) Ëgyēb
példabeszëtx vete nekik, mondván: Mëny-
nyeknek országa hasonlatik mustármag-
hoz, kit vévén embër, vetx ő szántá-
sába; (32) ki jóllehet mëndën magtól
küssebb, mikor kedég nevend, nagyobb
mëndën káposztánál; és lëszën fája, úgy,
hogy mënnyei repësők jőjenek, és lakozja-
nak ő ágain. ◘ (33) Ëgyēb példabeszédët
beszélle nekik, mondván: Mënnyeknek
országa hasonlatik kovászhoz, kit
vévén nēmbëri, elrëjt három mércë
lisztbe, mígnëm mënd mëgkelne. ◘ (34)
Mëndezëket beszéllé Jézsus a’ gyölekëze-
tëknek példabeszédëkben, és példa-
beszéd-nēlkül nëm beszél vala nekik,
(35) hogy beteljesëdnék, mëly monda-
tott próféta miatt, mondván: ◘ Mëgnyitom ēn
számat példabeszédëkben, mëghirde-
tëm világ kezdetitől fogván való
titkokat. ◘ (36) Tahát a’ gyölekëzetëk
eleresztvén, jövö a’ házba, és vépének
őhozjá ő tanëjtványi, mondván:
Magyarázd mëg münekönk a’ szántás
konkolyának példabeszédét! (37) Ki
felelvén, monda: Ki veti a’ jó magot,
az Embërnek Fia. (38) Az szántat kedég
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az evilág, a’ jó mag kedég: azok az
ország- |
nak fiai. A’ konkolyok kedég: azok az
álnok fiak. (39) Az ellenség kedég, ki
vetëtte azokat: az az ördög; de
az aratat: az e világ végezete. Az
aratók kedég: az angyalok. (40) Azért
miként ëgybeszëdik a’ konkolyokat, és
tűzzel mëgégetik, ígyen lëszën e világ-
nak végezetében. (41) Ereszti Embërnek
Fia ő angyalit, és ëgybegyőjtnek ő orszá-
gából mëndën gonoszbolatokat, és
azokat, kik tësznek hamisságot; (42) és
eresztik őket tűznek kemëncējébe,
ott lëszën siralm és fogaknak csikorga-
tása. (43) Tahát az igazak fénlnek,
miként nap ő Atyjoknak országában.
Kinek halló fülö vagyon, hallgassa! ◘ (44)
Mënnyeknek országa hasonlatik szántás-
ba rëjtëtt këncshëz. Kit mëly embër
mëglëlend, elrëjti, és azon való örö-
mében elmëgyën, és elárólja mëndënét,
mije vagyon, és mëgvëszi a’ szántóföldet.
◘ (45) Ësmég mënnyeknek országa
hasonlatik kereskëdő embërhëz, ki
keres nemës köveket. (46) Lëlvén kedég
ëgy drágalátos követ, mëgyën, és eladja
mëndënét, mije vagyon, és mëgvëszi
azt. ◘ (47) Ësmég mënnyeknek országa
hasonlatik tengërbe eresztëtt varsához,
kibe gyölekëzik mëndën halaknak
nëmzetéből. (48) Ki mikor betelik, |
kivonván, és a’ mart mellett ülvén,
választották a’ jókat ő edényëkbe, a’
gonoszokat kedég kieresztëtték. (49) Ígyen
lëszën e világnak végezetében: kimënnek
az angyalok, és elválasztják a’ gonoszokat
az igazak közzől,* (50) és eresztik
őket tűznek kemëncējébe; ott lëszën,
siralm és fogaknak csikorgatása. ◘ (51)
Ērtëttétëk-ë mëndezëket? Mondnak
neki: És úgy. (52) Monda azoknak:

Azért mëndën írástudó,* tanólt mëny-
nyeknek országában, hasonlatik embër-
hëz, házi atyához, ki hoz ő këncséből
újokat és ókat. ◘ (53) És ez úgy lőn,
mikor mëgvégeztë volna Jézsus e
példabeszédëket, elmënë innen. (54)
És jutván ő hazájába, tanëjtja vala
őket ő zsinagógájokban, úgyhogy
mondanának: Honnan ennek mënd ez
bölcseségëk és e jószágok? (55) Nëmde
ez az álcs fia-ë? Nëmde ő anyja
mondatik Máriának-ë, és ő atyjafiai
Jakab és Józsëf, és Simon és Júdás?
(56) És ő húgi nëmde mënd münálonk
vadnak-ë? Azért honnan vadnak
ennek mëndezëk? (57) És így mëggo-
noszbodnak vala őbennë, Jézsus kedég
monda: Nincs próféta tisztësség-nēlkül,
hanëmcsak |
ő hazájában és ő házában. (58) És nëm
tőn ott sok jószágokat ő hütötlenségë-
kért.

          XIIII 14 ˹Tizënnëgyed˺

Az üdőben hallá nëgyedlő Hë-
ródës Jézsusnak hírét, (2) és mon-

da ő gyermëkinek: E János
Baptista, ő költ fël halottaiból,
és azért művelkëdtetnek e jószágok ő-
benne. (3) Hëródës kedég mëgfogta
Jánost, és mëgköteleztë őtet Hëródiá-
sért, ő atyjafiának feleségejért. (4)
Mërt János úgy mond vala neki: Nëm
illik tënekëd vallanod őtet. (5) És
akarván őtet mëgfogni, félë a’ nép-
től, mërt úgy vallják vala őtet mënt
prófétát. (6) Hëródësnek kedég lételë
napján szökdösö Hëródiádisnak lyánya
az ebéllőház közepëtt, és kël-
leték Hëródësnek. (7) Azért esëvelx

fogadá neki adni, valamit kérne
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őtőllö. (8) És az ő anyjától imtetvén,
monda: Adjad ēnnekëm ittenx Jánus
Baptistának fejét ëgy tálnyéron. (9) És
mëgszomorodék a’ király; az esnek
törvényejért és azokért, kik
ővelë ëgybeülnek vala, parancsolá
nekix adni. (10) És eresztë, és mëg-
nyakazá Jánost a’ tömlöcben. (11)
És elhozaték ëgy tálnyéron ő feje, és a’
lyánnak adaték, és vivé ő anyjának.
(12) És hozjávépvén, ||
ő tanëjtványi vëvék ő testét, és elteme-
ték azt, és jővéjëk, mëghirdeték
Jézsusnak. ◘ (13) Kit mikor hallott volna
Jézsus, hajócskába mënvén, elmëne
innen kietlen helyre magának. És
mikor hallották volna a’ gyölekëzetëk,
követék őtet városokból gyalogon.
(14) És kimënvén, látá a’ sok gyölekëze-
tët, és könyörölö őrajtok, és mëgvigasztá
ő lëletëzőjöket. (15) Estve lévén kedég,
vépének őhozjá ő tanëjtványi: E hely
puszta, és az idő immár elmúlt; ereszd
el a’ gyölekëzetëket, hogy mënvén
kastélyokba, vëgyenek étket magoknak.
(16) Jézsus kedég monda nekik: Nëm këll
elmënniëk, de adjatok tü azoknak
ënniëk. (17) Felelének neki: Nincs itt,
hanëmcsak öt kënyér és kēt hal.
(18) Ki monda nekik: Hozjátok
nekëm ide azokat! (19) És mikor
parancsolt volna a’ gyölekëzetnek lëülni
a’ szénán, vévén az öt kënyereket,
a’ kēt halakat, mënnybe tekëntvén, mëg-
áldá, és mëgszegé, és adá ő tanëjtványi-
nak. A’ tanëjtványok kedég adák a’
gyölekëzetëknek. (20) És mënd őnek, és
mëgelégëdének. És fëlvëvék a’ derëbëk-
nek maradékát, tizënkēt füles kosa-
rokat, teljesëket. |
(21) Az ëvőknek kedég számok vala ötszër
ezër férfiak, nēmbëriektől és apródok-

tól mëgválva. ◘ (22) És lëgottan
kēnszerëjté Jézsus ő tanëjtványit a’ ha-
jócskába fëlmënniëk, és őtet elöl-
kelvén, a’ tengërën általmënniëk,
míglen eleresztené a’ gyölekëzetëket.
(23) És a’ gyölekëzet eleresztvén, fëlmënë
a’ hëgyre önmaga imádkozni. Estve
lévén kedég, önmaga ottan vala. (24)
A’ hajócska kedég a’ haboktól hagyigál-
tatik vala a’ tengër közepëtt, mërt a’
szēl ellen vala. (25) Az éjnek kedég në-
gyed vigíliája-koron jövö őhoz-
jájok, a’ tengërën járván. (26) És őtet
látvájok a’ tengërën járatta, mëg-
szomorodának, mondván: mërt e tün-
dérlet; és féltëkben ivöltének. (27)
És lëgottan Jézsus szólala nekik, mond-
ván: Valljatok hűségët; ēn vagyok,
në akarjatok félnëtëk! (28) Felelvén
kedég Pētër, monda: Uram, ha të vagy,
parancsolj nekëm, hogy juthassak të-
hozjád a’ vizekën! (29) És ő monda:
Jőj! És lëszállván Pētër a’ hajócskából,
jár vala a’ vizekën, hogy jutna Jézsushoz.
(30) Látván kedég a’ nagy szelet, félemék.
És mikor elkezdëtt volna merőlni,
ivöltö, mondván: Uram, üdvözéh engë-
met! |
(31) És lëgottan Jézsus, ő keze ki-
nyójtván, mëgragadá őtet, és monda
neki: Keves hütő, mire kētëlkëdél?
(32) És mikor fëlmënt volna a’ ha-
jócskába, mëgálla a’ szēl. (33) Kik
kedég a’ hajócskában valának, jövének,
és imádák őtet, mondván: Bizony Istennek
vagy Fia! ◘ (34) És mikor tengërën által-
mëntenek volna, jutának Gënazárëtnek
földébe. (35) És mikor mëgesmerték
volna őtet a’ helynek férfiai, eresztének
mënd a’ vidék szerént, és hozának
neki mëndën gonoszól vallókat; (36)
és kérik vala őtet, hogy avagy csak ő
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ruhájának peremét illetnék. És valakik
illették, mëgvigasztanak.

          XV 15 ˹Tizënötöd˺

Tahát vépének őhozjá Jëruzsálëmből
az írástudók és a’ lëváltak,

mondván: (2) Mire törik mëg a’
të tanëjtványid a’ vénëknek szer-
zésëket? Mërt nëm mossák mëg ő kezëket,
mikor kënyeret ësznek. (3) És ő felelvén,
monda azoknak: És tü mire töri-
tëk mëg Istennek parancsolatját a’ tü szer-
zéstëkért? Mërt Isten úgy mondott: (4)
Tisztëljed të atyádat és të anyádat;
és: Valaki mondand gonoszt ő atyjának
avagy ő anyjának, halállal haljon. (5) És
tü úgy mondotok: Valaki mondand
atyjának avagy anyjának: Valamëly aján-
dok ēntőllem vagyon, tënekëd használ.
(6) És nëm |
tisztëli ő atyját avagy ő anyját. És mëg-
sëmmiëjtëttétëk Istennek parancsolatját
a’ tü szerzéstëkért. (7) Képmutálók!
Jól prófétált Izsaiás próféta türól-
latok, mondván: ◘ (8) E népek ajakok-
kal tisztëlnek engëmet, ő szüvök kedég
messze ēntőllem. (9) Oktalan böcsőlnek
engëmet, tanëjtvájok embërëknek
tanóságit és parancsolatit. ◘ (10) És
ëgybe őhozjá híván a’ gyölekëzetëket,
monda nekik: Hallgassátok és ērtsétëk!
(11) Mërt mi szán bemëgyën, nëm
fertëztet mëg embërëket, de mëly
szából kijő, a’ fertëztet mëg embërëket.
(12) Tahát vépvén őhozjá ő tanëjt-
ványi, mondának neki: Tudd-ë, mërt a’
lëváltak ez igë hallván, mëggonosz-
bodnak? (13) És ő felelvén, monda:
Mëndën plántálat, kit nëm plántált ēn
mënnyei Atyám, kiirtatik. (14) Hagyjá-

tok el azokat, mërt vakok és vakoknak
vezēri. Ha kedég a’ vak a’ vakot
vezetendi, monnaik a’ verëmbe
esik.x ◘ (15) Felelvén kedég Pētër,
monda: Magyarázd mëg nekönk e példa-
beszédët! (16) És ő monda: Még tü ës
ērtelm-nēlkül vattok-ë? (17) Nëm ērti-
tëk-ë: mërt mëndën, mi szán bemëgyën,
hasba mëgyën, és a’ tisztolatban ki-
mëgyën? (18) Mëllyek kedég szából ki-
jőnek, szűből származnak, és azok
fertëztetnek mëg embërëket. (19)
Szűből kedég szár- ||
maznak gonosz gondolatok, embër-
öldökésëk, törvénytörésëk, paráznasá-
gok, urságok, hamis tanóságok, károm-
latok. (20) Ezëk, kik mëgfertëztetnek
embërëket. Mosdatlan kēzzel való
kënyérétel kedég nëm fertëztet mëg embërt.
◘ (21) És Jézsus innen kimënvén, mëne
Tírusnak és Sidónnak vidékibe. (22)
És ím, ëgy kánánëai nēmbëri a’
vidékből kijővén, ivölt vala, mondván
neki: Irgalmazj ēnnekëm, Uram,
Dávidnak fia,  mërt ēn lëányom az
ördögtől gonoszól gyëtretik! (23) Ki
csak ëgy igét sëm felelë neki. És őhozjá
vépvén ő tanëjtványi, kérik vala őtet,
mondván: Ereszd el ezt, mërt után-
nonk ivölt! (24) Ő kedég felelvén, monda:
Nëm vagyok eresztetëtt, hanëmcsak a’
juhokhoz, kik eltévehëdték Izsraëlnek há-
zát. (25) És az jövö, és imádá őtet,
mondván: Uram, segéh engëmet! (26)
Ki felelvén, monda: Nëm jó a’ fiak
kënyerét mëgvënni, [  ] és az ëbeknek
ereszteni. (27) És a’ monda: Úgy,
Uram, demaga lám a’ kölykëk ës
ësznek a’ morzsalékokból, kik
esnek ő uroknak asztalokról. (28)
Tahát felelvén Jézsus, monda annak: Ó,
nēmbëri, nagy të hütöd! Lëgyën nekëd,
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miként akarod! És mëgvigaszék ő
lyánya azon időben. ◘ (29) És mikor
innen Jézsus elmúlt volna, juta Galilëa-
beli- |
tengër mellé; és fëlmënvén a’ hëgyre,
ül vala ott. (30) És vépének őhozjá
sok gyölekëzetëk, vallván ővelëk némá-
kat és sántákat, és vakokat, és
lëletëzetësëket, és ëgyebeket
sokakat. És veték ő[k]et ő lábai előtt,
és ő mëgvigasztá őket; (31) úgyhogy a’
gyölekëzetëk csudálkodnának, látván a’
némákat szólniok, és a’ sántákat járniok,
és a’ vakokat látniok. És fëlmagaszta-
ták Izsraëlnek Istenét. ◘ (32) Jézsus kedég ő tanëjt-
ványi ëgybehíván, monda: Könyörölök
a’ gyölekëzetën, mërt immár harmad-
naptól fogván lakoznak ēnvelëm;
és ēhën őket eleresztenëm nëm aka-
rom, hogy mëg në fogyatkoznának az
útban. (33) És mondának neki a’
tanëjtványok: Hol vagyon azért ne-
könk anné kënyerönk e kietlenben,
hogy ennē gyölekëzetëket mëgelégëjthes-
sönk? (34) És Jézsus monda azoknak: Hán
kënyeretëk vagyon? És azok mondának:
Hēt, és keves halacskánk. (35) És
parancsolá a’ gyölekëzetnek, hogy lë-
ülnének a’ földön. (36) És vévén a’ hēt
kënyereket és a’ kēt halakat, és hálát
adván, mëgszegé, és adá ő tanëjtványi-
nak, és a’ tanëjtványok adák a’ né-
peknek. (37) És mënd őnek, és mëgelégë-
dének. És a’ derëbëkből, kik mëgma-
radtak vala, fëlvëvék hēt kosarokat,
teljesëket. (38) Kik kedég öttenek vala,
valának négyszër ezër embërëk, apró-
dok-nálkül és nēmbëriek-nēlkül. (39)
És a’ |
gyölekëzet eleresztvén, fëlmëne a’ hajócs-
kába, és juta Magëdonnak vidékébe.

          XVI  ˹Tizënhatod˺

És vépének őhozjá a’ lëváltak
és a’ saducëosok kedég,* és* ké-

rék, hogy mënnyből jelënségët
mutatna nekik. (2) És ő felelvén,
monda azoknak: Estve lévén, úgy mon-
dotok: Derhënő lëszën, mërt vërhënő
a’ mënny. (3) És holval: Ma fërgeteg,
mërt szomoró mënny fénlik. (4) Azért
mënnynek személyét tudjátok mëgválasz-
tanotok, ez időnek kedég jelënségét nëm
tudhatjátok? Gonosz nëmzet
és törvénytörő, jelënségët kér, és jelën-
ség nëm adatik neki, hanëmcsak Jónás
prófétának jelënségë. És azok elhagy-
ván, elmëne. ◘ (5) És mikor juttak vol-
na ő tanëjtványi tengër elvé, elfeled-
këztek kënyereket velëk vënni. (6)
Monda azoknak: Lássatok, és őrizkëd-
jetëk a’ lëváltaknak és a’ saducëosok-
nak kovászitól! (7) És azok gondol-
kodnak vala önbennëk, mondván: Mërt
kënyereket nëm vöttek volna. (8) Tudván
kedég Jézsus, monda őnekik: Mit gondol-
tok tübennetëk, keves hütővek, mërt
kënyeretëk incsen? (9) Mégsëm ērtitëk-
ë, és nëm emlekëztëk mëg az öt kënye-
rekről az ötszër ezër embërëk
között? És hány kosarokkal vöttetëk
fël? (10) És sëm a’ hēt kënyerekről
a’ négyszër ezër embërëk között? És hány
kosarokkal vöttetëk fël? (11) Mire nëm
ērtitëk: |
mërt nëm a’ kënyerekről mondottam
tünektëk: őrizkëdjetëk a’ lëváltak-
nak és a’ saducëosoknak kovászitól,
(12) de a’ lëváltaknak és a’ saducëo-
soknak tanóságoktól! ◘ (13) Jövö kedég
Jézsus Fülöp-Cëzsáriának vidékibe. És
kērdi vala ő tanëjtványit, mondván:
Kinek mondják embërëk Embërnek Fiát?
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(14) És azok mondának: Ëgyebek
János Baptistának, ëgyebek kedég
Illyésnek, de ëgyebek Jërëmiásnak avagy a’
próféták közzől ëgynek. (15) Monda
azoknak Jézsus: Tü kedég kinek mondotok
engëmet, hogy vagyok? (16) Felelvén kedég
Simon Pētër, monda: Të vagy Kristus, élő
Istennek Fia. (17) Felelvén kedég Jézsus, monda
neki: Bódog vagy, Simon bar Jóna;
mërt test és vér nëm jelëntëtte ezt
tënekëd, de ēn Atyám, ki vagyon mëny-
nyekben. (18) És ēn mondom tëne-
këd: Mërt të vagy Pētër, és e kőszirton
rakom ēn ëgyházamat, és pokolnak
kapui nëm hatalmazhatnak őellene.
(19) És tënekëd adom mënnyek országá-
nak kolcsát. És valakit mëgkötözen-
desz földön, mëgkötözött lëszën mëny-
nyekben ës. És valakit mëgódozandasz
földön, mëgódozott lëszën mënnyekben
ës. (20) Tahát parancsolá ő tanëjtvá-
nyinak, hogy senkinek së mondanák, hogy
ő volna Kristus. ◘ (21) Ennek utánna
kezdé Jézsus jelëngetni ő tanëjtványinak,
mërt őneki Jëruzsálëmbe këll mënni, ||
és sokakat tűrni a’ vénëktől és az
írástudóktól, és mëgöletni, és harmad-
napon halottaiból fëlkelni. (22)
És felënvivén Pētër, kezdé őtet mëg-
feddeni, mondván: Az eltávoztassék,
Uram, tëtőlled, nëm lëszën a’ tënekëd!
(23) Ki mëgfordólván, monda Pētërnek:
Mënj utánnam, satanás! Mërt go-
noszbolat vagy ēnnekëm, mërt nëm
ērtëd azokat, mëllyek Istené, de mëllyek
embërëké. ◘ (24) Tahát Jézsus monda ő 
tanëjtványinak: Ha ki akar ēnután-
nam jőni, mëgtagadja őmagát, és
fëlvëgyë ő keresztét, és kövessën engë-
met. (25) Mërt ki ő lelkét akarandja
üdvözëjteni, elveszti őtet; ki kedég elvesz-
tendi ő lelkét ēnértem, a’ mëglëli

őtet. (26) Mërt mit használ embërnek,
ha mënd e világot nyerjë, és ő lelkében
gyëtrelmet szenvedjën? Avagy mi vált-
ságot ad embër ő lelkejért? (27)
Mërt Embërnek Fia jövendő ő Atyjának
dicsőségében ő angyalival, és tahát
mëgad ëgymëndënnek ő művelkëdete
szerént. (28) Bizony mondom tünek-
tëk, hogy vadnak némëllyek az itt állók
közzől, kik nëm kóstolják a’ halált,
mígnëm lássák jőni Embërnek Fiát ő
Atyjának dicsőségében.

          XVII 17 ˹Tizënhetëd˺

És hatod napok után vëvé Jézsus
Pētërt, Jakabot |

és Jánost, ő atyjafiát; és vivé azo-
kat igën magas hëgyre magának.
(2) És mëgváltozék őelőttök: és mëg-
fénlék ő orcája, miként nap, ő
ruhái kedég lőnek fejérek, miként hó. (3)
És ím, jelënék őnekik Mojzsës és Ily-
lyés, ővelëk beszélvéjëk. (4) Fe-
lelvén kedég Pētër, monda Jézsusnak:
Uram, jó nekönk itt lënnönk; ha
akarod, alkossonk itt három hajlakot,
nekëd ëggyet, Mojzsësnek ëggyet, és Illyésnek
ëggyet. (5) Ő még e beszéllette, ím, fénes
köd környékëzé mëg ő[k]et, és ím, szó a’
ködből: Ez ēn szerető Fiam, kiben
jól këlletëtt ēnnekëm, őtet hallgassátok.
(6) És hallván a’ tanëjtványok, ő
orcájokra esének, és igën félemének.
(7) És vépék őhozjájok Jézsus, és illeté
őket, és monda nekik: Keljetëk fël,x

és në akarjatok félnëtëk! (8) Fële-
melvén kedég ő szëmëket, senkit sëm lá-
tának, hanëmcsak őmagát Jézsust. (9) És ők
a’ hëgyről lëszállván, parancsolá nekik,
mondván: E látatot senkinek së mond-
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játok, mígnëm Embërnek Fia fëlkeljën
halottaiból. (10) És kērdék őtet ő
tanëjtványi, mondván: Azért mit
mondnak az írástudók, hogy Illyēsnek
előszër el këll jőni? (11) És ő felelvén,
monda őnekik: Valóbizony Illyés jöven-
dő, és mëgad mëndënëket. (12) Mon-
dom |
kedég ēn tünektëk: Mërt Illyés immár
eljött, és nëm esmerték mëg őtet; de
töttenek őrajta, valamit akartak. És
így Embërnek Fia gyëtrendő őtőllök.
(13) Tahát mëgērték a’ tanëjtványok,
mërt János Baptistáról beszéllëtt volna
nekik. ◘ (14) És mikor jött volna a’
gyölekëzethëz, vépék őhozjá ëgy embër,
tērdën hompolygván őeleibe, és
mondván: Uram, irgalmazj ēn fiam-
nak, mërt havas, és gonoszól gyëtretik!
Mërt gyakorta tűzbe esik, és gyakorta
vízbe. (15) És hozám őtet të ta-
nëjtványidnak, és nëm vigaszthaták mëg
őtet. (16) Felelvén Jézsus, monda: Ó, hütöt-
len nëmzet és viszhavívó, míg lëszëk
tüveletëk, és míg szenvedlek tütöket?
Hozjátok ide azt ēnhozjám! (17) És
mëgporëjtá azt Jézsus, és kimëne ő-
belőllö az ördög; és mëgvigaszék a’
gyermëk azon időben. ◘ (18) Tahát vépének
Jézsushoz a’ tanëjtványok titkon, és mon-
dának neki: Mü mire nëm vethetők
ki azt? (19) Monda azoknak Jézsus: Tü
hütötlenségtëkért. Valóbizony mon-
dom tünektëk: Ha hütötök lēnd, mi-
ként mustármag, és mondandotok
e hëgynek: Mënj el innen! – és elmëgyën; 
és sëmmi sëm lëszën lehetetlen tünek-
tëk. (20) E nëmzet kedég nëm vettethetik
ki, hanëm imádság miatt és böjt miatt.
◘ (21) Ők kedég Gali- |
lëában nyájaskodván, monda azoknak Jézsus:
Embërnek Fia eláróltatik embërëknek ke-

zëkbe, (22) és mëgölik őtet, és harmadna-
pon fëlkel. És igën mëgszomorodának.
◘ (23) És mikor juttak volna Kafarna-
umba, vépének Pētërhëz, kik a’ di-
dragmátx vëszik vala, és mondának
neki: Tü mestërtëk nëm fizeti mëg a’
didragmát? (24) És ő monda: Tat úgy.
És mikor bemënt volna a’ házba,
elölkelé Jézsus őtet, mondván: Mi tetik
tënekëd, Simon? Földnek királyi kitől
vësznek adót? Ő fioktól avagy idegënëk-
től? (25) És a’ monda: Idegë-
nëktől. Monda annak Jézsus: Azért szaba-
dok a’ fiak. (26) Hogy kedég mëg në
gonoszbéhuk őket, mënj a’ tengërre,
és vesd mëg a’ horgot, és a’ halat, ki
előszër fogandja, fogjad; és ő szája mëg-
nyitván, lëlsz őbennë ëgy skátért, azt
vëvéd, adjad nekik ēnértem és të-
érted!

          XVIII 18 ˹Tizënnyolcad˺

Az időben vépének Jézsushoz ő ta-
nëjtványi, mondván: Kit alajtasz,

hogy nagyobb mënnyeknek országá-
ban? (2) És híván Jézsus ëgy apródot,
állaptatá őtet őközepëttëk, (3) és mon-
da: Bizony mondom tünektëk: hanëmha
mëgfordolandotok, és lēndëtëk, miként
apródok, nëm mehettëk be mënnyeknek
országába. (4) Azért valaki alázandja ||
őmagát, miként ez apród, a’ nagyobb
mënnyeknek országában. (5) És ki foga-
dand ëgy illyeten apródot ēn nevembe,
engëmet fogad. (6) Ki kedég mëggonosz-
bëjtand ëggyet e[ ] mëntől küssebbek
közzől, kik ēnbelém hisznek, këlle-
metësb neki, hogy malomkő köttes-
sék ő nyakára, és tengër fenekébe
merőltessék. ◘ (7) Jaj e világnak gonosz-
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bolattól; mërt úgy këll, hogy gonosz-
bolat jőjön, de valóbizony jaj az
embërnek, ki miatt a’ gonoszbolat jő!
(8) Ha kedég të kezëd avagy të lábad
tégëd mëggonoszbëjtand, medd el
őtet, és vesd el tëtőlled! Jobb tënekëd
az örök életbe mënnëd bénnáól
avagy sántáól, hogynëm kēt kezëd avagy
kēt lábad vallván, eresztetnëd az
örök tűzbe. (9) És ha të szëmëd
mëggonoszbëjtand tégëdet, vëdd ki őtet,
és vesd el tëtőlled! Jobb tënekëd ëgy
szëmëd vallván bemënnëd az örök
életbe, hogynëm kēt szëmëd vallvád
eresztetnëd pokolnak tüzébe. (10)
Lássátok, hogy në utáljatok mëg ëggyet
e küsdedëk közzől; mërt ēn mon-
dom tünektëk, hogy ő angyalok mëndën-
ha látják ēn Atyámnak orcáját, ki vagyon
mënnyekben. (11) Mërt jött Embërnek
Fia üdvözëjteni azt, mëly elveszëtt vala.
◘ (12) Mi tetik tünektëk? Ha lēnd |
valakinek száz juha, és ëgy őközzől-
lök eltévehëdendik, nëmde mëghagy-
ja-ë a’ [kilencven]kilencët a’ kietlen-
ben, és mëgyën mëgkeresni azt, ki
eltévehëdëtt vala? (13) És ha tör-
ténendik, hogy mëglëlendi azt, bizony
mondom, hogy inkább öről rajta, hogy-
nëm a’ [kilencven]kilencën, kik
sonha el nëm tévehëdtek. (14) E-
képpen nincs tü Atyátoknak akaratja,
ki vagyon mënnyekben, hogy csak ëgy
ës elveszjën e küsdedëk közzől. ◘ (15)
Ha kedég bűnhendik tëbenned të
atyádfia, mënj, és fedd mëg őtet tëközöt-
ted és csak* önönközöttö. Ha tégë-
det hallgatand, mëgnyerted të atyádfiát.
(16) Ha kedég tégëdet nëm hallgatand,
végy tëvelëd ëggyet avagy kettőt,
hogy kettőnek avagy háromnak szájában
áll mëndën igë. (17) Hogyha azokat

sëm hallgatandja, mondd ëgyháznak! Ha
kedég az ëgyházat sëm hallgatandja, lëgyën
nekëd, miként ëtnikos és jelën való
bűnös művelkëdetbeli. (18) Bizony
mondom tünektëk: valakiket mëg-
kötözendëtëk földön, mëgkötözöttek
lësznek mënnyekben ës; és valakiket mëg-
ódozandotok földön, mëgódozottak
lësznek mënnyekben ës. ◘ (19) Ësmég mon-
dom tünektëk, mërt kettő tüköz-
zőlletëk, kik ëgy akaraton lēndnek
földön, mëndën[ ], valamit |
kérendnek, adatik őnekik ēn Atyámtól, ki
vagyon mënnyekben. (20) Mërt valahol
ketten avagy hárman ëgybegyölekëzendnek
ēn nevembe, ott ēn őközöttök vagyok.
◘ (21) Tahát vépék Pētër őhozjá, és
monda: Uram, ha bűnhendik ēn atyám-
fia ēnbennem, hánszër bocsássak neki?
Hētszëriglen-ë? (22) Monda annak
Jézsus: Nëm mondok nekëd hētszëriglen, de
hetvenhētszëriglen. ◘ (23) Azért mëny-
nyeknek országa hasonlatik házi embër-
hëz, ki akart számot vetni ő szolgá-
ival. (24) És mikor kezdett volna
számot vetni, hozaték neki ëgy, ki
tartozik vala tízezër gírával. (25)
Mikor kedég nëm volna miből mëgadni,
parancsolá őtet ő ura eláróltatni,
és ő feleségét, és ő fiait, és mëndënét,
mije vala; és mëgadni. (26) Lëesvén kedég
a’ szolga, kéri vala őtet, mondván: Vallj
békeségët ēnbennëm, és mëndënëket
mëgadok tënekëd. (27) Könyörőlvén
kedég a’ szolgának ura, elereszté őtet, és
az adósságot mëghagyá neki. (28) A’
szolga kedég kimënvén, lëlë ëggyet ő felë-
szolgák közzől, ki tartozik vala neki
száz pénzzel. Ki mëgfogván, mëg-
fojtja vala őtet, mondván: Add mëg,
mivel tartozol! (29) És az ő felë-
szolga lëesvén, kéri vala őtet, mondván:
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Vallj békeségët ēnbennem, és mëndënë-
ket mëgadok tënekëd. |
(30) A’ kedég nëm akará, de elmëne,
és a’ tömlöcbe ereszté őtet, mígnëm mëg-
adná az adósságot. (31) Látván kedég ő
felëszolgák, mëllyek lësznek vala, igën
mëgszomorodának; és jövének, és
mëgmondák ő uroknak mëndazokat,
mëllyek lësznek vala. (32) Tahát hívá
azt ő ura, és monda neki: Álnok szolga,
mëndën adósságot mëghagyék tënekëd,
mërt kérél engëmet! (33) Azért nëm-
de tënekëd ës këgyelmeznëd këll vala
-ë të felëdszolgának, miként ës ēn
këgyelmeztem tënekëd? (34) És mëg-
haragván ő ura, adá őtet a’ porosz-
tóknak, mígnëm mëgadná mënd az
adósságot. (35) Ígyen ës ēn mënnyei
Atyám tëszën tünektëk, ha ëgymën-
dëntëk mëg nëm bocsátand ő atyjafiának
ő szüvéből.

          XIX 19 ˹Tizënkilencëd˺

És úgy lőn, mikor mëgvégeztë vol-
na Jézsus e beszédëket, elmënë

Galilëából, és jutának Júdëának
vidékébe Jordán elvé; (2)
és követék őtet sok gyölekëzetëk, és
mëgvigasztá őket ott. ◘ (3) És vépének
őhozjá a’ lëváltak, késértvén őtet, és
mondván: Ha illik embërnek ő fele-
ségét elhadni valami okért? (4) Ki
felelvén, monda nekik: Nëm olvastá-
tok-ë, mërt ki tött embërëket kezdet-
től fogván, férfiat és nēmbëriet* töttö
azokat, és monda nekik: (5) Ezért
mëghagyja embër atyját és anyját, ëggye-
sől ||
ő feleségével, és lësznek ketten ëgy
testben. (6) És úgy immár nëm mon-

datnak kettőnek, de ëgy testnek.
Azért kiket Isten ëgybeszerkëtëtt,
embër mëg në válaszja. (7) Mondának
neki: Azért mit parancsolt Mojzsës ha-
gyománnak levelét adni, és elhagyni?
(8) És monda azoknak Jézsus: Mërt
Mojzsës tü jonhotok keménységére
engedte tünektëk tü feleségtëket el-
hagynotok. Kezdettől fogván kedég nëm
volt így. (9) Mondom kedég tünektëk,
mërt valaki elhagyandja ő feleségét,
hanëmcsak paráznaságért, és ëgyebet
vēnd, a’ belēndëzkëdik; és ki az
elhagyottat vēndi, belēndëzkëdik. ◘ (10)
Mondának neki ő tanëjtványi: Ha
így vagyon embërnek feleségével, úgy nëm
këll házaskodni. (11) Ki monda azok-
nak: Nëm mëndënëk fogják az igét, de
kiknek adván vagyon. (12) Mërt vad-
nak meddők, […] kik önmagokat mëghe-
rélték mënnyeknek országájért. Ki fog-
hatja, fogja. ◘ (13) Tahát hozatának
neki apródok, hogy imádkoznék, és
vetné ő kezét őrëjájok. Ő tanëjt-
ványi kedég mëgporëjtják vala azokat.
(14) De Jézsus monda őnekik: Hagyjátok
az apródokat ēnhozjám jőni, és në
akarjátok mëgtiltanotok, mërt ollyata-
noké mënnyeknek országa. (15) És
mikor ő kezét rëjájok vette volna,
elmënë innetën. |
◘ (16) És ím, ëgy embër vépvén ő-
hozjá, monda neki: Jó mestër, mit
tëgyek, hogy valljam az örök életët? (17)
Ki monda: Mit kērdesz engëmet a’
jóról? Ëgy, Isten jó.* Ha kedég akarsz az
örök életbe mënnëd, tartsad az pa-
rancsolatokat. (18) A’ monda: Mëllyeket?
Jézsus kedég monda: Në tégy embëröldö-
kést, törvént në törj, së tégy urságot,
së mondj hamis tanóságot, (19) tisztël-
jed të atyádat és të anyádat, szeressed
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të feledët, mënt tënmagadat! (20) Monda
neki a’ hős: Mëndezëket őriztem
mënd ēn ifjúdadságomtól fog-
ván; mi még ēnnekëm fogyatkozatom? (21)
És monda neki Jézsus: Ha akarsz tökél-
letës lënnëd, mënj el, és add el mënd,
mid vagyon, és adjad szegénëknek, és
vallasz këncsët mënnyben; és jőj, kövess
engëmet! (22) Mikor kedég a’ hős hal-
lotta volna e beszédëket, szomorán
mëne el, mërt valának sok valáli.
◘ (23) Jézsus kedég monda ő tanëjtványinak:
Bizony mondom tünektëk, hogy kazdag
nehezen mëgyën be mënnyeknek országába.
(24) És ësmég mondom tünektëk:
Mërt könyvebb a’ tevének a’ tőfok ál-
talmënni, hogynëm a’ kazdagnak be-
mënni mënnyeknek országába. (25)
Ezëk hallván kedég a’ tanëjtványok, igën
csudálkodának, mondván: Azért ki üdvö-
zőlhet? (26) Tekëntvén kedég Jézsus, monda
nekik: Embërëknēl ez lehetetlen,
Istennēl |
kedég mëndënëk lehetők. ◘ (27) Tahát felel-
vén Pētër, monda neki: Ímë, mü mën-
dënëket mëghattonk, és tégëd követ-
tönk. Mi lëszën azért münekönk? (28)
Jézsus kedég monda azoknak: Bizony mon-
dom tünektëk, hogy tü, kik engëmet
követtëk, a’ mëgújolatban, mikor
ülend Embërnek Fia ő nagyságának szēki-
ben, ültök ës tü tizënkēt szēkëkën,
itélvén Izsraëlnek tizënkēt nëmzetét.
(29) És mëndën, ki mëghagyandja házát,
avagy atyjafiait avagy húgit, avagy atyját
avagy anyját, avagy feleségét, avagy fiait,
avagy földét ēn nevemért, százannéjat
vëszën, és az örök életët vallja. ◘ (30)
Sokak lësznek kedég elölsők utolsók, és
utolsók elölsők.

          Capitulū XXd  ˹Kapitulum huszad˺

Mënnyeknek országa hasonlatik
embërhëz, házi atyához,

ki kimënt előszër rëggel fo-
gadni művesëket ő szőlejébe.
(2) Mëgszegődvén kedég a’ művesëkkel
ëgy esti pénzbe, ereszté őket ő szőlejébe.
(3) És kimënvén harmad idő-koron,
láta ëgyebeket, hiába állván a’ vásárt;
(4) és azoknak monda: Mënjetëk tü
ës az ēn szőlőmbe, és mi igaz lēnd,
mëgadom tünektëk. (5) Azok kedég
elmënének. Ësmég kedég kimëne hatod
és kilencëd idő-koron, és tőn még úgyan.
(6) De tizënëggyed idő-koron ki-
mëne, és lëlë ëgyebeket állattok, és
monda nekik: Mit állotok itt híjan mënd
e napot estég? (7) Mondának neki:
Mërt senki |
münket mëg nëm fogadott. Monda azok-
nak: Mënjetëk tü ës az ēn szőlőmbe!
(8) Mikor kedég estve lött volna, monda
a’ szőlőnek ura ő sáfárának: Híjad a’
művesëket, és adjad mëg azoknak ő
érdemëket, kezdvén az utolsókról
mënd az elölsőkiglen. (9) Azért mikor
jövének, kik tizënëggyed idő-koron
jöttek vala, ők ës ëgy-ëgy pénzt vőnek.
(10) Az elölsők kedég jővén, azt alajt-
ják vala, hogy többet volnának vēn-
dők; vőnek kedég ők ës ëgy-ëgy pénzt.
(11) És vëvéjëk, morognak vala a’
házi atya ellen, (12) mondván: Ez
utolsók ëgy ideiglen műveltek, és velönk
ëgyenlőkké tötted azokat, kik vi-
seltük napnak és hēvségnek terhét.
(13) És a’ felelvén őközzőllök ëgynek,
monda: Barátom, nëm tëszëk tëne-
këd bosszóságot. Nëmde ëgy esti
pénzbe szegődtēl velem-ë? (14) Vëdd
azért, a’ mëly tiéd, és mënj el! Akarok
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kedég az utolsónak ës adnom, miként
ës tënekëd. (15) Avagy nëm illik ēnne-
këm tënnëm, mit akarok? Avagy të szëmëd
álnok, mërt ēn jó vagyok? (16) Így
lësznek utolsók elölsők, és
elölsők utolsók. Mërt sokak vadnak
hivatalosok, de kevesëk választottak.
◘ (17) És Jézsus Jëruzsálëmbe fëlmënvén, ma-
gának vëvé ő tizënkēt tanëjtványit
titkon, és monda azoknak: (18) Ím,
fëlmëgyönk Jëruzsálëmbe, és Embërnek Fia ||
eláróltatik a’ papi fēdelmeknek és az
írástudóknak, és halálra itélik őtet.
(19) És adják őtet a’ pogánoknak
mëgkárhoztatni, és mëgostoroztatni,
és mëgfeszëjtetni; és harmadnapon fël-
kel. ◘ (20) Tahát vépék őhozjá
Zëbëdëus fiainak anyjok ő fiaival
öszvö, imádván, és kérvé[n] valamit ő-
tőllö. (21) Ki monda neki: Mit akarsz?
Az monda: Mondjad, hogy e kēt fiam-
nak ëggyik üljön të jóg felőlled, és a’
másik të bal felőlled të országodban.
(22) Felelvén kedég Jézsus, monda: Nëm tud-
játok, mit kérjetëk.* Ihatjátok-ë a’
kelyhët, kit ēn iandó vagyok? Mondának
neki: Ihatjuk. (23) Monda azoknak: A’
kelyhët valóbizony iszjátok. Ülnötök
kedég ēn jóg felőllem avagy ēn bal felől-
lem nëm ēn adhatom tünektëk, de
kiknek alkottatott ēn Atyámtól.* (24) És
hallván a’ tíze, méltatlankodának a’
kēt atyafiakról. (25) Jézsus kedég őhozjá
hívá őket, és monda: Tudjátok-ë,
mërt a’ pogánoknak fēdelmi uralkod-
nak őrajtok, és kik öregbek, hatalmat
vallnak őközöttök. (26) Tüközöt-
tetëk kedég nëm úgy lëszën; de valamëly
tüközöttetëk akarand öregb lënni,
a’ lëgyën tü szolgátok. (27) És
valamëly akarand |
tüközöttetëk elő lënni, a’ lëgyën tü

szolgátok; (28) miként Embërnek Fia
nëm jött szolgáltatni, de jött szolgálni,
és adni ő lelkét sokaknak váltságájért.
◘ (29) És azok Jërikóból kimënvén,
követék őtet sok gyölekëzetëk; (30)
és ím, kēt vak ülvén az útfēlën, hal-
lák, hogy Jézsus mënne. És ivöltének,
mondván: Úr, Dávidnak Fia, irgal-
mazj münekönk! (31) A’ gyölekë-
zet kedég mëgfeddi vala azokat, hogy
veszteglenének. És azok attól inkább
ivöltnek vala, mondván: Úr, Dávidnak
Fia, irgalmazj münekönk! (32) És
mëgálla Jézsus, és hozjáhívá őket, és
monda: Mit akartok, hogy tëgyek tünek-
tëk? (33) Mondnak neki: Úr, hogy
mëgnyíljanak mü szëmeink. (34) Könyö-
rőlvén kedég Jézsus őrajtok, illeté ő szëmëket.
És lëgottan látának, és követék őtet.

          XXI  ˹Huszonëggyed˺

És mikor közelëjtëtt volna Jézsus
Jëruzsálëmhëz, és jutott volna Bët-

fágéba, Olivëtnak hëgyére, ta-
hát Jézsus ereszté ő kēt tanëjtványit,
(2) mondván azoknak: Mënjetëk a’
kastélyba, ki ellentëkbe vagyon, és
lëgottan lëltëk ëgy mëgkötözött nőstén
szamárt, és ő vehmét ővelë; ódjá-
tok mëg, és hozjátok ēnnekëm! (3)
És ha valaki valamit mondand tünek-
tëk, mondjátok, mërt Úrnak dolga
vagyon velëk, és lëgottan eleresztik*
őket. (4) E |
kedég mënd úgy lött vala, hogy beteljesëdnék,
mëly mondatott próféta miatt, mondván: 
◘ (5) Mondjátok Sion lyányának: Ím, të
királyod jő tënekëd, ëgyügyő, ülvén a’
nőstén szamáron, és ő alatta való
vehmén. ◘ (6) A’ tanëjtványok kedég
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elmënvén, tőnek, miként parancsolt vala
nekik Jézsus. (7) És odahozák a’ nőstén
szamárt és ő vehmét, és veték őrëjájok
ő ruhájokat, és őtet fëllyől rëjáülteték.
(8) A’ sok gyölekëzet kedég terëjti vala
ő ruháját az útban; és ëgyebi metēlnek
vala ágakat a’ fákról, és terëjtik vala
az útban. (9) A’ gyölekëzetëk kedég, kik
elölkelik vala, és kik követik vala,
ivöltnek vala, mondván: Ozsánna, Dávid-
nak Fia! Áldott, ki jött Úrnak nevébe! Ozsán-
na magasságokban! (10) És mikor
bemënt volna Jëruzsálëmbe, mëgrendőlt
mënd a’ város, mondván: Ki ez? (11)
A’ népek kedég mondnak vala: Ez
Jézsus, galilëai názárëtbeli próféta. ◘ (12)
És bemënë Jézsus Istennek tëmplomába, és
kihányá mënd az árolókat és a’ vëvőket
a’ tëmplomból; a’ pénzváltóknak kedég
asztalokat és a’ galambárolóknak
szēkëket eldöjté. (13) És monda nekik:
Írván vagyon: mërt ēn házam hívattatik
imádságnak házának, tü kedég tötté-
tëk azt tolvajoknak barlangájá. ◘ (14)
És őhozjá vépének vakok és sánták |
a’ tëmplomban, és mëgvigasztá azokat.
(15) Látván kedég a’ papi fēdelmek és az
írástudók a’ csudákat, kiket tött, és a’
gyermëkëket ivöltvén a’ tëmplom-
ban, és mondván: Ozsánna, Dávidnak
Fia! – méltatlankodának, (16) és mondá-
nak neki: Hallod-ë, mit mondnak ezëk?
Jézsus kedég monda nekik: Tat úgy. Nëmde
olvastátok-ë: mërt gyermëkdedëknek és
emőknek szájokból töttēl dicséretët?
(17) És azok mëghagyván, a’ városból el-
ki mëne Bëtániába, és ott lakozék,
és tanëjtja vala Istennek or-
szágáról őket.* ◘ (18) Rëggel kedég
mëgfordólván a’ városba, mëgēhölö.
(19) És látván ëgy figefát az útfēlën,
mënë őhozjá; és sëmmit sëm lëlë ő-

rajta, hanëmcsak leveleket. És monda
annak: Örökké sonha në származjék
tëbelőlled gyimölcs! És a’ figefa lëgot-
tan mëgasza. (20) És látván a’
tanëjtványok, csudálkodának, mondván:
Miképpen mëgasza oly hamar? (21)
Felelvén kedég Jézsus, monda azoknak: Bizony
mondom tünektëk, hogyha hütötök
lēnd, és nëm kētëlkëdendëtëk, nëmcsak a’
figefáról tëszitëk azt, de ës
ha a’ hëgynek mondandotok: Vëdd fël
tëmagadat, és vesd tëmagadat a’
tengërbe! – és úgy lëszën. (22) És mëndënë-
ket, valamëllyeket hüvőn kérendëtëk
imádságtokba, vëszitëk. ◘ (23) És mikor
jutott volna a’ tëmplomba, ||
vépének őhozjá a’ papi fēdelmek és
a’ népeknek véni, mondván: Ki hatal-
mával tëszëd ezëket, és ki adta tëne-
këd e hatalmat? (24) Felelvén Jézsus, monda
nekik: Kērdlek ēn ës tütöket ëgy
beszédën, kit ha mëgmondandotok
ēnnekëm, ēn ës mëgmondom tünek-
tëk, ki hatalmával tëszëm ezëket. (25)
János keresztsége honnan vala?
Mënnyből, avagy embërëktől-ë? És azok
gondolkodnak vala önbennëk, mond-
ván: (26) Ha mondandonk: mënnyből,
mond münekönk: Azért mire nëm hitte-
tëk annak? Ha kedég mondandjuk: embë-
rëktől, félönk a’ gyölekëzettől, mërt
mënd vallják vala Jánost mënt prófétát.
(27) És felelvén Jézsusnak, mondának: Nëm
tudjuk. És ő monda azoknak: Ēn ës
nëm mondom tünektëk, ki hatalmával
tëszëm ezëket. ◘ (28) Mi tetszik kedég
tünektëk? Ëgy néminemő embërnek vala
kēt fia. És vépvén, monda az elölsőnek:
Fiam, mënj ma az ēn szőlőmbe munkál-
kodnod! (29) A’ kedég felelvén, monda:
Nëm mëgyëk. Annak utánna kedég pënitënciára
rëzzedvén, elmëne. (30) Vépvén kedég a’
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másodhoz, monda azonképpen. És a’
felelvén, monda: Elmëgyëk, uram; és nëm
mëne. (31) Mëllyik töttö e kettő
közzől az atyának akaratját? Mondá-
nak neki: Az elölső. Monda azoknak
Jézsus: Bizony mondom |
tünektëk, mërt a’ jelën való bűnös
művelkëdetbeliek és a’ paráznák elöl-
múlnak tütöket Istennek országában.
(32) Mërt jött János tühozjátok
igazságnak útában, és nëm hittetëk neki.
A’ jelën való bűnös művelkëdet-
beliek kedég és a’ paráznák hittenek neki;
de tü látvátok, ingyen pënitënciát sëm
fogtatok, hogy osztán hinnétëk neki.
◘ (33) Más példabeszédët hallgassatok:
Vala embër, házi atya, ki plántált
szőlőt és sövénnyel mëgkörnyékëztë
őtet, és ásott sajtót őbennë, és tornot
rakott; és adta őtet a’ vincëlērëknek,
és önmaga szarándoklani eredëtt.
(34) Mikor kedég a’ gyimölcsözetnek ideje
elközelëjtëtt volna, ereszté ő szolgáit
a’ vincëlērëkhëz, hogy vënnék a’
szőlőnek gyimölcsét. (35) És a’ vin-
cëlērëk ő szolgáit mëgfogván, némëly-
lyet mëgverének, némëllyet mëgölének,
némëllyet kedég mëgkövezének. (36) Ës-
még ereszté ő ëgyēb szolgáit, többe-
ket az előbelieknēl, és tőnek azoknak
azonképpen. (37) De mëntől utólbszër
ereszté őhozjájok önön fiát, mond-
ván: Nëtalántál böcsőlik az ēn
fiamat. (38) A’ vincëlērëk kedég, látván
ő fiát, mondának önközöttök: Ez a’
magzat; jővetëk, öljük mëg őtet, és
miénk lëszën az ő örökö! (39) És mëg-
fogván őtet, a’ szőlőből kiveték, és
mëgölék. (40) Azért mikor jövend a’
szőlőnek ura, |
mit tëszën a’ vincëlērëknek? (41)
Mondának neki: A’ gonoszokat gono-

szól elveszti, és ő szőlőjét adja ëgyēb
vincëlērëknek, kik idejë-korán mëgad-
ják ő gyimölcsét. (42) Monda azoknak
Jézsus: Minëm olvastátok-ë Írásokban: ◘ A’
követ, kit a’ rakók mëgutáltanak,
ez lött a’ szëgeletnek fejezetében;
Úrtól lött ez, és csudálatos mi szëmeink-
ben? ◘ (43) Azért mondom tünektëk,
mëgvétetik tütőlletëk Istennek or-
szága, és adatik pogánoknak, ő gyimöl-
csét tévőknek. (44) És ki esendik a’
kőre, mëgszegetik; de kire a’ kő esen-
dik, mëgtöri őtet. (45) És mikor hal-
lották volna a’ papi fēdelmek és a’
lëváltak ő példabeszédit, mëgesmerék,
hogy őróllok mondaná. (46) És kere-
sik vala őtet mëgfogniok, de félék
a’ gyölekëzetëket,x mërt miként prófé-
tát, vallják vala őtet.

          XXII  ˹Huszonkettőd˺

És felelvén Jézsus, monda ësmég nekik
példabeszédëkben: (2) Mënnyeknek

országa hasonlatik királyi em-
bërhëz, ki tött mënyekëzőt ő
fiának. (3) És eresztëttë ő szolgáit,
hiuni a’ hivatalosokat a’ mënyekë-
zőbe; és nëm akarának jőniëk. (4)
Ësmég ereszté ëgyēb szolgáit, mondván:
Mondjátok a’ hivatalosoknak: Ím, ēn
ebédëm kész, ēn bikáim és ēn házi ma-
darim mëgölettek, és mëndënëk készek;
jővetëk a’ mënyekëzőbe! (5) Azok
kedég mëgutálák, és elmënének; némëllyik
ő falujába, de némëllyik ő kereskëde-
tére. |
(6) Az ëgyebi kedég ő szolgáit mëgfogák,
és bosszósággal gyëtërvén mëgölék.
(7) De a’ király, mikor hallotta volna,
mëgharaguék, és eresztvén ő hadait,
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elveszté az embëröldökőket, és ő
városokat mëggyójtá. (8) Tahát monda
ő szolgáinak: A’ mënyekëző valóbi-
zony kész, de a’ kik hivatalosok valá-
nak, nëm lőnek méltók. (9) Mënjetëk
azért az útfelekre, és valakiket lël-
tëk, híjátok a’ mënyekëzőbe. (10) És
kimënvén ő szolgái az utakba, ëgybe-
győjtének mëndënëket, kiket lëlének, jókat 
és gonoszokat; és beteljesëdének a’
mënyekëzőnek vendégi. (11) Bemëne
kedég a’ király, hogy látná az ëvőket; és
láta ott embërt, nëm ruháztat mënyekëző
ruhával. (12) És monda annak: Bará-
tom, mire jöttēl ide be, nëm vallvád
mënyekëző ruhát? És a’ mëgnémola.
(13) Tahát monda a’ király ő szolgái-
nak: Kezei-lábai mëgkötözvén, ereszjé-
tëk őtet a’ külső setétségëkbe; ott
lëszën siralm és fogaknak csikorgatása.
(14) Sokak vadnak kedég hivatalosok,
de kevesëk választottak. ◘ (15) Tahát
elmënvén a’ lëváltak, tanálcsot tarta-
nak, hogy Jézsust mëgfoghatnák ő
beszédében. (16) És eresztik őhozjá ő
tanëjtványokat az ëródiánosokkal
öszvö, mondván: Mestër, tudjuk, mërt
igaz vagy, és Istennek útára igazsággal
tanëjtasz, ||
és nëm gondolsz të valakikkel, mërt nëm
[n]ézëd embërëknek személyëket. (17)
Azért mondjad mëg münekönk, mi tetszik
tënekëd: Illik-ë császárnak adót adnonk,
avagy nëm? (18) Mëgesmervén kedég
Jézsus ő álnokságokat, monda: Mit késértë-
tëk engëmet, képmutálók? (19) Mutas-
sátok-sze ēnnekëm az adópénzt! És azok
neki adák az adópénzt. (20) És Jézsus
monda azoknak: Kié e képx és a’ kör-
nyöl való írás? (21) Mondának neki:
Császáré. Tahát monda azoknak: Azért
adjátok mëg, a’ mëly császáré, császárnak,

és a’ mëly Istené, Istennek. (22) És e
hallván, csudálkodának, és őtet mëg-
hagyván, elmënének. ◘ (23) A’ napon
vépének őhozjá a’ saducëosok, kik
úgy mondnak, hogy incs fëlkelet; és kērdék
őtet, (24) mondván: Mestër, Mojzsës úgy
mondott, ha valaki mëghalván nëm val-
land magzatot, tahát ő atyjafia vëgyë
annak feleségét, és fëlköltsö ő atyjafi-
ának magzatját. (25) Valának kedég
münálonk hetën atyafiak; és az elő
feleségët vévén, mëghala, és nëm vallván
magzatot, hagyá ő feleségét ő atyjafiá-
nak. (26) Azonképpen a’ másik és
a’ harmadik, mënd a’ hetëdiglen.
(27) Mëntől utólbszër kedég mëndënëk
után a’ nēmbëri ës mëghala. (28)
Azért fëlke- |
letben e hēt közzől kié lëszën a’ fele-
ség? Mërt mënd hetën vallották őtet.
(29) Felelvén kedég Jézsus, monda azoknak:
Tévelygëtëk, nëm tudvátok Írást, és sëm
Istennek országát. (30) Mërt a’ fëlkelet-
ben sëm házaskodnak, sëm házas-
ságba nëm vitetnek; de lësznek, miként
mënnyben Istennek angyali. (31) A’ halot-
taknak kedég fëlkeletiről nëm olvastá-
tok-ë, mi mondatott Úrtól, mondván
tünektëk: (32) Ēn vagyok Ábrahám-
nak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákob-
nak Istene? Nëm halottak Istene, de
elevenëké. (33) És hallván a’ gyölekë-
zetëk, csudálkodának ő tanóságán.
◘ (34) A’ lëváltak kedég hallván, mërt mëg-
csëndeszëjtëttë volna a’ saducëosokat,
ëgybegyőlének, (35) és ëgy törvény-
tudó őközzőllök kērdé őtet, késértvén
őtet: (36) Mestër, mëly a’ nagy paran-
csolat törvényben? (37) Monda annak
Jézsus: Szeressed të Uradat, Istenëdet mënd
të szüveddel, és mënd të lelkëddel, és
mënd të elméddel. (38) Ez az elő
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parancsolat, és mëntől nagyobb. (39) Másod
kedég ehhëz hasonló, ez: Szeressed të
feledët, mënt tënmagadat. (40) E kēt
parancsolatban csügg mëndën törvény és
próféták. ◘ (41) A’ lëváltak kedég ëgybe-
győjtvén, kērdé Jézsus őket, (42) mondván:
Mi tetszik tünektëk Kristusról: ki fia?
Mondnak neki: Dávidé. (43) Monda
azoknak: Azért miképpen |
híja Lélëkben Dávid őtet Urának,
mondván: ◘ (44) Monda Úr ēn Uramnak:
◘ Ülj ēn jógom felől, mígnëm vessem Të
ellenségidet Të lábaidnak zsámolya alá.
◘ (45) Azért ha Dávid őtet Urának
híja, miképpen ő fia? (46) És senki
sëm felelhet vala neki csak ëgy igét ës,
és senki sëm merészik vala a’ naptól
fogván toábbá őtet kērdeni.

          XXIII 23 ˹Huszonharmad˺

Tahát Jézsus beszéllë a’ gyöle-
këzetëknek és ő tanëjtványinak,

(2) mondván: Mojzsësnek szēkin
ültek az írástudók és a’ lëváltak.
(3) Azért mëndënt, valamit mondand-
nak tünektëk, tartsátok és tëgyétëk, de
ő művelkëdetëk szerént në tëgye-
tëk. Mërt mondják, de nëm tëszék.
(4) És kötöznek nehez terheket és visel-
hetetlenëket, és vetik embërëknek
karjokra, de ők csak újokkal sëm
akarják mozdëjtani azokat. (5) Ő
mëndën művelkëdetëket azért tëszék,
hogy láttassanak embërëktől. Ő fila-
tériomokat kedég mëgszélësëjtik, és ő
peremëket fëlmagasztatják. (6) És sze-
retik az elő ülőhelyëket vacsorákon,
és az elő szēkëket zsinagógákban, (7)
és köszönetëket vásárhelyt, és hívattatni
embërëktől rabinak. (8) Tü kedég në

akarjatok rabinak hívattatnotok,
mërt ëgy tü mestërtëk, tü kedég mënd
atyafiak vattok. |
(9) És atyát në akarjátok hiunotok
tümagatoknak földön, mërt ëgy tü
Atyátok, ki vagyon mënnyekben. (10) És
në hívattassatok mestërëknek, mërt
ëgy tü mestërtëk, Kristus. (11) Ki nagyobb
tüközöttetëk, a’ lëgyën tü szolgátok.
(12) Ki kedég őmagát fëlmagasztatja,
aláztatik; de ki őmagát alázandja,
fëlmagasztatik. ◘ (13) Jaj tünektëk, írás-
tudók és lëváltak, képmutálók, kik
berekesztitëk embërëk előtt mënnyeknek
országát; tü belé nëm mëntëk, és a’ bemë-
nőket bemënniëk nëm hagyjátok! ◘ (14)
Jaj tünektëk, írástudók és lëváltak,
képmutálók, kik hoszjú imádság
imádkozvátok mëgëszitëk özvegyëknek
házokat; azért nagyobb itéletët vësz-
tëk! ◘ (15) Jaj tünektëk, írástudók és
lëváltak, képmutálók, kik mëgkeröli-
tëk tengërt és a’ szárrazt, hogy tehes-
setëk ëgy új hütővet; és mikor lēnd
valamëly, tëszitëk őtet kētszër
inkább pokolnak fiájá, hogynëm tü vat-
tok! ◘ (16) Jaj tünektëk, vakoknak
vezēri, kik úgy mondotok, hogy valaki
eskëszék Istennek tëmplomára, a’
sëmmi! Ki kedég eskendik a’ tëmplom-
nak aranyára, a’ tartozik. (17) Hëjtok
és vakok! Mi nagyobb, az arany-ë, avagy
a’ tëmplom, ki mëgszentëlix az ara-
nyat? (18) És valaki ||
eskendik az oltárra, a’ sëmmi; ki kedég
eskendik a’ gyënyërőségre, ki rajta
vagyon, a’ tartozik. (19) Vakok! Mërt
mi nagyobb, a’ gyënyërőség-ë, avagy az
oltár, ki mëgszentëli a’ gyënyërőségët?
(20) Azért ki az oltárra eskëszék,
arra eskëszik, és mëndazokra, mëllyek
őrajta vadnak. (21) És ki a’ tëmp-
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lomra eskëszék, arra eskëszék, és arra,
ki lakozik őbennë. (22) És ki mënnyre
eskëszék, az eskëszék Istennek szēkire,
és arra, ki ül őrajta. ◘ (23) Jaj tünektëk,
írástudók és lëváltak, képmutálók, kik
mëgdézmáljátok a’ mëntát, a’ kaprot
és a’ kömént, és mëghattátok azokat,
mëllyek öregbek a’ törvényben: itéletët,
irgalmasságot és hütöt! Ezëket këll
vala tënnëtëk, és azokat nëm mëghagy-
notok. (24) Vak vezērëk, kik a’ szúnyo-
got kiszűritëk, a’ tevét kedég elnyelitëk.
◘ (25) Jaj tünektëk, írástudók és lëvál-
tak, képmutálók, kik mëgtisztëjtjátok
azt, mëly kűvöl vagyon a’ kelyhën és a’ tálon,
belöl kedég teljesëk vattok ragadozattal
és undoksággal! (26) Tisztóhad mëg
előszër azt, mëly belöl vagyon a’ kelyhën
és a’ tálon, hogy ës a’ tiszta lëgyën, a’
mëly kűvöl vagyon! ◘ (27) Jaj tünektëk,
írástudók és |
lëváltak, képmutálók, kik ëgyenlőek
vattok a’ mëgfejérëjtëtt koporsókkal,
kik embërëknek kűvöl szépëknek tetnek,
de belöl teljesëk halottaknak tete-
mëkkel, és mëndën fertëzetësségvel!
(28) Ígyen ës tü valóbizony embërëknek
kűvöl igazaknak tettettëk, de belöl
teljesëk vattok képmutálattal és ha-
missággal. ◘ (29) Jaj tünektëk, írástu-
dók és lëváltak, képmutálók, kik mëg-
rakjátok a’ prófétáknak sérëket, és
mëgékësëjtitëk az igazaknak kopor-
sójokat, (30) és úgy mondotok: Ha
mü voltonk volna mü atyáinknak
napiban, nëm voltonk volna ő társok a’
prófétáknak vérëkben. (31) És
úgy tünönmagatok vattok tanók tünön-
magatoknak, mërt azoknak vattok
fiai, kik a’ prófétákat mëgölték. (32)
És tü töltsétëk be tü atyátoknak mérté-
két! (33) Kégyók, këcskekégyónak

nëmzeti, miként távoztatjátok el
pokolnak itéletét? (34) Azért ím, ēn
eresztëk tühozjátok prófétá-
kat és bölcseketx, és írástudókat. És
azok közzől tü mëgöltök és mëg-
feszëjtëtëk, és azok közzől mëgosto-
roztok tü zsinagógátokban, és üldöz-
tök városokról városokra; (35) hogy
jőjön türëjátok mëndën igaz vér, ki
elötletëtt földön, igaz Ábël vérétől
fogván |
Zakariásnak véreiglen, Barakiás
fiaéiglan, kit mëgölétëk a’ tëmplom
és az oltár között. (36) Bizony mon-
dom tünektëk, hogy mëndezëk jőnek e
nëmzetre. ◘ (37) Jëruzsálëm, Jëruzsálëm, ki
mëgölöd a’ prófétákat, és mëgköve-
zëd azokat, kik tëhozjád eresztettek;
hányszër akartam të fiaidat ëgybe-
győjtenëm, miként a’ tik győjti ëgybe
ő pislenit ő szárnyai alá, és nëm akarád!
(38) Ím, pusztán hagyatik tü házatok.
(39) Mërt ēn mondom tünektëk,
hogy nëm láttok engëmet mától fogván,
mígnëm mondjátok: Áldott, ki jött Úrnak
nevébe!

          XXIIII 24 ˹Huszonnëgyed˺

És kimënvén Jézsus a’ tëmplom-
ból, mëgyën vala. És vépének

őhozjá ő tanëjtványi, hogy mu-
tatnák őneki a’ tëmplomnak
rakásit. (2) Ő kedég felelvén, monda nekik:
Látjátok-ë mëndezëket? Bizony mon-
dom tünektëk, nëm marad itt kő
kövön, ki nëm mëgtörettetik. ◘ (3) Ő kedég
Olivëtnak hëgyén ülette, vépének ő-
hozjá titkon ő tanëjtványi, mondván:
Mondjad mëg münekönk, mikor ezëk
lësznek, és mëly lëszën të jövetelëdnek és
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e világ végezetének jelënsége? (4) És
felelvén Jézsus, monda azoknak: Lássátok,
hogy valaki tütöket el në hitessën!
(5) Mërt sokak jőnek |
ēn nevembe, mondván: Ēn vagyok Kristus!
– és sokakat elhitetnek. (6) Mërt hallan-
dók vattok hadakat és hadaknak hírét.
Lássátok, hogy mëg në szomorodja-
tok, mërt ezëknek lënniëk këll. De nëm
ottan végë.* (7) Mërt támad nëmzet
nëmzet ellen, és ország ország ellen;
és lësznek halálok és ēhségëk, és föld-
indolások helyëkën. (8) Ezëk kedég mënd
a’ sírelmeknek kezdete. ◘ (9) Tahát
tütöket elárólnak törödelmbe, és mëg-
ölnek tütöket, és lësztëk mëndën embë-
rëknek gyűlőségëkben ēn nevemért. (10)
És tahát sokak mëggonoszbodnak,
és önëgymást elárólják, és gyűlölik ëgy-
mást. (11) És támadnak sok hamis
próféták, és elhitetnek sokakat. (12) És
mërt mëgbővödik hamisság, sokak-
nak mëghidegől szerelmëk. (13) Ki
kedég mëndvégiglen állapandik, az üdvö-
zől. (14) És prédikáltatik az országnak
ëvangyélioma mënd ez világban, mëndën
nëmzetëknek tanóságokra, és tahát jő a’
végezet. ◘ (15) Azért mikor látandjátok
a’ pusztolatnak undokságát, állván a’
szent helyën, ki mëgmondattatott Dániël
prófétának miatta – ki olvassa, ērtse!
(16) Tahát kik Júdëában vadnak, ||
fussanak a’ hëgyëkre; (17) és kik a’
hajazaton, në szálljanak lë, valamit fël-
vënniëk ő házokból; (18) és ki a’ szántó-
földön, në fordóljon mëg ő köntösö
fëlvënni! (19) Jaj kedég terhesëknek és
szülőknek a’ napokban! (20) Imádkozja-
tok kedég, hogy tü futástok në lëgyën
tēlbe avagy innepën! (21) Mërt a’
kor oly nagy törödelm lëszën, mëly
sonha nëm volt maiglan, és nëm lëszën.

(22) És hanëmha a’ napok mëgkurtá-
bbodtak volna, nëm üdvözőlnö mëndën
test. De a’ választottakért mëgkur-
tábbëjtattak a’ napok. ◘ (23) Tahát ha
ki mondand tünektëk: Ím, itt vagyon Kristus,
avagy amott, në higgyétëk! (24) Mërt
támadnak hamis kristosok és hamis
próféták, és adnak nagy jelënségëket és
csudákat úgy, hogy ha lehetségës volna,
a’ választottak ës elhitettetnének. (25)
Ím, mëgmondottam tünektëk. (26)
Azért ha mondandnak tünektëk: Ím,
a’ kietlenben vagyon – në mënjetëk ki;
avagy: A’ rëjtëkben – në higgyétëk!
(27) Mërt miként a’ villamat támad
napkeletën, és tetszik mënd napnyuga-
tiglan, úgyan lëszën Embërfiának
jövetele. (28) Valahol lëszën a’ test,
oda gyölekëznek a’ keselyők ës. ◘ (29) Lëg-
ottan kedég a’ törödelmnek |
napi után a’ Nap mëgsetétőltetik, és
Hód nëm adja ő világát, és a’ csillagok
lëhullnak mënnyről, és a’ mënnyei jószágok
mëgindóltatnak. (30) És tahát mëg-
tetik mënnyën Embërfiának jelënsége,
és tahát sírnak mëndën földi nëmzetëk,
és látják Embërnek Fiát, jővén mënnynek
ködiben nagy tehetségvel és nagyság-
gal. (31) És ereszti ő angyalit trom-
bitával és nagy szózattal, és ëgybegyőjtik
ő választottit mënnynek négy szélitől fogván,
és mënnynek magasságától fogván mënd ő
határaiglan. ◘ (32) E figefáról kedég
esmerjétëk mëg e példabeszët: Mikor
ő ága mëggyermëkdedölend és mëg-
levelezendik, tudjátok, mërt közel vagyon
a’ nyár. (33) Úgyan ës tü mikor látand-
játok mëndezëket lënni, tudjátok,
mërt közel vagyon és ajtókban. (34)
Bizony mondom tünektëk, mërt nëm
múlik el e nëmzet, mígnëm mëndezëk
lëgyenek. (35) Mënny és föld elmúlnak,
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de ēn igéim el nëm múlnak. ◘ (36) A’
napot kedég és az időt senki nëm tudja,
sëm mënnynek angyali, sëm Fiú, ha-
nëm csak Atya. (37) Mërt miként volt
Noénak napiban, úgyan lëszën Embër-
fiának jövetele. (38) Mërt miként a’
vízözön előtt |
való napokban, valának ëvők és ivók,
házaskodók és házasságba adók, mënd
a’ napiglan, mëllyën Noé bemëne a’
bárkába; (39) és nëm esmerék mëg,
mígnëm eljövö a’ vízözön, és mëndënë-
ket elvőn: úgyan lëszën ës Embër-
fiának jövetelë. (40) Tahát ketten
lësznek ëgy szántóföldön: ëggyik elvétetik,
és másik mëghagyatik; ketten lësznek
ëgy ágyban: ëggyik elvétetik, és másik
mëghagyatik.* (41) Ketten lësznek őrlők
ëgy malomban: ëggyik elvétetik, és
másik mëghagyatik. (42) Azért
vigyázjatok, mërt nëm tudjátok, mëly
időben lëgyën jövendő tü Uratok! (43)
Azt kedég tudjátok, hogyha tudná a’
házi atya, mëly időben az ur jövendő
volna, valóbizony vigyázna, és nëm hadná
mëgásni ő házát. (44) Úgyan tü ës
lëgyetëk készek, mërt mëly időn nëm
alajtjátok, jő Embërnek Fia. ◘ (45) Kit
alajtasz oly hű szolgának és oly ildomos-
nak, kit ő ura [                                 
    ] szerzett ő házi embërin, hogy ad-
jon azoknak étket ő idejë-korán? (46)
Bódog a’ szolga, kit, mikor jövend ő
ura, úgy lël tëtte.* (47) Bizony mondom
tünektëk, mërt mënd ő javin szerzi őtet. |
(48) Ha kedég a’ gonosz szolga mondand
ő szüvében: Késik ēn uram jőni;
(49) és kezdendi az ő feleszolgákat
verni, ő kedég ëszék és iszék a’ részegësëk-
kel: (50) jő a’ szolgának ura a’ napon,
mëllyën nëm reménli, és az időn, mëllyën
nëm tudja; (51) és mëgválasztja őtet,

és ő részét veti a’ képmutálókkal: ott
lëszën siralm és fogaknak csikorgatása.

          XXV 25 ˹Huszonötöd˺

Tahát mënnyeknek országa hason-
latik tíz szüzekhëz, kik vé-

vén ő lámpásokat, kimënének a’
vőlegénnek és a’ mënyasszonnak
eleibe. (2) Ezëk közzől kedég ötön
valának balgatagok, és ötön
ildomosok. (3) De az öt balgatagok
vévén ő lámpásokat, nëm vőnek olajt ő-
velëk; (4) de az ildomosok vőnek
olajt ő edényëkbe ő lámpásokkal
öszvö. (5) Késvén kedég a’ vőlegény,
mënd elszunyodozának és elalúnak. (6)
Éjfēl-koron kedég lőn ivöltés: Ím, eljött
a’ vőlegény, keljetëk eleibe! (7) Tahát
fëlkelének mënd a’ szüzek, és mëgkészëj-
ték ő lámpásokat. (8) A’ balgatagok
kedég mondának az ildomosoknak:
Adjatok nekönk a’ tü olajtokban,
mërt a’ mü lámpásink mëgalosznak.
(9) Felelének az ildomosok, ||
mondván: Nëtalántál nëm lëszën elég
nekönk és nektëk; de inkább mën-
jetëk az árosokhoz, és vëgyetëk maga-
toknak! (10) Mikor kedég elmënnének
vënniëk, eljött a’ vőlegény, és kik készek
valának, bemënének ővelë a’ mënye-
këzőbe; és berekesztetëtt az ajtó. (11)
Mëntől utólbszër kedég az ëgyēb szüzek
ës eljövének, mondván: Úr, nyisd mëg
nekönk! (12) És ő felelvén, monda:
Bizony mondom tünektëk, nëm tudlak
tütöket. (13) És úgy vigyázjatok, mërt
nëm tudjátok a’ napot, sëm az időt!
◘ (14) Mërt miként szarándoklani ere-
dëtt embër hítta ő szolgáit, és adta azok-
nak ő javit. (15) És ëgynek adott öt gírát,
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másnak kedég kettőt, de a’ másnak
ëggyet: ëgymëndënnek ő tehetsége
szerént; és lëgottan eleredëtt. (16) Elmë-
në kedég, ki az öt gírát vöttö vala, és
művelkëdvén nyere a’ fëlëtt más ötöt.
(17) És azonképpen ki a’ kettőt
vöttö vala, nyere más kettőt. (18)
Ki kedég az ëggyet vöttö vala, elmënvén,
földbe ásá és elrëjté ő urának pénzét.
(19) De sok idő után eljött a’ szolgák-
nak urok, és számot vetëtt ővelëk.
(20) És őhozjá vépvén, ki az öt
gírát vöttö vala, még más ötöt vűn
neki, |
mondván: Uram, öt gírát adál ēnne-
këm, ím, más ötöt nyertem a’ fëlëtt.
(21) Monda annak ő ura: Örőlj, ēn
jó, hű szolgám, mërt kevesben voltál
hű, sokakon szerezlek tégëdet, mënj be
të uradnak örömébe! (22) Hozjávé-
pék kedég ës, ki a’ kēt gírát vöttö vala,
és monda: Uram, kēt gírát adtál
ēnnekëm, ímë, más kettőt nyertem
a’ fëlëtt. (23) Monda annak ő ura:
Örőlj, ēn jó, hű szolgám, mërt keves-
ben voltál hű, sokakon szerezlek tégë-
det, mënj be të uradnak örömébe! (24)
Hozjávépvén kedég ës, ki az ëgy
gírát vöttö vala, monda: Uram, tudom,
mërt kemény embër vagy: mërt aratsz,
hol nëm vettēl, és győjtesz, hol nëm him-
tëttēl; (25) és félvén, elmënék és elrëjtém
a’ të gírádat a’ földbe; ím, mëgvagyon,
a’ mëly tiéd. (26) Felelvén kedég ő ura,
monda neki: Gonosz, rëst szolga, tudod
vala, mërt aratok, hol nëm vettem, és
győjtök, hol nëm himtëttem; (27)
azért këllëtt volna az ēn pénzëmet a’
pénzváltóknak adnod, és ēn jővén,
valóbizony uzsorával vöttem volna
mëg azt, a’ mëly eném! (28) Azért vëgyé-
tëk mëg őtőllö |

a’ gírát, és adjátok annak, kinek tíz
vagyon! (29) Mërt mëndën vallónak
adatik és bővöltetik, de annak, a’
kinek nincs, az ës, a’ mëly tetik, hogy vagyon,
elvétetik őtőllö. (30) Ésx a’ këlletlen
szolgát vessétëk ki, és ereszjétëk a’
külső setétségëkbe! Mërt ott lëszën
siralm és fogaknak csikorgatása. ◘ (31)
Mikor kedég jő Embërnek Fia ő nagyságában,
és mënd ő angyali ővelë, tahát ül ő
nagyságának szēkiben; (32) és győjtetnek
őeleibe mëndën nëmzetëk, és mëg-
választja őket ëgymástól, miként a’
pásztor választja mëg a’ juhokat a’
këcskēktől; (33) és valóbizony a’ joho-
kat állatja ő jóg felőllö, a’ këcskēket
kedég ő bal felőllö. (34) Tahát mond a’
király azoknak, kik ő jóg felőllö
lësznek: Jővetëk, ēn Atyámnak áldotti,
bírjátok a’ világ kezdetétől fogván
való nektëk alkottatott országot.
◘ (35) Mërt ēn ēhëztem, és ēnnekëm ënnëm
adtatok; szomjúhozám, és ēnnekëm
innom adátok; vendég valék, és befo-
gadátok engëmet; (36) mezëjtelen
valék, és mëgruházátok engëmet;
beteg valék, és mëglátátok engëmet;
tömlöcben valék, és |
jöttetëk ēnhozjám. (37) Tahát fe-
lelnek neki az igazak, mondván: Úr,
mikor láttonk tégëdet ēhëzetted, és
ëtettönk tégëdet, szomjaztad, és vene-
rékët adtonk tënekëd? (38) Avagy
láttuk të vendég voltodat, és befogad-
tonk tégëdet? Avagy mezëjtelen volto-
dat, és befëdëztönk tégëdet? (39)
Avagy mikor láttonk tégëdet betegën
avagy tömlöcben, és jöttönk
tëhozjád? (40) És a’ király felelvén,
mond azoknak: Bizony mondom tü-
nektëk, míglen ez ēn mëntől küssebb
atyámfiai közzől ëgynek töttétëk, ēnne-
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këm töttétëk. ◘ (41) Tahát mond a’ ki-
rály azoknak, kik ő bal felőllö lësznek:
Távozjatok el ēntőllem, átkozottak,
az örök tűzbe, ki alkottatott ördög-
nek és ő angyalinak. (42) Mërt ēn
ēhëzém, és nëm adátok ēnnekëm ën-
nëm; szomjúhozám, és nëm adátok ēnne-
këm innom; (43) vendég valék, és engë-
met be nëm fogadátok; mezëjtelen
valék, és engëmet be nëm fëdë-
zétëk; beteg valék és tömlöcben,
és nëm látátok engëmet. (44) Tahát
felelének ezëk ës őneki, mondván: Úr,
mikor láttonk tégëdet ēhëzetted avagy
szomjazattad, avagy vendég voltodat, ||
avagy mezëjtelen voltodat, avagy betëg-
letted, avagy tömlöcben, és nëm szolgál-
tonk tënekëd? (45) Tahát felel azok-
nak, mondván: Bizony mondom tünek-
tëk, míglen nëm töttétëk ëgynek e küs-
sebbek közzől, ēnnekëm nëm töttétëk.
(46) És így mënnek ezëk az örök gyëtrelm-
be, az igazak kedég örök életbe.

          XXVI 26 ˹Huszonhatod˺

És úgy lőn, mikor mëgvégezte
volna Jézsus mënd e beszédëket, monda

ő tanëjtványinak: (2) Tudjátok-
ë, mërt kēt nap után husvét
lëszën, és Embërnek Fia eláróltatik, hogy
mëgfeszëjtessék. ◘ (3) Tahát ëgybegyöle-
këztek a’ papok fēdelmi és a’ népek-
nek véni a’ papok fēdelme pitvará-
ban, ki mondatik Kaifásnak, (4) és
tanálcsot tartának, miként Jézsust mëg-
foghatnák és mëgölhetnék. (5) Mond-
nak vala kedég: Në ez innepnapon,
netalántál háboró lënne a’ népbe.
◘ (6) Mikor kedég Jézsus volna Bëtániában,
poklos Simonnak házában, (7) hozjá-

vépék ëgy nēmbëri, vallván ëgy ala-
bástrom drágalátos kenetët, és öttë
azt az ülőnek fejére. (8) Látván
kedég a’ tanëjtványok, méltatlankodának,
mondván: Hogy mi veszëdelm ez?* (9)
Mërt |
ez eladathatik vala sokon, és adatha-
tik vala szegénëknek. (10) Tudván kedég Jézsus,
monda azoknak: Mit nehezeltëk e
nēmbërire? Mërt jó művelkëdetët
művelkëdëtt ēnrajtam; (11) szegé-
nëket kedég mëndënha vallotok veletëk,
de engëmet nëm mëndënha vallotok.
(12) Mërt eresztëtte e kenetët ēn
testëmre, eltemetendőnek tött engë-
met. (13) Bizony mondom tünektëk: Vala-
hol prédikáltatandik ez ëvangyéliom
mënd e világban, mëgmondatik ő
mëgemlekëzetére, hogy ő ezt töttö.
◘ (14) Tahát a’ tizënkettő közzől ëgy,
ki skariúti Júdásnak mondatik vala,
elmëne a’ papok fēdelmihëz, (15) és
monda azoknak: Mit akartok ēnnekëm
adnotok, és ēn őtet nektëk adom? És
azok szerzének neki harmic ezüst-
pénzt. (16) És ennek utánna keresi
vala az okát, miként ő[t]et nekik
adhatná. ◘ (17) A’ pogácsaételnek kedég
elő napján vépének a’ tanëjtványok
Jézsushoz, mondván: Hol akarod, hogy alkos-
suk tënekëd mëgënnëd a’ báránt? (18)
És Jézsus monda: Mënjetëk nékihëz a’
városba, és mondjátok neki, Mestër
mondja: Ēn idēm közel vagyon, të-
nálad tëszëm a’ bárányételt ēn tanëjt-
ványimmal. |
(19) És úgy tőnek ő tanëjtványi, miként
Jézsus parancsolt vala azoknak; és mëgkészëj-
ték a’ báránt. ◘ (20) Estve lévén kedég,
ëgybeül vala ő tizënkēt tanëjtványival.
(21) És mikor ënnének, monda azok-
nak: Bizony mondom tünektëk, mërt tü
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ëggyitëk eláról engëmet. (22) És igën
mëgszomorodának, és kezdének mënd
mondaniok: Minëm ēn vagyok, Uram?
(23) És ő felelvén, monda nekik: Ki
mártja ēnvelëm ő kezét a’ tálba,
az áról el engëmet. (24) Valóbizony
Embërnek Fia mëgyën, miként írván vagyon
őrólla. De jaj az embërnek, ki miatt
Embërnek Fia eláróltatik; jobb volt*
neki, ha nëm születëtt volna az embër.
(25) Felelvénx kedég Júdás, ki őtet elárolá,
monda: Minëm ēn vagyok, Rabi? Monda
annak: Të mondád. ◘ (26) Azokkal kedég Jézsus
vacsorálatta, vëvé a’ kënyeret, és
mëgáldá, és mëgszegé, és adá ő tanëjt-
ványinak, és monda: Vëgyétëk és ëgyétëk,
ez ēn testëm! (27) És vëvé a’
kelyhët, és hálálatot tőn, és adá azok-
nak, mondván: Igyatok ebből mënd, (28)
mërt ez ēn vérëm új törvénnek,* ki soka-
kért elötletik bűnöknek bocsánatjára.
(29) Mondom kedég tünektëk, hogy nëm
iszom mától fogván e sző- |
lővesszőnek nëmzéséből mënd a’
napiglan, mikor azt újonnan iszom
tüveletëk ēn Atyámnak országában.
◘ (30) És dicséret mondván, kimënének
Olivëtnak hëgyére. (31) Tahát monda Jézsus
azoknak: Mënd tü mëggonoszbodtok
ez éjjel ēnbennëm. Mërt írván vagyon:
Mëgverëm a’ pásztort, és elhimletnek a’
csordának juhi. (32) De miután fël-
kelendëk, elölkellek tütöket Galilëában.
(33) Felelvén kedég Pētër, monda neki:
Sőt, ha mënd mëggonoszbodandnak të-
benned, ēn ës sonha sëm gonoszbodom
mëg tëbenned. (34) Monda neki
Jézsus: Bizony mondom tënekëd, mërt
ez éjjel, mielőtt kakas szól, háromszër
tagadsz mëg engëmet. (35) Monda neki
Pētër: Sőt, ha mëg këlletendik ēnnekëm
tëvelëd halnom, sëm tagadlak mëg

tégëdet. Azonképpen mondnak
vala mënd a’ tanëjtványok ës. ◘ (36) Ta-
hát juta Jézsus azokkal a’ faluba, ki monda-
tik Gëtsëmáninak, és monda ő tanëjt-
ványinak: Üljetëk itten,x míglen oda*
mëgyëk, és imádkozom. (37) És velë
vévén Pētërt és Zëbëdëusnak kēt fiait,
kezde szomorodni és bánkódni. (38)
Tahát monda azoknak: Szomoró ēn
lelkëm a’ haláliglan. Maradjatok
itt, és vigyázjatok ||
ēnvelëm! (39) És kevesënné elébb
mënvén, esék ő orcájára, imádkozván
és mondván: Ēn Atyám, ha lehetségës, tá-
vozjék el e kelyëh ēntőllem; de való-
bizony nëm miként ēn akarom, de
miként të! (40) És jövö ő tanëjtvá-
nyihoz, és lëlé őket alattok. És monda
Pētërnek: Így ëgy ideiglen sëm vigyázhattál
ēnvelëm? (41) Vigyázjatok és imád-
kozjatok, hogy në mënjetëk késértetbe!
Valóbizony a’ lélëk kész, de a’ test
beteg. (42) Ësmég másodszër elmëne, és
imádkozék, mondván: Ēn Atyám, ha nëm
távoztathatik el e kelyëh ēntől-
lem, hanëm csak hogy mëgigyam azt,
lëgyën të akaratod. (43) És jövö ësmég,
és lëlé őket alattok, mërt ő szëmëk mëg-
nehezëdëtt vala. (44) És azok mëg-
hagyván, ësmég elmëne, és imádkozék
harmadszër, azon beszédët mondván.
(45) Tahát jövö ő tanëjtványihoz, és
lëlé őket alattok, és monda
azoknak: Alogyatok immár, és nyugoggyatok!
Ím, elközelëjt az idő, és Embërnek Fia
eláróltatik bűnösöknek kezëkbe. (46)
Keljetëk, eredjönk; ím, elközelëjt, ki
engëmet kēzbe ad! ◘ (47) Még ő e
beszéllette, ím, eljövö Júdás, a’ tizën-
kettő közzől ëgy, és ővele sok gyöle-
këzet, tőrökkel és rudakkal, eresztët-
tek |
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a’ papi fēdelmektől és a’ népeknek
vénitől. (48) Ki kedég őtet elárólta vala,
adta vala e jegyët nekik, mondván: Valakit
mëgapolandok, ő az, fogjátok őtet!
(49) És szorgalmast vépvén Jézsushoz, monda:
Üdvöz légy, Rabi! És mëgapolá őtet.
(50) De Jézsus monda neki: Barátom,
mire jöttēl? Tahát hozjávépének, és
kezëket Jézsusra veték, és mëgfogák
őtet. (51) És ëgy azok közzől, kik
Jézsussal valának, kiterjesztvén ő kezét, ki-
vëvé a’ kēst, és csapván a’ papok fēdel-
me szolgájához, elvágá ő fülét.
(52) Tahát monda annak Jézsus: Fordéhad
të tőrödet ő helyére; mërt mëndën, ki
tőrt vēnd, tőr miatt vesz. (53) Avagy
azt alótod, hogy nëm kérhetném ēn Atyá-
mat, és ma adna ēnnekëm többet, hogy-
nëm tizënkēt légió angyalokat? (54)
Azért miként teljesëdnének be Írások,
mërt így këll lënni? (55) Az időben
monda Jézsus a’ gyölekëzetëknek: Úgyan jötte-
tëk, miként tolvajhoz, tőrökkel és
rudakkal, mëgfognotok engëmet?
Mëndën napon tünálatok ültem a’
tëmplomban tanëjtván, és nëm fogtatok
mëg engëmet. (56) Mëndez kedég így lőn,
hogy beteljesëdnének prófétáknak írási.
Tahát mënd a’ tanëjtványok őtet mëg-
hagyván, elfutának. ◘ (57) És azok mëg-
fogván Jézsust, vivék őtet Kaifáshoz, a’
papok fēdelmihëz, |
hol az írástudók és a’ lëváltak, és
a’ népeknek véni ëgybegyölekëztek
vala. (58) Pētër kedég messzől követi
vala őtet a’ papok fēdelme pitvaraig-
lan. És bemënvén, ül vala a’ szolgákkal,
hogy látná végét. ◘ (59) A’ papok fēdel-
më kedég, és mënd a’ tanálcs, keresnek vala
hamis tanóságot Jézsus ellen, hogy őtet
halálra adnák; (60) és nëm lëlének, jólle-
het sok hamis tanók jöttek volna. Mën-

től utólbszër kedég jövének kēt hamis ta-
nók, (61) és mondának: Ez úgy mondott:
Mëgtörhetëm Istennek tëmplomát, és
harmadnapon mëgrakhatom azt.
(62) És fëlkelvén a’ papok fejëdelme,
monda neki: Sëmmit sëm felelsz mënd-
ezëkre, mëllyeket ezëk tëellenëd tanól-
nak? (63) Jézsus kedég vesztegl vala. És a’
papok fēdelmë monda neki: Kērdlek
tégëd az élő Istenre, hogy mondjad mëg
nekönk, ha të vagy Kristus, Istennek Fia? (64)
Monda annak Jézsus: Të mondád. De való-
bizony mondom tünektëk: Mától fog-
ván látnotok kezditëk Embërnek Fiát
ülette Istennek jógja felől, és jövette
mënnynek ködiben. (65) Tahát a’ papok
fejëdelmë mëgszakasztá önön ruháját,
mondván: Káromlott! Míg szűköslötök
mégës tanók-nálkül?* Ím, |
most hallottátok e káromlatot; (66) mi
tetszik tünektëk? És azok felelvén, mon-
dának: Méltó halálnak! (67) Tahát
pökének ő orcájára, és nyakcsapásokkal
verik vala őtet. Ëgyebek kedég tenyerëket
ő orcájára adtanak,* (68) mondván: Kristus,
prófétizálj münekönk, ki az, ki tégëdet
csapott! ◘ (69) Pētër kedég ül vala kűvöl a’
pitvarban, és hozjávépék ëgy lëány,
mondván: Të ës a’ galilëai Jézsussal
valál! (70) És ő mëgtagadá mëndënëk
előtt, mondván: Nëm tudom, mit mondasz.
(71) Ő kedég az ajtón kimënette,
látá őtet más lëány, és monda azoknak,
kik ott valának: Ez ës a’ názárëti
Jézsussal vala! (72) Ësmég esëvel mëgta-
gadá, mërt nëm esmerte* volna az
embërt. (73) És kevessé vártatván,
vépének őhozjá, kik a’ tűznēl állnak
vala, és mondának: Bizony të ës azok
közzől vagy, mërt tënën beszédë[d] mëg-
jelënt tégëdet! (74) Tahát kezde
szidalmazni és eskënni, mërt nëm esmerte
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volna az embërt. És lëgottan kakas
szóla. (75) És mëgemlekëzék Pētër
Jézsusnak beszédéről, kit mondott vala: Mi-
előtt kakas szól, háromszër tagadsz mëg
engëmet. És kimënvén, síra kesërűën.

          XXVII 27 ˹Huszonhetëd˺

Holval lévén kedég, tanálcsot ||
tartának mënd a’ papi fejëdelmek és a’

népeknek véni Jézsus ellen, hogy őtet halálnak
adnák. (2) És mëgkötözvén, elvivék, és
adák őtet Poncius Pilátos nevő fejë-
delmnek. ◘ (3) Tahát látván Júdás, ki
őtet elárólta vala, hogy kárhozott volna,
pënitënciára vitetvén, mëgvivé a’ harmic
ezüstpénzt a’ papok fejëdelminek és
a’ népeknek véninek, (4) mondván:
Bűnhöttem, az ártatlan vért eláról-
ván. És azok mondának: Mi müne-
könk? Të lássad! (5) És az ezüstpénzë-
ket a’ tëmplomban lëvetvén, elmëne;
és elmënvén, kötellel önmagát fëlakasztá.
(6) A’ papok fejëdelmi kedég, vévén a’
harmic ezüstpénzëket, mondának:
Nëm illik ezëket eresztenönk a’ korba-
nonba, mërt a’ vérnek árra. (7)
Tanálcs tartván kedég, vëvék azokkal ëgy
fazokasnak földét szarándokoknak te-
metésëkre. (8) Azért e szántóföld
hívattatik Akhëldëmaknak, azaz
Vérnek földö, mënd e napiglan. (9) Ta-
hát beteljesëdëtt, mëly mondatott Jërë-
miás próféta miatt, mondván: ◘ És vëvék
a’ harmic ezüstpénzt, a’ mëgbérletnek
bérét, kit bérlettek Izsraël fiaitól, (10)
és adták azokat a’ fazokasnak földöjért,
miként szerzette |
ēnnekëm Úr. ◘ (11) Jézsus kedég állapék a’
fejëdelm előtt, és kērdé őtet a’ fejë-
delm, mondván: Të vagy-ë zsidóknak

királya? Monda neki Jézsus: Të mondod. (12)
És mikor vádoltatnék a’ papok
fejëdelmitől és a’ népeknek vénitől,
sëmmit sëm felelë. (13) Tahát monda
neki Pilátos: Nëm hallod-ë, mëné tanó-
ságokat mondnak tëellenëd? (14) És
csak ëgy igére sëm felele, úgyhogy igën
csudálkodnék a’ fejëdelm. ◘ (15) Az
innepnap után kedég szokta vala a’ fē-
delm, hogy a’ népnek ëgy foglyot, mëllyet
akarnának, eleresztenë. (16) Vala kedég
tahát ëgy jelës foglya, ki embër-
öldökésért eresztetëtt va-
la a’ tömlöcbe.* (17) Azért
azok ëgybegyölekëzvéjëk, monda azok-
nak Pilátos: Kit akartok, hogy el-
ereszjek tünektëk, Barrabást avagy
Jézsust, ki mondatik Kristusnak? (18) Mërt
tudja vala, hogy irëgységben árólták
volna el őtet. ◘ (19) Ő az itélőszēkben
ülette kedég, eresztë őhozjá ő felesége,
mondván: Sëmmi tënekëd és az igaznak,
mërt sokakat gyëtrettem ma látat
miatt őérte. ◘ (20) A’ papok fejëdelmë
kedég és a’ vénëk a’ népet kíszlelék, hogy
Barrabást kérnék, Jézsust kedég elvesztenék.
(21) Felelvén azért a’ fejëdelm, monda
azoknak: Kit akartok azért |
e kettő közzől, hogy elereszjek tünek-
tëk? És azok mondának: Barrabást! (22)
Monda azoknak Pilátos: Azért mit
tëgyek e Jézsusnak, ki mondatik Kristusnak? (23)
Mondának mënd: Mëgfeszëjtessék! Mon-
da azoknak a’ fejëdelm: Miért, mi
gonoszt tött? És azok inkább ivöltnek
vala, mondván: Mëgfeszëjtessék! (24)
Látván kedég Pilátos, hogy sëmmit sëm hasz-
nálna, de inkább zaj lënne, víz vévén,
a’ nép előtt mëgmosá ő kezét, mond-
ván: Ártatlan vagyok ēn ez igaznak
vérében; tü lássátok! (25) És felelvén
mënd a’ nép, monda: Ő vére mürajtonk
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és mënd mü fiainkon! (26) Tahát
elereszté azoknak Barrabást; Jézsust kedég
mëgostoroztatván, nekik adá, hogy mëg-
feszëjtessék. ◘ (27) Tahát a’
fēdelm vitēzi vivék Jézsust az itélő-
házba, és ëgybegyőjtének őhozjá mën-
dën seregët. (28) És lëvetkëztetvén
őtet, verës palásttal környékëzék mëg
őtet, (29) és tüvisben font koronát
vetének ő fejére, és nádat ő jógjába; és
fēltērdre tērdëplvén őelőttö, károm-
latot tësznek vala neki, mondván:
Üdvöz légy, zsidóknak királya! (30) És ő-
rëjá hagyapván, vëvék a’ nádat, és verik
vala ő agyához. (31) És miután
mëgkáromlották volna őtet, lëvetkëz-
teték őtet a’ palástból, |
és öltözteték őtet önön ruhájába; és
elvivék őtet, hogy mëgfeszëjtenék. ◘ (32)
Kimënvén kedég, lëlének ëgy cirénia-
beli embërt, Simon nevőt, a’ falu-
ból jövőt. Ezt kēnszerëjték, hogy
fëlvënné ő keresztét. (33) És jövé-
nek a’ helyre, ki mondatik Golgatának,
azaz Koppadtak helyének. (34) És
adának neki innya epével elegyëjtëtt
bort. És mikor kóstolta volna, nëm
akara innya. (35) Miután kedég mëgfe-
szëjtëtték volna őtet, mëgoszták ő
ruháját, nyilat eresztvén. Hogy betelje-
sëdnék, mëly mondattatott próféta miatt,
mondván: ◘  Mëgosztották önmagoknak
ēn ruhámat, és ēn ruhámon eresztët-
tek nyilat. (36) És ülvén, őrizik vala
őtet. (37) És ő ügyét mëgírván, ő feje
fëlire veték: Ez az názárëti Jézsus,
zsidóknak királya. ◘ (38) Tahát mëgfeszëj-
tettek ővelë kēt tolvajok, ëggyik jóg
felől, és másik bal felől. (39) Az
onnan múlók kedég káromlják vala őtet,
ő fejëket rázván, (40) és mondván:
Vah, ki mëgtöröd Istennek tëmplo-

mát, és harmadnapon mëgrakod
azt, üdvözéhed tënmagadat! Ha
Istennek Fia vagy, száll-lë a’ keresztről! (41)
Azonképpen ës a’ papok fēdelmi
káromlják vala őtet az írástudókkal
és a’ vénëkkel, mondván: ||
(42) Ëgyebeket üdvözëjtëtt, önmagát kedég
nëm üdvözëjtheti! Ha Izsraëlnek királya, száll-
jon-sze lë a’ keresztről, és hiszönk neki!
(43) Reménkëdëtt Istenbe; szabadéha
mëg őtet ma, ha akarja! Mërt úgy
mondott: Vaj Istennek Fia vagyok ēn. (44)
Azonképpen kedég a’ tolvajok ës, kik
mëgfeszëjtettek vala ővele, káromlják
vala őtet. ◘ (45) A’ hatod időtől fogván
kedég lőnek setétségëk mënd a’ földön
kilencëd ideiglen. (46) És kilencëd
idő-koron ivöltö Jézsus nagy szóval, mondván:
Éli, Éli, lama szabatáni? Azaz: Ēn
Istenëm, ēn Istenëm, hogy mire hattál
mëg engëmet? (47) Némëllyek kedég az ott
állók közzől hallván, mondnak vala:
Ez Illyést híja. (48) És lëgottan azok
közzől ëgy elfutván, vőn ëgy szovár-
vánt, és betölté azt ecëttel, és tévén a’
nádra, és ad vala innya neki. (49) De
az ëgyebi mondnak vala: Szőnjēl! Lás-
suk, ha jő Illyés őtet mëgszabadëjtani!
(50) Jézsus kedég ësmég ivöltvén nagy szóval,
elereszté ő lelkét. ◘ (51) És ím, a’
tëmplomnak soporlaha ketten-ketté
szakada, a’ fëlső felétől fogván mënd az
alsóiglan, és a’ föld mëgindola, és a’
kőszirtok mëgmetēltetének, (52) és ko-
porsók mëgnyílának, és sok szentëknek |
testëk, kik elaluttak vala, fëlkelének.
(53) És kijővén a’ koporsókból ő fël-
keletének utánna, jövének a’ szënt vá-
rosba, és mëgjelënének sokaknak. ◘ (54)
A’ cëntúrió kedég, és kik ővelë valának,
őrizvén Jézsust, látván a’ földindolatot és
azokat, mëllyek lësznek vala, igën mëgfé-
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lemének, mondván: Bizony Istennek Fia va-
la ez! (55) Valának kedég ës ott sok
asszonnépek messzől, kik követték
vala őtet Galilëából, őneki szolgál-
ván; (56) kik között vala Magdalnai
Mária; és Jakab anyja, Mária és Józsëfé,*
és Zëbëdëus fiainak anyjok. ◘ (57)
Mikor kedég estve lött volna, jövö némi-
nemő kazdag embër Aromatiából, Jó-
zsëf nevő, ki ës ő* Jézsus tanëjtványa vala.
(58) Ez vépék Pilátoshoz, és mëgkéré
Jézsusnak testét. Tahát Pilátos parancsolá
mëgadatni Jézsusnak testét. (59) És
Józsëf a’ testët vévén, betakará azt
tiszta gyolcsba, (60) és helyhëté azt ő
új koporsójába, kit kifaragtatott vala
a’ kőszirtból; és hengërëjtë nagy kö-
vet a’ koporsó ajtára, és elmënë. (61)
Valának kedég ott Magdalnai Mária és
a’ más Mária, ülvén a’ koporsó elle-
nébe. ◘ (62) A’ másod napon kedég, ki
vagyon a’ készölőnap után, ëgybe-
győlének a’ papok fēdelmi és a’ lëváltak
Pilátoshoz, (63) mondván: Uronk, mëg- |
emlekëztönk, mërt e hitető még eleven-
të úgy mondott: Harmadnap után fël-
kelëk. (64) Parancsoljad azért őriztetni
a’ koporsót harmadnapiglan, nëta-
lántál eljőnek ő tanëjtványi, és el-
urozják őtet, és mondnak a’ népnek:
Fëlkölt halottaiból; és lëszën az utolsó
tévelgés gonoszb az előbbinēl. (65)
Monda azoknak Pilátos: Őrizőtök vagyon;
mënjetëk, őrizjétëk, miként tudjátok!
(66) Azok kedég elmënvén, és a’ követ
megjegyëzvén, mëgkörnyékëzék a’ ko-
porsót az őrizőkkel. ||

          XXVIII 28 ˹Huszonnyolcad˺

Az innepnek estin kedég, ki fénlik
az innepnek elő napján,

jövö Magdalnai Mária és a’ más
Mária, látniok a’ koporsót. (2)
És ím, lőn nagy földindolás. Úrnak
angyala szálla lë mënnyből, és vépvén, elhen-
gërëjté a’ követ, és ül vala fëllyöl rajta.
(3) Vala kedég ő személyë, miként villa-
mat, és ő ruhája fejér, miként
hó. (4) Ő félemétől* kedég mëgijedtek
az őrizők, és löttenek, miként holtak.
(5) Felelvén kedég az angyal, monda a’
nēmbërieknek: Tü në akarjatok félnëtëk;
mërt tudom, hogy Jézsust keresitëk, ki
mëgfeszëjtetëtt. (6) Nincs itt, mërt fëlkölt,
miként mondotta. Jővetëk, és lássátok a’
helyt, hol helhëztetëtt vala Úr! (7) És
mënjetëk hamar, és mondjátok ő tanëjt-
ványinak: Mërt fëlkölt, és ím, elölkel
tütöket Galilëában; |
ott őtet mëglátjátok, miként mondotta[m]
tünektëk. ◘ (8) És Magdalnai
Mária és a’ más Mária ki-
mënének hamar a’ koporsóból, félelm-
mel és nagy örömmel futván, mëghirdet-
niëk ő tanëjtványinak. (9) És ím, Jézsus
azoknak eleikbe kele, mondván: Üdö-
zök lëgyetëk! Azok kedég vépének őhozjá,
és fogák ő lábait, és imádák őtet. (10)
Tahát monda azoknak Jézsus: Në akarjatok
félnëtëk; de mënjetëk, hirdessétëk
az ēn atyámfiainak, hogy mënjenek Gali-
lëába, mërt ott engëmet mëglátnak.
◘ (11) Kik mikor elmëntek volna, ím,
némëllyek jövének az városba, és mëg-
hirdeték a’ papi fēdelmeknek mënd, mëly-
lyek löttek vala. (12) És ëgybegyöle-
këzvén a’ vénëkkel, tanálcshoz fogván,
sok pénzt adának a’ vitēzëknek, (13)
mondván: Mondjátok, mërt eljöttek ő
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tanëjtványi ez éjjel, és mü aluvánk el-
urozták őtet. (14) És ha ez mëghallat-
tatik a’ fēdelmtől, mü könyörgönk neki,
és mëgmëntönk tütöket. (15) És azok a’
pénzt vévén, úgy tőnek, miként tanëjtat-
tak vala. És mëghírhëvék e beszéd a’
zsidóknál mënd maiglan. ◘ (16) A’ tizën-
ëgy tanëjtványok kedég elmënének Gali-
lëába a’ hëgyre, hol szerzettë* vala
azoknak Jézsus. (17) És látván, imádák őtet;
némëllyek kedég kētëlkëdének. (18) És ő-

hozjájok vépvén, Jézsus beszélle nekik, mond-
ván: Ēnnekëm ||
adatott mëndën hatalm mënnyën és föl-
dön. (19) Mënjetëk azért, és tanóha-
tok mëndën nëmzetëket, mëgkeresztël-
vétëk őket Atyának és Fiúnak és Szënt
Lélëknek nevébe; (20) tanëjtván őket
tartaniok mëndënëket, valamëllyeket
parancsoltam tünektëk. És ím, ēn vele-
tëk lëszëk mëndën napokban, mënd világ-
nak végezeteiglen!
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Itt kezdetik Szent Márk ëvangyëlista 
könyvö

Ez a’ Szënt Márk ëvangyëlista, ki
Istentől választatott, és volt

Szent Pētër apastalnak kereszt-
fia, és isteni beszédben tanëjtvá-
nya. Ki jóllehet elébb Izsraëlben pap volt
volna, és test szerént lëvita, de mikor
Kristus hütére fordólt volna, oly igën mëg-
alázá önmagát a’ papsághoz, hogy
papságra në választatnék, önhüvelkét
elvágá. De mërt Istentől választatott
vala, azért mëgtökéllé őtet Isten,
és tëvé allëksandriai püspökké,
és így Istennek követelmes akaratja
szerént ő másodírá e’ Kristusnak ëvangyé-
liomát. E Szent Márk kedég példáztatott
oroszlánszabásban, mërt ëgyebektől
jelësben írt Kristusnak fëlkeletéről.

        Capm elő  ˹Kapitulum elő˺

Jézsus Kristus, Isten Fia ëvangyéliomá-
nak kezdete. ◘ (2) Miként írván vagyon
Izsaiás prófétában: ◘ Ím, ēn eresz-
tëm ēn angyalomat të orcád előtt,
ki mëgkészëjti të utadat të- |
előtted. (3) Ivöltőnek szava kietlenben:
Készéhétëk Úrnak útát, igazakká tëgyé-
tëk ő ösvēnyét. ◘ (4) Vala János a’ kiet-
lenben, keresztëlvén és prédikálván pënitënciá-
nak keresztségét bűnöknek bocsánatjára.
(5) És kimënnek vala őhozjá mënd
jëruzsálëmbeliek és Júdëának mëndën vidé-
ke, és mëgkeresztëlkëdnek vala őtőllö
Jordánnak folyójában, mëggyúnván ő
bűnöket. (6) És vala János ruháztatott
tevéknek szőréből, és ködmënyruha
vala ő forcsoka környől, sáskákat és
vadmézeket ëszék vala. (7) És prédikál

vala, mondván: Jő erősb ēntőllem-
től ēnutánnam, kinek nëm vagyok méltó
lëhajolván mëgódanom ő sarujának
szíját. (8) Ēn keresztëllek tütöket
vízben, de a’ keresztël tütöket
Szent Lélëkben. ◘ (9) És úgy lőn a’ na-
pokban: jövö Jézsus galilëabeli Názárët-
ből, és mëgkeresztëlkëdék Jánostól
Jordánban. (10) És lëgottan fëlmën-
vén a’ vízből, látá* mënnyeket mëg-
nyitván, és Szënt Lëlkët miként ga-
lambat lëszállván, és maradván őrajta.
(11) És szó lőn mënnyből: Të vagy
ēn szerető Fiam, tëbenned jól këllet-
tem enmagamnak. ◘ (12) És lëgottan a’
Szellet kiűzé őtet a’ kietlenbe. (13)
És vala a’ kietlenben nëgyven napok-
ban és negyven éjëkben, és késértetik
vala a’ satanástól. |
És vala a’ vadakkal, és az angyalok
szolgálnak vala őneki. ◘ (14) Miután
kedég János eladatott volna, jövö Jézsus Gali-
lëába, prédikálván Isten országának ëvan-
gyéliomát. (15) És mondván: Mërt betelje-
sëdëtt az idő, és e[l]közelëjt Isten 
országa. Pënitënciát tartsatok, és higgyetëk
ëvangyéliomnak! ◘ (16) És múlván Galilëa-
beli-tengër mellől, látá Simont és
Andorjást, ő atyjafiát, eresztvéjëk háló-
jokat a’ tengërbe, mërt halászok valá-
nak. (17) És monda nekik Jézsus: Jővetëk
ēnutánnam, tëgyelek tütöket em-
bërëknek halásziá. (18) És lëgottan
hálójok mëghagyván, követék őtet. (19)
És innen kevesënné elébbmënvén,
látá Zëbëdëusnak Jakabát és Jánost,
ő atyjafiát, és azokat a’ hajóban, ő
h[ál]ójokat mëgszerezvén. (20) És
lëgottan hívá őket. És ő atyjokat,
Zëbëdëust mëghagyván a’ hajóban a’
béresëkkel, követék őtet. ◘ (21) És
bemënnek vala Kafarnaumba; és lëg-
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ottan innepëkën bemënvén a’ zsina-
gógába, tanëjtja vala őket. (22) És
csudálkodnak vala ő tanóságán, mërt
vala őket tanëjtó, miként hatalmas, és
nëm miként az írástudók és a’ lëvál-
tak. ◘ (23) Vala ő zsinagógájokban
fertëzetës szellető embër, és ivöltö,
(24) mondván: Mi münekönk és tëne-
këd, názárëti Jézsus? Jöttēl idő előtt |
elvesztenëd münket? Tudom, hogy légy
Istennek Szente. (25) És mëgfenyëjtvén
őtet, monda: Mëgnémólj, és kimënj
az embërből! (26) És járván,* mëg-
szaggatván őtet a’ fertëzetës szellet,
és ivöltvén nagy szóval, kimëne őbelőllö.
(27) És csudálkodtanak mënd, úgyhogy
kērdëzkëdnének, mondván önközöt-
tök: Mërt mi ez? És mërt mëly új tanó-
ság ez, hogy hatalmmal és tehetség-
gel parancsol fertëzetës szelletëknek, és
engednek neki? (28) És lëgottan ki-
hírhëvék ő híre Galilëának mëndën
vidékiben. ◘ (29) És lëgottan kimën-
vén a’ zsinagógából, jövének Jakabbal
és Jánossal Simonnak és Andorjásnak
házába. (30) Simonnak kedég napa fek-
szën vala hideglëletben, és lëgottan
beszéllének őneki rólla. (31) És ő-
hozjá vépvén, ő keze ragadván, fële-
melé őtet; és ottan mëghagyá őtet a’
hideglëlet, és szolgál vala nekik. ◘ (32)
Estve lévén kedég, mikor nap elnyugott
volna, hoznak vala neki sok gono-
szól vallókat és ördögöket vallókat;
(33) és mënd a’ város gyölekëzëtt vala az
ajtóra. (34) És mëgvigaszta sokakat, kik
gyëtretnek vala különb-különb lëletë-
zetëkkel; és sok ördögöket ||
kivet vala, és nëm hagyja vala azokat
szólni, mërt tudják vala őtet Kristusnak.
◘ (35) És igën holval fëlkelvén, elmëne
puszta helyre, és ott imádkozik vala.

(36) És követé őtet Simon, és kik ővelë
valának. (37) És mikor juttanak volna
őhozjá, mondának neki: Mërt mëndë-
nëk keresnek tégëdet. (38) És monda
azoknak: Mënj[ünk] a’ rokon falukba
és városokba, hogy ott ës prédikáljak,
mërt arra jöttem. (39) És vala prédiká-
ló ő zsinagógájokban, és mënd Galilëá-
ban, és vala ördögöket kivető.
◘ (40) És jövö őhozjá ëgy poklos, és
onszolván őtet, tērdre tērdëplvén, mon-
da: Ha akarsz, mëgvigaszthatsz engëmet.
(41) Jézsus kedég könyörőlvén őrajta, és ki-
nyójtván ő kezét, és illetvén őtet, monda
neki: Akarlak mëgtisztëjtanom! (42)
És hogy ezt mondotta volna, lëgottan
eltávozék őtőllö a’ poklosság, és
mëgtisztóltaték. (43) És mëgfenyëjtvén
őtet, lëgottan kiküldé, (44) és monda
neki: Lássad, hogy senkinek së mondjad;
de mënj el, mutasd tëmagadat a’
papok fēdelmének, és ajándokozjad
të tisztolatodért, mëllyeket parancsolt
Mojzsës azoknak tanóságokra! (45)
És az kimënvén, kezdë prédikálni, és
beszédével hirdetni, úgyhogy immár
jelënnen |
a’ városba be nëm mehetnë, de
kűvöl a’ puszta helyëkën volna; és
gyölekëznek vala őhozjá mëndënönnen.

          Cam II  ˹Kapitulum másod˺

És ësmég bemënë nyolcad nap
után Kafarnaumba, (2) és mëg-

hallották, hogy a’ házban volna.
És sokan gyölekëzének ëgybe, úgy-
hogy sëm a’ házba, sëm az aj-
tóhoz nëm férnének, és beszél vala ő-
nekik igét. (3) És jövének őhozjá,
hozván ëgy köszvényëst, ki négytől ho-
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zatik vala. (4) És mikor a’ gyölekëzet-
től azt őneki nëm vihetnék, mëg-
hányák a’ hajazatot, hol Jézsus vala, és
mëgjelëntvén,* aláereszték az ágyat,
kiben a’ köszvényës fekszën vala. (5)
Mikor kedég látta volna Jézsus azoknak
hütöket, monda a’ köszvényësnek: Fiam,
mëgbocsáttatnak tënekëd të bűnid.
(6) Valának kedég némëllyek az írástudók
közzől, ülvén, és gondolván ő szüvök-
ben: (7) Mit beszél ez így, káromlván?
Ki bocsáthat mëg bűnt, ha nëm csak Isten
önmaga? (8) Kit lëgottan Jézsus ő Szënt
Szelletë miatt mëgesmervén, mërt így
gondolnának önbennëk, monda őnekik:
E, mit gondoltok tü szüvetëkben?
(9) Mit könyvebb mondani a’
köszvényësnek: Mëgbocsáttatnak tëne-
këd të bűnid; avagy mondani: Kelj fël, |
és vëdd fël të ágyadat, és járj? (10) Hogy
kedég tudjátok, mërt Embërnek Fia vall
hatalmat bűnt mëgbocsátni földön,
monda a’ köszvényësnek: (11) Tënekëd
mondom: Kelj fël, vëdd fël të ágyadat, és
mënj të házadba! (12) És a’ lëgottan
fëlkele, és ágya fëlvévén, elmënë onna-
ton mëndënëk előtt, úgy, hogy mëndënëk
csudálkodnának, és tisztësëjtenék Istent,
mondván: Mërt sonha így nëm láttonk.
◘ (13) És ësmég kimënvén a’ tengërre, és
mëndën gyölekëzet jövö őhozjá, és ta-
nëjtja vala azokat. (14) És mikor elébb-
mënt volna, látá Lévit, Alfëus fiát
a’ vámon ülette. És monda: Kövess engë-
met! És fëlkelvén, követé őtet. ◘ (15) És
úgy lött, mikor annak házánál ënnék,
sok jelës bűnös művelkëdetbeliek és
bűnösök ëgye[m]be ësznek vala Jézsussal és ő
tanëjtványival, mërt sokan követik
vala őtet. (16) Az írástudók kedég és a’
lëváltak, látván, mërt a’ jelës bűnös
művelkëdetbeliekkel és a’ bűnösök-

kel ënnék, mondnak vala ő tanëjtvá-
nyinak: Mire tü mestërtëk ëszék és iszék
a’ jelës bűnös művelkëdetbeliekkel és
a’ bűnösökkel? (17) [Ez] hallván Jézsus, monda
nekik: Nëm këllemetës az egészëknek
az urvos, de a’ gonoszól vallóknak, |
mërt nëm jöttem hiunom igaza-
kat, de bűnösöket. ◘ (18) És valának
Jánosnak tanëjtványi és a’ lëváltak
böjtölők. És jövének, és mondának őneki:
Mire böjtölnek Jánosnak tanëjtványi és
ő lëválti*, a’ të tanëjtványid kedég nëm
böjtölnek? (19) És monda őnekik
Jézsus: Minëm böjtölhetnek a’ mënyekëzetnek
fiai, míglen a’ vőlegény velëk vagyon?
Mëné ideiglen velëk vallják a’ vőle-
gént, nëm böjtölhetnek. (20) Jőnek kedég
napok, mikor őtőllök elvétetik a’
vőlegény, és tahát a’ napokban böj-
tölnek. ◘ (21) Senki nëm varrja új otrom-
ba posztónak foltját ó ruhába, mërt
úgy elvétetik az új folt az ótól, és
nagyobb rés lëszën. (22) És senki nëm
ereszt új bort ó tömlőkbe, mërt úgy
a’ bor mëgszaggatja az tömlőket, a’
bor elötletik, és a’ tömlők elvesznek.
De új bort új tömlőkbe këll ereszteni.
◘ (23) És ësmég úgy lött, mikor Úr szomba-
ton vetemény által mënnë, és ő tanëjt-
ványi járattok kezdének gabonafőt
szaggatniok. (24) A’ lëváltak kedég mond-
nak vala őneki: Ímë, mit tësznek të
tanëjtványid, kit nëm illik szom-
batokon tënni. (25) És monda
nekik: Sonha nëm olvastátok-ë, mit
tött Dávid, mikor nehezségët vallott, és
ēhëzëtt ő, és kik ővelë valának?
(26) Miképpen bemëne Istennek házába
Abiátárnak, ||
a’ papok fēdelmë alatt valónak*, és az
elevevetetnek kënyerét mëgëvé, kiket
nëm illik vala mëgënni, hanëmcsak papok-
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nak; és ada azoknak, kik ővele valá-
nak. (27) És mond vala nekik: Szombat
embërëkért lött, nëm az embër
szombatért. (28) És úgy Embërnek Fia
[ ] szombatnak ës ura.

          III  ˹Harmad˺

És ësmég bemëne a’ zsinagó-
gába, és ott vala ëgy kezëmëg-

aszott embër. (2) És álnokól
tartják vala azt, hogy mëgvá-
dolnák őtet, ha mëgvigasztaná szomba-
tokon. (3) És monda a’ kezëaszott embër-
nek: Kelj fël közēpbe! (4) És monda őne-
kik: Illik szombatokon jól tënni-ë, avagy
gonoszól; lelkët üdözëjteni avagy elvesz-
teni? És azok veszteglének. (5) És
környőltekëntvén Jézsus azokat haragval,
mëgszomorodék ő szüvöknek vakságán.
És monda az embërnek: Nyójd ki të
kezëdet! És kinyójtá, és mëgadaték ő-
neki ő kezë. (6) Kimënvén kedég
a’ lëváltak lëgottan tanálcsot tartá-
nak az hëródiánosokkal öszvö
Jézsus ellen, miképpen őtet elvesztenék.
◘ (7) Jézsus kedég ő tanëjtványival elmëne
a’ Galilëabeli-tengërre. És sok
gyölekëzet követé őtet Galilëából és
Júdëából, (8) és Jëruzsálëmből és Idumëából
és Jordán elvől, és mëndën föld*
Tírushoz és Sidónhoz rokon, és nagy
sokasság |
jövö Jézsushoz, hallván, mëllyeket tëszën
vala. (9) És monda Jézsus ő tanëjtványinak,
hogy a’ hajócska őneki szolgálna a’ gyöle-
këzetért, hogy mëg në szorëjtanák őtet.
(10) Mërt sokakat vigaszt vala mëg,
úgyhogy őrëjá omlanának, hogy illet-
hetnék őtet, valamënnyen kedég vall-
nak vala csapásokat. (11) És fertëzetës

szelletëk[ ], mikor őtet látják vala, lë-
esnek vala őelőttö, és ivöltnek vala,
mondván: (12) Të vagy Istennek Fia. És
igën mëgfenyëjti vala azokat, hogy
mëg në jelëntenék őtet. ◘ (13) És fël-
mënvén a’ hëgyre, hívá őhozjá, kiket ő
akara; és jövének őhozjá. (14) És tëvé,
hogy volnának ővele tizënketten, és
hogy eresztené azokat prédikálniok.
(15) És ada hatalmat őnekik beteg-
ségët mëgvigasztaniok, és ördögöket
kivetniëk. (16) És a’ Pētër nevet veté
Simonra. (17) Zëbëdëusnak Jakabát*
és Jánost, Jakabnak atyjafiát, és
veté őrëjájok nevëket, Boanërgés,
ki mondatik gördölet fiának; (18) és
Andorjást és Fülöpöt, és Birtala-
mot és Mátét, Tamást és Alfëus Ja-
kabát, Tadëust, kánánëabeli Simont,
(19) és skariúti Júdást, ki elárolá
őtet. ◘ (20) És jövének a’ házba, és
ësmég a’ gyölekëzet ëgybegyölekëzének,
úgyhogy kënyeret nëm ehetnének, és ingyen
nëm ihatnának. (21) És mikor
hallották volna ő tanëjtványi, |
kimënének, hogy mëgtartanák őtet,
mëgmondják vala, hogy hirtelenkë-
detbe választatott.* (22) És az írástu-
dók, kik Jëruzsálëmből lëszállottanak vala,
mondnak vala: mërt Belzëbupot vallja;
és: mërt az ördögök fejëdelmével veti
ki az ördögöket. ◘ (23) És ëgybehíván
azokat, példabeszédben mond vala ne-
kik: Miképpen vethet ki satanás
satanást? (24) És ha [ország] önbennë
mëgoszlatik, nëm állhat az ország. (25)
És ha ház önönbennë nëm állhat, mëgoszla-
tik a’ ház. (26) És ha satanás
támadott önellene, mëgoszlatott, és nëm
állhat, de végezetët vall. (27) Senki,
erősnek házába bemënvén, ő edényit
el nëm ragadozhatja, hanëm ha előszër
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az erőst mëgkötözendi, és tahát ő
házát mëgvëszi. (28) Bizony mondom
tünektëk, mërt mëndën bűnök és
káromlatok, kikkel káromlandnak,
mëgbocsáttatnak embër fiainak.
(29) Ki kedég káromland Szent Lélëk
ellen, nëm vall bocsánatot örökké,* de
méltó lëszën az örök vétkëzetnek. (30)
Mërt mondják fertëzetës szellet val-
latát. ◘ (31) És jövének ő anyja és ő
atyjafiai, és kűvöl állván, eresztének ő-
hozjája, híván őtet. (32) És a’ gyölekë-
zet ül vala őnála, és mondnak vala
neki: Ímë, të anyád és të atyádfiai
kűvöl állnak, és keresnek tégëdet.
(33) És felelvén, monda őnekik: Mëly |
ēn anyám és ēn atyámfiai? (34) És
környőltekëntvén azokat, kik őkörnyől-
lö ülnek vala, monda: Ímë, ēn a[ny]ám és
ēn atyámfiai. (35) Mërt ki tēndi Is-
tennek akaratját, az ēn atyámfia és ēn
húgom és ēn anyám.

          IIII 4 ˹Nëgyed˺

És ësmég Jézsus kezdë ki-
mënni a’ tengërre és [ ]

tanëjt[ani]. És gyölekë-
zék őhozjá sok gyölekëzet, úgy-
hogy a’ hajóba fëlhágván ülnö a’ tengërën,
és mënd a’ gyölekëzet vala a’ földön a’
tengërnēl. (2) És tanëjtja vala azokat
sok példabeszédëkben, és mond vala őne-
kik ő tanóságában: ◘ (3) Hallgassátok!
Ímë, kimënt a’ vető vetni. (4) És mi-
kor vetëtt, ëgyebi esëtt az útfēlën, és
jöttek a’ mënnyei repësők, és mëgötték
azt. (5) De ëgyebi esëtt a’ kövesre, hol
nëm vallott sok földet. És lëgottan ki-
költ, mërt nëm vallja vala földnek magas-
ságát; (6) és mikor nap fëlkölt volna,

mëghevölö az, és azért, hogy gyökeret
nëm vallana, kiasza. (7) És ëgyebi esék
a’ tüvissekbe, és fëlnevének a’ tüvissek,
és mëgfojták azt, és nëm gyimölcsözö.
(8) És ëgyebi esék a’ jó földbe. És ad vala
fëlkelő és nevő gyimölcsöt, és hoza ëgy
százat, és ëgy hatvant, és ëgy harmi-
cat. (9) És mond vala Jézsus: Kinek halló
fülei vadnak, hallgassa! ◘ (10) És mikor
önönmagának volna a’ tizënkettő, kik
ővelë valának, kērdék a’ ||
példabeszédët mëgmagyarázni.
(11) És mond vala nekik: Tünektëk
adván vagyon mëgesmernëtëk Isten
országának titkját, azoknak kedég,
kik kűvöl vadnak, mëndënëk példa-
beszédëkben lësznek, (12) hogy látván lás-
sanak, és në lássanak; és hallván hallja-
nak, és në ērtsenek; hogy valaha mëg në
fordóljanak, és mëgbocsáttassanak ő
bűnök. ◘ (13) És monda őnekik: E
példabeszédët nëm tudjátok? És mikép-
pen ērtëtëk mëndën példabeszédëket?
(14) Ki vet, igét vet. (15) Ezëk kedég, kik
az útfēlën vadnak, hol az igë vettetik;
kik mikor hallandják, lëgottan jő
a’ satanás, és elvëszi az igét, ki vet-
tetëtt ő szüvökben. (16) És ezëk azon-
képpen, kik vettetnek a’ kövesre: kik
mikor hallandják az igét, lëgottan
örömmel vëszik azt, (17) és nëm vallnak
gyökeret önbennëk, de idēsëk; ennek
utánna törödelm és üldözet lévén az
igéjért, lëgottan mëggonoszbodnak.
(18) És az ëgyebik, kik a’ tüvisbe vet-
tettenek: kik hallják az igét, (19) és
e világnak navalyája, és kaz-
dagságnak csalárdsága és ëgyēbnemő
kévánságokhoz bemënvén, mëgfojt-
[j]ák az igét, és gyimölcs-nēlkül lëszën.
(20) És ezëk, kik a’ jó földbe vettet-
tenek: kik hallják az igét, és fogadják
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azt, és gyimölcsöznek ëgy harmicat, ëgy
hatvant, |
és ëgy százat. ◘ (21) És mond vala nekik:
Minëm jött a’ szövétnek, hogy a’ szapu
alá vettessék, avagy az ágy alá? Nëmde
hogy a’ gyërtyatartóra vettessék-ë? (22)
Mërt nincs valami, oly elrëjtetëtt, ki nëm
mëgjelëntetik, és sëm oly titok, ki nëm
világra jő. (23) Ha kinek vagyon halló
fülö, hallgassa! ◘ (24) És mond vala azok-
nak: Lássátok, mit hallgattok! Mëly mér-
tékkel mérendëtëk, mëgmértetik tü-
nektëk, és ahhoz toldatik tünektëk.
(25) Mërt kinek vagyon, annak adatik,
és kinek nincsen, a’ mëllyet vall, elvétetik
őtőllö. ◘ (26) És mond vala: Istennek
országa ígyen vagyon, miként ha embër
vessën jó magot a’ földbe; (27) és
elalogyék, és fëlkeljën, éjjel és nap-
pal, és a’ mag terëmtsën és nőjön,
mikor ő nëm tudja. (28) Mërt a’ föld
önön kéjén gyimölcsöz, előszër füvet,
annak utánna gabonafőt, annak
utánna teljes gyimölcsöt a’ gabona-
főbe. (29) És mikor őbelőllö
teljes gyimölcsöt hozand, lëgottan
ereszti a’ sarlót, mërt rokon az aratat.
◘ (30) És mond vala: Kihëz hasonlatik
Istennek országa? Avagy minemő példa-
beszédhëz hasonljuk azt? (31) Mikép-
pen a’ mustármag, ki mikor vettetik
a’ földbe, küssebb |
mëndën magoktól, mëllyek vadnak föl-
dön; (32) és mikor kikelend, fëlnő
nagy fájá, és nagyobb lëszën mëndën
káposztánál, és oly* nagy ágakat terëmt,
úgy, hogy a’ mënnyei repësők lakozhas-
sanak ő árnyéka alatt. ◘ (33) És illyen sok
példabeszédëkben beszél vala őnekik
igét, miként hallgathatják vala. (34)
Példabeszéd-nēlkül kedég nëm beszél vala
őnekik; magoknak kedég, ő tanëjtvá-

nyinak mëgmagyaráz vala mëndënëket.
◘ (35) És a’ napon, mikor estve lött volna,
monda őnekik: Mënjönk tengër felé!
(36) És a’ gyölekëzet mëghagyván, vëvék
őtet, úgy, hogy a’ hajóban volna. És
ëgyēb hajók volnának ott ővele. (37)
És lőn szēlnek nagy fërgetegë, és a’ hab a’
hajóba eresztetik vala, úgy, hogy betel-
nék a’ hajó. (38) És ő aloszon vala a’
hajónak utóljában ëgy főalon. És fël-
költék őtet, és mondának őneki: Mestër,
nëmde nekëd illik-ë, mërt elveszönk?
(39) És fëlkelvén, mëgfenyëjté a’
szelet, és mond vala a’ tengërnek: Vesz-
tegj és mëgnémólj! És mëgszőnék a’ szēl, és
lőn nagy lassóság. (40) És monda őne-
kik: Mire vattok félékënyëk? És sëm
hütötök incsen? (41) És félemének nagy
félelmmel, és mondának ëgymásnak: Kinek
alajtjátok ezt, mërt szelek és tengër
engëdnek neki? |

          V 5 ˹Ötöd˺

És jutának tengër elvé, gëra-
zénosoknak vidékëkbe. (2)

És ő a’ hajóból kimënvén, lëg-
ottan eleibe kele őneki a’ ko-
porsóban* fertëzetës szellető embër, (3)
ki vall vala lakodalmat a’ koporsók-
ban, és sëm reteszëkkel valaki mëg
nëm kötözheti vala őtet; (4) mërt
gyakorta békókkal és reteszëkkel
mëgkötöztetvén, a’ reteszëket mëg-
szaggatta volna, és senki őtet mëg nëm
ehnyëjtheti vala; (5) és mëndënha nappal
és éjjel a’ koporsókban és a’ hëgyëkben
vala, ivöltvén és önmagát a’ kövekhëz*
szaggatván. (6) Látván kedég Jézsust mesz-
szől, eleibe futa, és imádá őtet; (7)
nagy szóval ivöltvén, monda: Mi ēnne-
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këm és tënekëd Jézsus, fëlségës Istennek Fia?
Onszollak tégëdet Istenre, hogy engë-
met në gyëtërj! (8) Mërt úgy mond vala
neki: Mënj ki, fertëzetës szellet, ez
embërből! (9) És kērdé őtet: Ki tënekëd
neved? És monda őneki: Légió ēnnekëm
nevëm, mërt sokan vagyonk. (10) És
igën onszolják vala őtet, hogy ki në
űzné őket a’ vidékből. (11) Vala kedég
ott a’ hëgynēl disznóknak nagy csordája
őriztetvén. (12) És onszolják vala őtet a’
szelletëk, mondván: Ereszj münket a’
disznókba, hogy mënjönk őbeléjëk! (13)
És lëgottan kimënvén a’ fer- ||
tëzetës szelletëk, bemënének a’ disznók-
ba; és nagy hirtelenkëdettel a’ csorda
mënë főmeredëk a’ tengërbe kēt
ezëriglen, és mëgfúlának a’ tengërbe.
(14) Kik kedég őrizik vala, elfutának, és
mëghirdeték a’ városban és a’ mező
szerént. És kimënének látniok, mi lött
volna. (15) És jutának Jézsushoz, és láták
azt, ki az ördögtől gyëtretik vala,
ülvén, mëgruháztatván, és egész elmével;
és félemének. (16) És mëgmondák őnekik,
kik látták vala, miképpen lött volna
őneki, ki az ördögöt vallotta vala, és a’
disznókról.* (17) És kezdék kérni, hogy
eltávoznék ő vidékëkből. (18) És
mikor fëlmënne a’ hajóba, kezdé
őtet onszollani, ki az ördögtől gyëtre-
tëtt vala, hogy lënne ővele. (19)
Jézsus kedég nëm ereszté őtet, de monda őneki:
Mënj el të házadba a’ tënneidhëz, és
hirdessed mëg őnekik, mënnyët tött të-
nekëd Úr, és hogy könyörőlt lëgyën të-
rajtad! (20) És elmëne, és kezdë
prédikálni Dëkapolisban, mënnyëket
őneki tött volna Úr Jézsus; és mëndënëk
csudálkodnak vala. ◘ (21) És mikor
fëlmënt volna Jézsus a’ hajóba, mëne ës-
még tengër elvé, és gyölekëzék őhozjá

sok gyölekëzet; és vala a’ tengërnēl.
(22) És jövö őhozjá némëly a’
zsinagóga fe- |
jëdelme* közzől, Jairos nevő; és
látván őtet, esék ő lábaihoz,  (23) és
igën onszolja vala őtet, mondván: Mërt
ēn lyányom halálán vagyon; jőj, és ves-
sed rëjá të kezëdet, hogy mëgüdvö-
zőljön és éljën! (24) És elmëne ővele,
és követik vala őtet sok gyölekëzetëk, és
mëgszorëjtják vala őtet. ◘ (25) És ëgy
nēmbëri, ki vala vérfolyásban tizënkēt
esztendőtől fogván, (26) és sok
urvosoktól sokakat szenvedëtt vala, és
mënd ő javát elköltöttö vala, és
sëmmit nëm használt vala, de inkább
mëgnehezëdëtt vala, (27) mikor hal-
lott volna Jézsusról, jövö a’ gyölekëzet
közibe hátmëgől, és illeté ő ruháját;
(28) mërt ő úgy mond vala: Hogyha ēn
ő ruháját illetendëm, mëgüdvözölök.
(29) És lëgottan mëgasza ő vérének
forrása, és ērzé ő testéből, mërt
mëgvigaszott a’ csapástól. (30) És
lëgottan Jézsus mëgesmervén önbenne a’
jószágot, ki kiszármazott vala ő-
belőllö, mëgfordólván a’ gyölekëzet-
hëz, monda: Ki illeté ēn ruháimat? (31)
És mondnak vala őneki ő tanëjtványi:
Látod-ë a’ gyölekëzetët tégëd mëg-
szorëjtván, és úgy mondasz: Ki illetëtt
engëmet? (32) És környőltekëntvén
nézi vala azt, ki ezt töttö vala.
(33) De a’ nēmbëri félvén és rémőlvén, |
tudván mëly lött volna őbennë, jövö, és
lëesék őelőttö, és mëgmonda őneki
mëndën igazságot. (34) Jézsus kedég
monda őneki: Lëányom, tégëdet të hü-
töd mëgüdvözëjtëtt, mënj békességgel!
És lëgottan mëgvigaszott a’
csapástól.* ◘ (35) Még ő e beszéllette, jövének
követëk a’ zsinagóga fejëdelmé-
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hëz,* mondván: Mit búsëjtod toábbá a’
Mestërt? Mërt mëgholt të lëányod. (36)
Jézsus kedég e szó hallván, mëly mondatik vala,
monda a’ zsinagóga fejëdelmének: Në
akarj félnëd, de csak higgy! (37) És nëm
eresztë valakit őtet követni, hanëm-
csak Pētërt, Jakabot és Jánost, Jakab-
nak atyjafiát. (38) És jutának a’ zsina-
góga fēdelmének házába, és látá a’
zajt és a’ sírókat, és a’ sok* ordëjtókat.
(39) És bemënvén, monda őnekik: Mit
háborgotok, és mit sírtok? A’ lëány nëm
holt mëg, de aloszon. (40) És mëgmöve-
tik vala őtet. De ő mëndënëk kivetvén,
vëvé a’ lëánynak atyját és anyját, és
kik ővele valának, és bemënvén,* hol
a’ lëány fekszën vala. (41) És fogván a’
lëánynak kezét, és monda neki: Ta-
bitagumi, ki magyaráztatik: Lëány,
mondom tënekëd, kelj fël! (42) És
lëgottan |
fëlkele a’ lyán, és jár vala. Vala kedég tizën-
kettőd esztendei. És mëgijedének nagy
ijesztettel. (43) És igën parancsoláx őnekik,
hogy senki azt mëg në tudná, és mondá
annak ënni adniok.

          VI 6 ˹Hatod˺

És innen kimënvén, mëne ő
hazájába, és követik vala őtet

ő tanëjtványi. (2) És szombat
lévén, kezde Jézsus a’ zsinagógákban*
tanëjtani. És sokak, hallván, csudálkod-
nak vala ő tanóságán, mondván: Hon-
nan ennek mëndezëk? És mëly e böl-
cseség, mëly adattatott őneki,
és ezillyeten jószágok, mëllyek ő kezei
miatt lësznek? (3) Nëmde ez az álcs
fia-ë, Máriának fia, Jakabnak, Józsëfnek,
Júdásnak és Simonnak atyjokfia? Nëmde

ő húgi [itt] müvelönk vadnak-ë? És
mëggonoszbodnak vala önbennë.* (4)
És monda őnekik Jézsus: Mërt nincs próféta
tisztësség-nēlkül, hanëmcsak ő hazájában.
(5) És nëm tehetë ott valami jószágot,
hanëm csak keves betegëket, keze rëjájok
vetvén, vigaszta mëg; (6) és csudálko-
dik vala ő hütötlenségëkën, és kerëngi
vala a’ kastélyokat környől, tanëjtván.
◘ (7) És hívá a’ tizënkettőt, és kezdé
azokat ereszteni ketten és ketten, ||
és ad vala nekik hatalmat fertë-
zetës szelletëkën. (8) És parancsolá
őnekik, hogy valamit az útban në
vënnének, hanëmcsak vesszőt; në tassolt,
sëm kënyeret, sëm ērcët mazzagon;
(9) de sollyákkal saruztassanak mëg,
és hogy në öltöztessenek kēt szoknyákkal.
(10) És mond vala őnekik: Valahová,
mëly házba bemënendëtëk, ott lakozja-
tok, míglen onnan kimëntëk; (11) és
valakik nëm fogadandnak tütöket, on-
nan kimënvén, lërázjátok a’ port tü
lábatokról őnekik tanóságokra. (12)
És kimënvén prédikálnak vala, hogy pënitënciát
művelkëdnének; (13) és sok ördögöket
kivetnek vala, és sok betegëket
olajval mëgkenetnek vala, és mëgvi-
gasztnak vala. ◘ (14) És hallá Hëródës
király, mërt ő neve mëghírhött vala,
és mond vala: Mërt János Baptista
költ fël halottaiból, és arra művel-
këdnek e jószágok őbennë. (15) Ëgyebek
kedég mondnak vala, mërt Illyés; de
ëgyebek mondnak vala, mërt próféta,
[                                                  ]
mërt ëgy a’ próféták közzől. (16)
Ki hallván Hëródës, monda: E János |
költ fël halottaiból, kit ēn nyakazék
mëg.* ◘ (17) Mërt ez Hëródës eresztë, és
mëgfogá Jánost, és mëgkötelezé
őtet a’ tömlöcben Hëródiásért, ő
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atyjafiának, Fülöpnek feleségejért,
mërt vöttö vala őtet. (18) Mond vala
kedég János Hëródësnek: Nëm illik tënekëd
të atyádfiának feleségét vallanod.
(19) Hëródiás kedég álnolkodik
vala őneki, és akarja vala mëgölnië
őtet, és nëm teheti vala. (20) Ëródës kedég
féli vala Jánost, tudván őtet igaz
férfiúnak és szëntnek; és őrizi vala őtet;
és őtet hallgatván, sokakat tëszën vala,
és örőlvö hallgatja vala őtet. (21)
És mikor alkolmas nap történt vol-
na, Hëródës ő létë napján tőn nagy
vacsorát a’ fēdelmeknek és a’ bírák-
nak, és galilëabeli öregbeknek. (22)
És mikor bemënt volna az Hëródiá[ ]s-
nak lyánya, és szökött volna, és këllett*
volna Hëródësnek és vele öszvö ëgyembe
ëvőknek, monda a’ király a’ lyánnak:
Kérj ēntőllem, és adom tënekëd,
mit akarsz. (23) És mëgeskëvék
őneki, hogy: Valamit kérendesz, adom
tënekëd, lehet ēn országomnak felét.
(24) Ki mikor kimënt volna, monda
ő anyjának: |
Mit kérjek? És a’ monda: Jánus Bap-
tistának fejét. (25) És mikor bemënt
volna a’ királyhoz sietelmmel, lëgottan
kére, mondván: Akarom, hamaran ad-
jad nekëm János Baptistának fejét
ëgy tálnyéron. (26) És mëgszomorodék
a’ király, az esért és a’ velë öszvö
ëgyembe ëvőkért nëm akará azt
mëgszomorëjtani; (27) de eresztvén
a’ nyakvágót, parancsolá odahozatni
János Baptistának fejét ëgy
tálnyéron; (28) és adá azt a’ lëánnak,
és a’ lyány adá ő anyjának. (29) Hallván
ő tanëjtványi, jövének, és vëvék ő testét,
és veték a’ koporsóba. ◘ (30) És ëgybe-
gyölekëzvén az apastalok Jézsushoz, mëgmondák
őneki mëndënëket, mëllyeket művelkëd-

tek vala, és tanëjtottak vala. (31) És
monda Jézsus őnekik: Jővetëk magatok-
nak puszta helyre, és nyugoggyatok mëg
kevesënné! Mërt sokak valának, kik
jőnek vala, és mënnek vala, és ingyen
ënniëk való időt sëm vallnak vala.
◘ (32) És fëlmënvén a’ hajóba, elmënének
puszta helyre magoknak. (33) És láták
azokat elmënettëk, és sokak mëgesme-
rék, és gyalogon futának oda mëndën
városból, |
és elölkelék azokat. (34) És kimënvén
Jézsus, látá a’ gyölekëzetëket, és könyörölö
őrajtok, mërt valának, miként juhok,
pásztort nëm vallók. És kezdé azokat
tanëjtani sokakra. (35) És mikor
immár sok idő lévén, hozjávépének ő
tanëjtványi, mondván: A’ hely itt puszta,
és az idő immár elmúlt. (36) Ereszd el
a’ gyölekëzetëket, hogy mën-
vén a’ rokon falukba, vëgyenek
önmagoknak étkeket, kiket ëgyenek.
(37) És felelvén, monda őnekik: Adja-
tok tü ënniëk! És mondának őneki:
Mënvén vëgyönk kētszáz pénz árra
kënyeret, és adjonk ënniëk őnekik?
(38) És monda őnekik: Hány kënyeret
vallotok? Mënjetëk, és lássátok! És
mikor mëgesmerték volna, mondá-
nak: Öt kënyereket és kēt halat.
(39) És parancsolá őnekik, hogy lë-
ültetnének mëndënëket seregëk szerént
a’ zöld szénán. (40) És részekbe oszták,
százakba és ötvenëkbe. (41) És
vévén az öt kënyereket és a’ kēt
halakat, mënnybe tekëntvén, mëgáldá és
mëgszegé a’ kënyerek et és a’ kēt hala-
kat, és adá ő tanëjtványinak, hogy vet-
nék ő eleikbe. És a’ kēt hala- ||
kat mëgosztá mëndënëknek. (42) És
őnek mënd, és mëgelégëdének. (43) És
fëlvëvék a’ derëbëknek maradékát,
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tizënkēt füles kosarokat, teljeseket a’
kënyerekből és a’ halakból.* (44)
Valának kedég, kik öttenek vala, ötszër
ezër férfiak. ◘ (45) És lëgottan kēnsze-
rëjté ő tanëjtványit fëlmënniëk a’ hajóba,
hogy elölmúlnák őtet Bëtsaidától*
tengër elvé, míglen ő elereszté a’
népet. (46) És mikor eleresztëttë vol-
na azokat, mënë fël a’ hëgyre imád-
kozni. ◘ (47) És mikor estve lött volna,
a’ hajó vala a’ tengër közepëtt,
és önmaga vala a’ földön. (48) És látván
azokat munkálkodattok az evezettel,
mërt vala őellenëk szēl. És az éjnek
nëgyëd vigyázatja-koron jövö ő-
hozjájok, a’ tengërën járván. És
akarja vala elölmúlni azokat. (49)
És ők, hogy láták őtet a’ tengërën
járatta, alajták őtet tündérletnek, és
ivöltének, (50) mërt mënd látják vala
őtet, és mëgszomorodának. És lëgot-
tan beszéllë ővelëk, és monda őnekik:
Reménkëdjetëk! Mërt ēn vagyok, në
akarjatok félnëtëk! (51) És fëlmëne
ő- |
[ ]hozjájok a’ hajóba, és mëgszőnék
a’ szēl. És naggyal inkább csudálkodnak
vala önbennëk; (52) mërt nëm ērtëttek
vala a’ kënyerekről, mërt vala ő
szüvök mëgavólt. ◘ (53) És mikor ten-
gërën általmëntenek volna, jutának
Gënazárëtnek földébe, és mëgállaták
a’ hajót. (54) És mikor kimënt volna
a’ hajóból, lëgottan mëgesmerék
őtet, (55) és befutván mënd a’ vidé-
kët, kezdék ëgybehordani ágyakban,
kik gonoszól valának, oda, hol hallják
ő voltát. (56) És valahová bemëgyën
vala szállásokba, falukba avagy városok-
ba, az úcákba vetik vala a’ betegë-
ket, és kérik vala őtet, hogy avagy
illetnék ő ruhájának peremét; és

valamënnyen illetik vala őtet, mëgvi-
gasznak vala.

          VII  ˹Hetëd˺

És ëgybegyölekëzének őhozjá a’
lëváltak és az írástudók köz-

zől némëllyek, jővén Jëruzsálëmből.
(2) És mikor látták volna ő
tanëjtványi közzől némëllyek köz ke-
zekkel, azaz nëm mosottakkal ënni
kënyeret, mëgszidalmazák; (3) mërt a’
lëváltak és mëndën zsidók nëm ësznek,
hanëm ha gyakorta mëgmossák |
ő kezëket, tartván a’ vénëknek szer-
zésëket; (4) és a’ vásárról mëgfor-
dólván nëm ësznek, hanëm ha
gyakorta mëgkeresztëlkëdendnek.
És ëgyebek sokak vadnak, mëllyek
szërzettettenek őnekik tartaniok, és kely-
hëknek és rocskáknak keresztségëket,
ērcnemőveké[t] és ëlëktromoké[t]. (5) És
kērdik vala őtet a’ lëváltak és az
írástudók, mondván: Mire nëm
járnak a’ të tanëjtványid a’ vénëknek
szerzésëk szerént, de a’ köz
kezekkel ësznek kënyeret? (6) És ő
felelvén, monda őnekik: Jól prófé-
tált Izsaiás türóllatok, képmutá-
lókról, miként írván vagyon: ◘ E nép
ajakával tisztël engëmet, ő szüvök kedég
messze ēntőllem. (7) Hëjába böcsőlnek
kedég engëmet, tanëjtván embërëknek
tanóságit és parancsolatit; ◘ (8) mërt
mëghagyván Istennek parancsolatit, tart-
játok embërëknek szerzésëket, rocskák-
nak és kelyhëknek keresztségit és ëgyebe-
ket, ezëkhëz hasonlókat tësztëk soka-
kat. (9) És monda őnekik: Jól mëg-
sëmmiëjtëttétëk Istennek parancsolatit,
hogy tü szerzéstëket tartsátok. (10)
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Mërt Mojzsës mondott: Tisztëljed të
atyádat és të anyádat! |
És: Ki mëgszidandja atyját avagy anyját,
halállal haljon. (11) Tü kedég mondotok:
Ha embër mondand atyjának avagy
anyjának: korbán, ki mondatik aján-
doknak, valamëly ēntőllem vagyon,
tënekëd használ; (12) és toábbá nëm
hagyjátok őtetx tënni valamit ő atyjá-
nak avagy ő anyjának; (13) ő mëgszag-
gatván Istennek igéjét tü szerzéstëkért,
kiket szerzettetëk, és tësztëk illyetenë-
ket, ezëkhëz hasonlókat sokakat. ◘ (14)
És ësmég őhozjá híván a’ gyölekëzetë-
ket, mond vala őnekik: Hallgassatok
engëmet mënd, és ērtsétëk! (15) Sëmmi
nincs embërën kűvöl őbelé bemënő, ki
őtet mëgfertëztethetné, de mëllyek
embërből származnak, azok, mëllyek
embërt mëgfertëztetnek. (16) Ha
kinek halló fülei vadnak, hallgassa!
◘ (17) És mikor bemëntek volna a’
házba a’ gyölekëzettől, mëgkērdék
őtet ő tanëjtványi e példabeszédëk-
ről. (18) És monda őnekik: Így tü ës
ildomotlanok vattok, és nëm ērtitëk,
hogy mëndën kűvöl való, embërbe bemë-
nő nëm fertëztetheti mëg őtet, (19)
mërt nëm mëgyën be ő szüvébe, ||
de hasába, és tisztolatban kimëgyën,
mëgtisztëjtván mëndën étkeket? (20)
Mond vala: Mërt mëllyek kedég embër-
ből kijőnek, azok fertëztetnek mëg
embërt; (21) mërt embërnek belől,
szüvéből származnak gonosz gondola-
tok, törvénytöretëk, paráznaságok,
gyolkosságok, (22) urságok, fösvénségëk,
álnokságok, álnolkodatok, szemérmët-
lenség, gonosz szëm, káromlat, kevél-
ség, balgatagság. (23) Mënd e gonoszok
belől származnak, és mëgfertëztetnek

embërt. ◘ (24) És fëlkelvén, elmënë in-
netën Tírosnak és Sidónnak vidékibe.
És bemënvén a’ házba, senkinek
sëm akarja vala mëgtudtát; és nëm
titkoltathaték; (25) mërt lëgottan a’
nēmbëri, kinek lëánya vall vala fertëze-
tës szelletët, hogy halla őrólla, bemënë,
és esék ő lábainak előttö. (26) Vala
e nēmbëri pogán, nëmzettel sërofënissa.
És kéri vala őtet, hogy kivetné ő
lyányából az ördögöt. (27) Ki monda ő-
neki: Hagyjad előszër a’ fiakat mëge-
légëdniëk; mërt nëm jó a’ fiaknak
kënyerëket |
mëgvënni, és vetni az ëbëknek. (28)
És a’ felelë, és monda őneki: Bizony
való, Uram, demaga a’ kölykëk ës
ësznek a’ derëbëkből a’ gyermëkëknek
asztalok alatt. (29) És monda őneki:
Mënj el, e beszédért kimënt az ördög
të lyányodból. (30) És mikor hazamënt
volna, lëlé a’ lëánt az ágyon ülette, és
az ördögöt kimënvén. ◘ (31) És ësmég
kimënvén Tírusnak vidékiből,
jövö Sidón által Galilëabeli-tengërre,
ki vagyon Dëkapolisnak vígeix

között. (32) És hozának őneki
siketët és némát, és onszolják vala őtet,
hogy vetné ő kezét őrëjá. (33) És
vévén őtet a’ gyölekëzettől
magának, ereszté ő úját ő füleibe, és
hagyapván illeté ő nyelvét, (34) és fël-
tekëntvén mënnybe, fohászkodván,* és
monda: Ëffëta! Ki mondatik: mëgnyílatni.
(35) És lëgottan mëgnyílának ő fülei,
és mëgoldaték ő nyelvének kötele, és
szól vala igazan. (36) És parancsolá
nekik, hogy valakinek në mondanák.
Mënt inkább kedég parancsol vala őnekik,
attól inkább prédikálnak vala, (37) és
attól inkább csudálkodnak vala, mondván:
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Jól tött mëndënëket, |
siketëket tött hallóvá, és némákat
szólóvá.

          VIII  ˹Nyolcad˺

A’ napokban, mikor ësmég sok gyö-
lekëzet volna Jézsussal, és

nëm volna mit ënniëk, tanëjt-
ványit ëgybehíván, monda őne-
kik: (2) Könyörölök e gyölekëzetëkën,
mërt ímë, már harmadnaptól fogván
szenvednek engëmet, és nincs mit ëgyenek;
(3) és ha eleresztendëm azokat böjtö-
lővöl ő házokba, mëgfogyatkoznak az
útban, mërt némëllyek őközzőllök
messzől jöttenek. (4) És felelének ő-
neki ő tanëjtványi: Honnan elégëjtheti
mëg ezëket kënyerekkel valaki itt, e
kietlenben? (5) És kērdé azokat: Hán
kënyeretëk vagyon? Kik mondának: Hēt.
(6) És parancsolá a’ gyölekëzetnek a’
földre lëülniëk. És vévén a’ hēt
kënyeret, hálát adván, mëgszegé, és
adá ő tanëjtványinak, hogy a’ gyölekëzet
eleibe vetnék. (7) És vala keves
halacskájok; azokat ës mëgáldá, és
parancsolá eleikbe vetni. (8) És
őnek, és mëgelégëdének; és fëlvëvék
hēt kosárral a’ derëbëkből, mëllyek
mëgmaradtanak vala. (9) Valának
kedég, kik öttenek vala, monnal négyszër
ezër embërëk; és elereszté azokat.
(10) És lëgottan |
fëlmënë a’ hajóba ő tanëjtványival, és
juta Dalmanita vidékibe. ◘ (11) És ki-
jövének a’ lëváltak, és kezdének ő-
vele kērdëzkëdniëk, követvén mënnyi
jelënségët őtőllö, késértvén őtet. (12)
És ő szelletével óhajtván, monda: Mi
jelënségët követ e nëmzet? Bizony

mondom tünektëk, nëm adatik e nëm-
zetnek jelënség. (13) És elhagyván azo-
kat, fëlmënë ësmég a’ hajóba, és el-
mënë tengër elvé. ◘ (14) És elfeledkëztek
kënyeret velëk vënniëk, és csak ëgy
kënyér vala ővelëk a’ hajóban. (15)
És parancsola őnekik, mondván: Lássa-
tok, és őrizkëdjetëk a’ lëváltaknak
kovászitól! (16) És gondolkodnak vala,
ëgymásnak mondván: Mërt kënyereket
nëm vallonk. (17) Ki mëgesmervén, monda
őnekik Jézsus: Mit gondoltok, mërt kënyere-
ket nëm vallotok? Mégsëm esmeritëk-
ë, és nëm ērtitëk mégës? Vakon valljá-
tok tü szüvetëket? (18) Szëmëket vall-
ván, nëm láttok, és füleket vallván,
nëm hallotok? És nëm emlekëztëkx mëg,
(19) mikor az öt kënyeret szegdelém
az ötszër ezër embërëk közibe, ||
és hány füles kosarokkal vőtök derë-
bëket fël? Mondának neki: Tizënket-
tővel. (20) És mikor a’ hēt
kënyereket a’ négyszër ezër embërëk
közibe, hán kosár derëbëket vőtök
fël? És mondnak neki: Hetet. (21) És
mond vala nekik: Miképpen nëm ērti-
tëk mégës? ◘ (22) És jutának Bëtsai-
dába; és hozának őneki ëgy vakot, és
kérik vala őtet, hogy illetné azt. (23)
És a’ vaknak kezét fogván, vivé őtet
az úcán kűvöl. És ő szëmeibe hagyap-
ván, ő kezeit rëjávetvén, kērdé
őtet, ha mit látna. (24) És tekënt-
vén, monda: Látok embërëket, mon-
nal fákat járniok. (25) Ennek utánna
veté ő kezeit ő szëmeire, és kezdë látni,
és mëgadaték úgy, hogy fénesen látna
mëndënëket. (26) És ereszté őtet ő há-
zába, mondván: Mënj el të házadba,
és ha az úcákba bemënendesz, senkinek së
mondjad! ◘ (27) És bemënvén Jézsus és ő tanëjt-
ványi Fülöp-Cëzsárëának kastélyába,
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kērdëzi vala az útban ő tanëjtvá-
nyit, mondván őnekik: Kinek mondnak
embërëk engëmet? (28) Kik felelének,
mondván: Ëgyebek János Baptis-
tának, ëgyebek Illyésnek, de ëgyebek
monnal a’ próféták közzől ëgynek. |
(29) De monda őnekik: Tü kinek
mondotok engëmet? Felelvén Pētër, mon-
da őneki: Të vagy Kristus. (30) És mëg-
fenyëjté azokat, hogy valakinek në
beszéllenének őrólla. ◘ (31) És kezdé
tanëjtani azokat, mërt këll Embër-
fiának sokat szenvedni, és mëgutál-
tatni a’ papok fēdelmitől, és a’ fő
vénëktől és az írástudóktól, és mëg-
öletni, és harmadnapon fëlkelni. (32)
És nyilván beszélli vala az igét. És
ragadván őtet Pētër, kezdé őtet mëg-
feddeni. (33) Ki mëgfordólván, és
látván ő tanëjtványit, mëgfenyëjté Pētërt,
mondván: Mënj ēnmëgém, satanás,
mërt nëm ērtëd azokat, mëllyek Istené,
de mëly embërëké. ◘ (34) És a’ gyölekë-
zet hozjáhíván ő tanëjtványival
öszvö, monda nekik: Ha ki akar engë-
met követni, mëgtagadja őmagát, és
fëlvëgyë ő keresztét, és kövessën engë-
met! (35) Mërt ki akarandja ő lelkét
üdvözëjteni, elveszti azt. Ki kedég elvesz-
tendi ő lelkét ēnértem és az ëvangyé-
liomért, mëgüdvözëjti azt. (36) Mërt
mit használ embërnek, ha mënd e
világot nyerjë, ő lelkének kedég nehezsé-
gët tëgyën? (37) Avagy mi váltságot
ad embër ő lelkéjért? |
(38) Mërt ki engëmet és ēn igéimet
vallandja a’ parázna és e bűnös
nëmzet között, vallja őtet Embërnek
Fia, mikor jövend ő atyjának dicsőségé-
ben ő angyalival. (39) És mond vala
őnekik: Bizony mondom tünektëk, mërt
vadnak némëllyek az itt állók közzől,

kik nëm kóstolják a’ halált, míg nëm
lássák Istennek országát, tehetségben
jövendőet.

          IX  ˹Kilencëd˺

És hatod nap után vëvé Jézsus Pētërt
és Jakabot és Jánost, és vivé

azokat magoknak magas hëgyre.
És elváltoztaték őelőttök.
(2) És ő ruhái lőnek fénesëk, miként hó,
és mëly fénesëkké e földön való fësë-
tők nëm tehetik. (3) És jelënék őnekik
Illyés Mojzsëssel, és valának beszéllők
Jézsussal. (4) És felelvén Pētër, monda Jézsusnak:
Rabi, jó nekönk itt lënnönk, alkossonk
mümagonknak itt három
hajlakokat: tënekëd ëggyet, Mojzsësnek
ëggyet, és Illyésnek ëggyet! (5) Mërt nëm
tudja vala, mit mondana, mërt valá-
nak félelmmel ijedtek. (6) És lőn nagy
köd, mëgkörnyékëzvén azokat. És
jövö szó a’ ködből, mondván: Itt vagyon
ēn drágalátos Fiam, őtet hallgassátok!
(7) És lëgottan környőllök te- |
këntvén senkit sëm látának toábbá
ővelëk, hanëmcsak Jézsust. ◘ (8) És ők a’
hëgyről lëszállattokban, parancsolá
őnekik, hogy valakinek në mondanák, mëly-
lyeket láttak volna, hanëm mikor Em-
bërnek Fia halottaiból fëlkelend. (9)
És mëgtarták ez igét, önnálok ëgymás-
sal kērdëzkëdvén, hogy mi volna,*
mikor halottaiból fëlkelend. (10) És
kērdik vala őtet, mondván: Azért mit
mondnak a’ lëváltak és az írástudók,
mërt előszër Illyésnek el këll jőni? (11) Ki
felelvén őnekik: Illyés[ ], mikor
előszër eljövend, mëgad mëndënëket.
És miképpen írván vagyon Embërnek
Fiáról, hogy sokakat szenvedjën, és mëg-
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kárhoztassék? (12) De mondom tünek-
tëk, mërt Illyés eljött, és valamëllyeket
akartanak, töttenek őrajta, miként
írván vagyon őrólla. ◘ (13) És jővén ő
tanëjtványihoz, láta nagy gyölekëzetët
őkörnyőllök, és az írástudókat, kērdëz-
këdvén ővelëk. (14) És lëgottan mënd
a’ nép Jézsus látván, mëgijedë és mëgrëd-
denë, és őhozjá futván, köszönnek vala
őneki. (15) És kērdé azokat: Mit kēr-
dëzkëdtëk tüközöttetëk? (16) És
felelvén ëgy a’ gyölekëzet ||
közzől, monda: Mestër, hozám ēn fia-
mat, néma szellet vallót tëhozjád; (17)
ki valahol őtet ragadandja, lëejti
őtet, és tajtékoztatja, és fo-
gaival csikorgattatja. És mondám të
tanëjtványidnak, hogy kivetnék őtet,
és nëm teheték. (18) Ki felelvén, monda
őnekik: Ó, gonosz, hütötlen
nëmzet, míglen lëszëk tüveletëk, és
míglen szenvedlek tütöket? Hozjátok
ide hozjám őtet! (19) És őhozjá ho-
zák azt. […] lëgottan a’ szellet mëghábo-
rëjtá őtet, és lëejtvén a’ földre,
hompolyg vala, tajtékozván. (20) És
kērdé ő atyját: Mëné ideje vagyon, hogy ő-
neki e történt? És a’ monda: Gyer-
mëkdedségétől fogván; (21) és gyakor-
ta ereszti őtet tűzbe és vízbe, hogy el-
vesztené őtet; de ha mit tehetsz, segéh
münket, könyörőlvén mürajtonk! (22)
Jézsus kedég monda őneki: Ha hihetëd,
hivőnek mëndënëk lehetségësëk. (23) És
lëgottan ivöltvén, a’ gyermëknek atyja
könyvezvén, monda: Hiszëm, Uram, segél-
jed ēn hütötlenségëmet! (24) És mikor
látta volna Jézsus a’ gyölekëzetnek ëgybe-
futtát, fenyëjté a’ fertëzetës szelletët,
mondván őneki: Siket és néma szellet,
ēn parancso- |

lok tënekëd, jőj ki belőllö, és toábbá
őbelé në mënj! (25) És ivöltvén, és igën
mëgnyővén őtet, kimënë őbelőllö.
És lött, miként mëgholt, úgyhogy sokak
mondanának, mërt mëgholt. (26) Jézsus
kedég fogván ő kezét, fëlemelé őtet, és
fëlkelë. (27) És mikor bemënt volna
a’ házba, ő tanëjtványi titkon mëg-
kērdék őtet, mondván: Mire mü
nëm vethetők ki azt? (28) És monda
őnekik: E fajzat sëmmivel ki nëm
vettethetik, hanëmcsak böjttel és imád-
sággal. ◘ (29) És innet eleredvén, mënnek
vala Galilëába, és s enkinek nëm akarja va-
la tudtát. (30) Tanëjtja vala kedég ő
tanëjtványit, és mond vala nekik: Mërt
Embërnek Fia adatik embërëknek kezëk-
be, és mëgölik őtet, és mëgöletvén
harmadnapon fëlkel. (31) És ők nëm
ērtik vala az igét, és félik vala mëgkēr-
deni őtet. ◘ (32) És jutának Kafar-
naumba. Kik mikor hon volnának, kērdi
vala azokat, mit törekëdtek volna az
útban. (33) És ők veszteglnek vala;
valóbizony önközöttök az útban
vetöködtek vala, hogy ki őközöttök
nagyobb volna. (34) És lëülvén, hívá a’
tizënkettőt, és monda őnekik: Ha ki
akarand elő lënni, lëszën monnal
mëndënëktől utolsóbb, és mëndënëknek
szolga. (35) És vévén ëgy gyermëkët, állap-
tatá azt őközepëttëk, |
kit mikor mëgölelt volna, monda
őnekik: (36) Valaki vēnd ëggyet ezëk köz-
zől, engëmet vëszën; és valaki engë-
met vēnd, nëmcsak engëmet vëszën,
de azt, ki eresztëtt engëmet. ◘ (37) Felele
János őneki, mondván: Mestër, látánk
némëllyet, të nevedbe ördögöket ki-
vetőt, ki nëm követ münket, és mëgtil-
tók azt. (38) Jézsus kedég monda: Në akarjá-
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tok azt mëgtiltanotok! Mërt senki
incs, ki jót tëgyën ēn nevëmbe, és hamar
gonoszt beszélhessën ēnróllam. (39) Ki
nincs müellenönk,* müértönk vagyon.
(40) Mërt valaki adand ëgy pohár
hideg vizet tünektëk ēn nevëmbe,
mërt Kristusé vattok, bizony mondom tünek-
tëk, nëm veszti el érdemét. ◘ (41) És valaki
ëggyet ez ēnbelém hüvő[] küsdedëk
közzől mëggonoszbëjtand, inkább jobb
volna őneki, hogy ëgy szamárterëh
kő köttetnék ő nyaka környől, és a’
tengërbe eresztetnék. ◘ (42) És ha të
kezëd mëggonoszbëjtand tégëdet, medd
el azt; jobb tënekëd bénnán bemën-
nëd az életbe, hogynëm kēt kezëd
vallván eresztetnëd pokolnak alha-
tatlan tüzébe, (43) hol ő férgëk
mëg nëm hal, és ő tüzök mëg nëm aloszék.
(44) És |
ha të lábad tégëd mëggonoszbëjtand,
vágd el azt; jobb tënekëd sántáól
bemënnëd az örök életbe, hogynëm
kēt lábad vallván eresztetnëd pokol-
nak alhatatlan tüzébe, (45) hol ő
férgëk mëg nëm hal, és ő tüzök mëg nëm
aloszék. (46) Hogyha të szëmëd mëg-
gonoszbëjtand tégëdet, vesd ki őtet;
mërt jobb tënekëd fēlszëmmel bemën-
nëd Istennek országába, hogynëm kēt szë-
mëd vallván eresztetnëd pokolnak al-
hatatlan tüzébe, (47) hol ő férgëk
mëg nëm hal, és ő tüzök mëg nëm aloszék.
(48) Mërt mëndën adëps tűzzel
sózatik, és mëndën ajánlat sóval sóza-
tik. (49) Jó a’ só; hogyha a’ só saj-
talan lēnd, mibe sózjátok azt?
Valljatok sót tübennetëk, és békeségët
valljatok tübennetëk.*

          Cap͞   X 10 ˹Kapitulum tized˺

És innen fëlkelvén, jövö Júdëának
vidékébe Jordán elvé; és ësmég

gyölekëzének őhozjá gyölekëze-
tëk. És miképpen szokta vala,
ësmég tanëjtá vala azokat. (2) És a’
lëváltak őhozjá vépvén, kērdik vala
őtet: Ha illik férfiúnak feleségét
elhagyni? – késértvén őtet.* (3) És ő
felelvén, monda: Mit parancsolt ||
tünektëk Mojzsës? (4) Kik mondának:
Hatta münekönk hagyománnak leve-
lét adnonk, és elhagynonk. (5) Kiknek
felelvén, monda Jézsus: Tü szüvetëknek
keménségejért írta tünektëk Mojzsës
e parancsolatot. (6) Terëmtetnek kedég
kezdetétől fogván férfiat és nēmbëriet*
töttö azokat Isten, és mondott: (7)
Ezért mëghagyja embër atyját és anyját,
és ëggyesől ő feleségével, (8) és lësznek ket-
ten ëgy testben. És úgy immár nëm vadnak
ketten, de ëgy test. (9) Mërt mëllyet
Isten ëggyesëjtëtt, embër mëg nëm vá-
lasztja. (10) És ësmég a’ házban ő
tanëjtványi kērdék őtet azonról. (11)
És monda őnekik: Valaki elhagyandja ő
feleségét, és mást vēnd, törvént tör
őrajta. (12) És ha feleség elhagyandja
ő férjét, és mással házaskodandik,
paráználkodik. ◘ (13) És hoznak vala
őneki apródokat, hogy illetné azokat.
A’ tanëjtványok kedég elfenyëjtik vala a’
hozókat. (14) Kit mikor látott volna
Jézsus, méltatlanólx vëvé, és monda azok-
nak: Hagyjátok az apródokat jőniëk
ēnhozjám, és në tiltsátok mëg azokat,
mërt ollyatanoké Istennek |
országa. (15) Bizony mondom tünek-
tëk: Valaki nëm vēndi Istennek országát,
miképpen apród, nëm mehet be ab-
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ba. (16) És mëgölelvén azokat, ő kezeit
rëjájok vetvén, mëgáldja vala őket.
◘ (17) És mikor kimënt volna az útba,
eleibe futa ëgynémëly, tērdët hajtván
őelőttö, kērdé őtet, mondván: Jó
Mestër, mi jót tëgyek, hogy az örök
életët valljam? (18) Jézsus kedég monda
neki: Mit mondasz engëmet jónak?
Senki jó,* hanëmcsak Isten önmaga. (19)
Esmerted a’ parancsolatokat-ë? Tör-
vényt në törj! Në öldökj! Në urozj!
Hamis tanóságokat në mondj! Ál-
ságot në tégy! Tisztëljed të atyádat és të
anyádat! (20) És ő felelvén, monda őneki:
Mestër, mëndezëket tartottam ēn ifjú-
ságomtól fogván. (21) Jézsus kedég tekënt-
vén őrëjá, szereté őtet, és monda őneki:
Ëgy fogyatkozatod tënekëd.* Mënj el,
valamëllyeket vallasz, add el, és adjad
szegénëknek, és vallasz këncsët mënnyben; és
jőj, kövess engëmet! (22) Ki mëgszomo-
rodék ez igében, és elmënë bán-
kódván, mërt vala sok valálokat
valló. ◘ (23) És környőltekëntvén Jézsus,
monda ő tanëjtványinak: Mëly nehe-
zen |
mënnek be Istennek országába azok, kik
pénzt vallnak! (24) A’ tanëjtványok kedég
csudálkodnak vala Jézsusnak igéiben.
És ësmég felelvén Jézsus, monda őnekik:
Fialim, mëly nehez pénzbe bízóknak
bemënni Istennek országába! (25) Könyvebb
a’ tevének a’ tőfok általmënni, hogy-
nëm a’ kazdagnak Istennek országába
mënni. (26) Kik inkább csudálkodván,
mondának ëgymásnak: És ki üdvözől-
het? (27) És tekëntvén Jézsus őrëjájok,
monda nekik: Embërëknēl lehe-
tetlen, de nëm Istennēl; mërt Isten-
nēl mëndënëk lehetségësëk. ◘ (28) És
ennek utánna kezdé Pētër őneki

mondani: Ímë, mü mëghattonk
mëndënëket, és követtönk tégëdet. (29)
Felelvén kedég Jézsus, monda: Bizony mondom
tünektëk: Senki nincs, ki mëghagyandja
házát, avagy atyjafiait avagy húgit,
avagy atyját avagy anyját, avagy fiait, avagy
földét ēnértem és az ëvangyéliomért,
(30) ki nëm százannyat vëszën ez időben:
házakat, és atyafiakat és húgokat, és
atyákat és anyákat, és fiakat, és földe-
ket, és a’ jövendő világban az örök
életët. (31) Sokak kedég elővek lësznek
utóvak, és utolsók elölsők. ◘ (32)
Valának kedég a’ tanëjtványok az
útban Jëruzsálëmbe fëlmënők. És Jézsus elöl-
keli vala őket, és csu- |
dálkodnak vala, és követvén, [fé-
lemnek] vala. És ësmég vévén Jézsus a’
tizënkettőt, kezdé mondani azoknak,
mëllyek jövendők volnának őneki: (33)
Mërt ím, fëlmëgyönk Jëruzsálëmbe, és
Embërnek Fia adatik a’ papok fēdel-
minek, és az írástudóknak és a’ vénëknek,
és mëgkárhoztatják őtet halállal,
és adják őtet a’ pogánoknak, (34) és
mëgkáromlják őtet, és ëgyembe mëgpö-
kik őtet, és mëgostorozják őtet, és
mëgölik őtet; és harmadnapon fëlkel.
◘ (35) És vépnek őhozjá Jakab és János,
Zëbëdëusnak fiai, mondván: Mestër,
akarjuk, hogy valamit kérendönk, të-
gyed münekönk. (36) És ő monda őne-
kik: Mit akartok, hogy tëgyek tünektëk?
(37) Kik mondának: Adjad müne-
könk, hogy ëggyink të jóg fe[l]őlled és
másink të balod felől üljönk të dicső-
ségëdben. (38) Jézsus kedég monda őnekik:
Nëm tudjátok, mit kérjetëk. Ihatjátok-
ë a’ kelyhët, kit ēn iandóx vagyok?
Avagy keresztëlkëdhettëk a’ kereszt-
séggel-ë, kivel ēn keresztëlkëdendő
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vagyok? (39) És ők mondának őneki:
Ihatjuk.* Jézsus kedég monda őnekik: A’
kelyhët valóbizony iszjátok, kit ||
ēn iandó vagyok, és a’ keresztséggel
keresztëlkëdtëk, kivel ēn keresztëlkëden-
dő vagyok. (40) Ülnötök kedég ēn jógom
felől avagy balom felől nëm ēn adha-
tom tünektëk, de kiknek alkotván
vagyon. ◘ (41) Hallván kedég a’ tíz, kezdének
méltatlankodniok Jakabról és János-
ról. (42) Jézsus kedég híván azokat, monda
őnekik: Tudjátok-ë, mërt azok, kik
láttatnak fēdelmkëdniëk pogánokon,
uralkodnak őrajtok, és ő fēdelmëk
vallják ő hatalmokat. (43) Tüközöt-
tetëk kedég nincs úgyan, de valaki akarand
nagyobb lënni, lëszën tü szolgátok; (44)
és valaki akarand tüközöttetëk elő
lënni, lëszën mëndëntëknek szolga.
(45) Mërt Embërnek Fia sëm jött, hogy
szolgáltassék, de hogy szolgálna, és
adná ő lelkét sokakért váltságba.
◘ (46) És jövének Jërikóba; és ők
Jërikóból kieredvén, és ő tanëjt-
ványi és nagy sokasság ővelë, vak
Bartimëus, Timëusnak fia ül vala az
útfēlën, koldólván. (47) Ki mikor
hallotta volna, hogy e názárëti Jézsus,
kezdë ivölteni: Jézsus, Dávidnak fia,
irgalmazj ēnnekëm! (48) És
sokak fenyëjtik vala őtet, hogy veszteg-
lenë. |
És ő inkább ivölt vala: Dávidnak fia,
irgalmazj ēnnekëm! (49) És mëgáll-
ván Jézsus, parancsolá odahívatni őtet. És
híják vala őtet, mondván őneki:
Légy víg, kelj fël, hiu tégëdet! (50) Ki
elhányván ő ruháját, fëlszökvén, jövö ő-
hozjája. (51) És felelvén Jézsus, monda őneki:
Mit akarsz, hogy tëgyek tënekëd? A’
vak kedég monda őneki: Rabi, hogy lássak.

(52) Jézsus kedég monda őneki: Mënj el, të
hütöd tégëdet mëgüdvözëjtëtt. És
lëgottan láta, és követi vala őtet az
útban.

          XI  ˹Tizënëggyed˺

És mikor közelëjtenë Jëruzsálëmhëz,
és jutott volna Bëtfá-

géba, Olivëtnak hëgyére, e-
resztë kettőt ő tanëjtványi köz-
zől, (2) és monda őnekik: Mënjetëk a’
kastélyba, ki tüellentëk vagyon! És
lëgottan oda bemënvén lëltëk ëgy
vehmët mëgkötvén, kin még ëgy
embër sëm ült. Ódjátok mëg, és hozjá-
tok ide azt! (3) És ha valaki tünek-
tëk valamit mondand, mit tësztëk,
mondjátok: Mërt Úrnak këllemetës;
és lëgottan ideeresztik azt.* (4) És
elmënvén, lëlék a’ vehmët mëgkötvén,
kűvöl az ajtó előtt a’ kettős útban;
és mëgódák azt. (5) És némëllyek az ott
állók közzől mondának őnekik: Mit
tësztëk, mëgódván a’ vehmët? |
(6) Kik mondának azoknak, miként
parancsolt vala őnekik Jézsus, és elhagyák.
(7) És vivék a’ vehmët Jézsushoz, és veték
őrëjája ő ruhájokat, és ülö rëjája.
(8) Sokak kedég terëjtik vala ő ruhájo-
kat az útban; ëgyebek kedég metēlnek vala
ágakat a’ fákról, és terëjtik vala az
útban. (9) És kik elölmúlnák vala, és kik
követik vala őtet, ivöltnek vala, mond-
ván: Ozsánna! Áldott, ki jött Úrnak
nevébe! (10) Áldott, ki jött, Dávidnak, mü
atyánknak országa! Ozsánna magassá-
gokban! ◘ (11) És bemënë Jëruzsálëmbe a’
tëmplomba; és környőlnézvén mëndënë-
ket, mikor immár estveidő volna,
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kim ënë Bëtániába a’ tizënkettővel.
◘ (12) És mikor másodnapon ki-
m ënë Bëtániából, ēhëzék. (13) És
mikor látott volna messzől ëgy figefát,
leveleket vallót, jövö, ha talántál lëlne
valamit őrajta. És mikor jutott volna
őhozjá, a’ levelektől mëgválván
sëmmit nëm lëlë őrajta, mërt nëm vala
figēnek idejë. (14) És felelvén, monda
őneki: Immár toábbá në ëgyék valaki
gyimölcsöt tëbelőlled örökké! És hallván
ő tanëjtványi,* ◘ (15) jövének Jëruzsálëmbe. És
mikor bemënt volna |
a’ tëmplomba, kezdé kihánni az
árolókat és a’ vëvőket a’ tëmplomból,
és a’ pénzváltóknak asztalokat és a’
galambárolóknak szēkëket eldöjté;
(16) és nëm hagyja vala, hogy valaki
edént vinnë a’ tëmplom által. (17)
És tanëjtja vala azokat, mondván:
Nëmde írván vagyon-ë: Mërt ēn házam
hívatik imádságnak házának mëndën
nëmzetëknek? Tü kedég töttétëk azt
tolvajoknak barlangiá.x (18) Ki hallván
a’ papok fēdelmi és az írástudók kere-
sik vala őtet, miképpen elveszthetnék;
félik vala kedég őtet, mërt mëndën gyöle-
këzet csudálkodik vala ő tanóságán.
(19) És mikor estve lött volna, ki-
mëgyën vala a’ városból. ◘ (20) És
mikor holval mënnének, láták a’
figefát gyökerétől fogván mëgaszván.
(21) És mëgemlekëzvén, Pētër monda
őneki: Rabi, ímë, a’ figefa, kit mëgát-
kozál, mëgaszott. (22) És felelvén Jézsus, monda
őnekik: Valljátok Istennek hütét! (23)
Bizony mondom tünektëk, mërt vala-
kitëk mondand e hëgynek fëlvétetni és
a’ tengërbe eresztetni, és nëm kētëlkë-
dendik ő szüvében, de hiendi, valamit
mondand: lëszën őneki. ||
(24) Azért mondom tünektëk: Mën-

dënëket, valamëllyeket imádkozván
kértëk, higgyétëk, mërt vëszitëk, és lësznek
tünektëk. ◘ (25) És mikor állandotok
imádkoznotok, mëgbocsássátok, ha
valamit vallotok valaki ellen, hogy
ës tü Atyátok, ki vagyon mënnyekben,
mëgbocsássa tü bűntöket. (26) Hogy-
ha tü nëm bocsátandotok, tü Atyátok,
ki vagyon mënnyekben, nëm bocsátja mëg
nektëk bűntöket. ◘ (27) És ësmég jövének
Jëruzsálëmbe. És mikor járna a’ t ëmplom-
ban, vépének őhozjá a’ papok fēdelmi
és az írástudók, és a’ vénëk; (28) és mondá-
nak őneki: Mëly hatalmmal tëszëd ezë-
ket? És ki adta tënekëd e hatalmat, hogy
ezëket të[gyed]? (29) Jézsus kedég monda
őnekik: Kērdlek ēn ës ëgy igén tütö-
ket, és feleljetëk ēnnekëm; és mëgmon-
dom tünektëk, mëly hatalmmal tëszëm
ezëket. (30) Jánosnak keresztségë mënny-
ből vala-ë, avagy embërëk közzől? Fe-
leljetëk ēnnekëm! (31) És ők gondol-
kodnak vala önközöttök, mondván:
Ha mondandjuk, mënnyből, mond nekönk:
Azért mire nëm hittetëk őneki?
(32) Ha mondandjuk, embërëktől,
féljük e népet; mërt mëndënëk vallják |
vala Jánost, hogy bizony próféta volna.
(33) És felelvén, mondának Jézsusnak: Nëm
tudjuk. És felelvén Jézsus, monda őnekik:
Ēn sëm mondom tünektëk, ki hatal-
mával tëszëm ezëket.

          XII  ˹Tizënkettőd˺

És kezdë őnekik példabeszédben
beszélleni: Szőlőt plántált embër,

és mëgkörnyékëzé sövénnyel, és ásott
patakot, és rakott tornot;
és ajánlotta azt a’ vincëlērëknek, és ere-
dëtt szarándoklani. (2) És ideje korán48ra
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eresztëttë szolgáját a’ vincëlērëkhëz,
hogy vënnének a’ vincëlērëktől a’
szőlőnek gyimölcsében. (3) Kik mëgfogván,
mëgverék, és elereszték ő[t]et hiúan.
(4) És ësmég eresztë ő ëgyēb szolgát;
azt ës mëgsebhëték fején, és bosszóság-
gal gyëtrék. (5) És ësmég eresztë ëgyebet,
azt ës mëgölék; és ëgyebeket, többeket,
némëllyeket mëgvervén, de ëgyebe-
ket mëgölvén. (6) Azért méglen vallván
ëgy drágalátos fiat, azt ës ereszté ő-
hozjájok utólszër, mondván: Mërt
nëtalántál általlják ēn fiamat. (7) A’
vincëlērëk kedég látván, mondának ëgymás-
nak: Ez a’ magzat. Jővetëk, öljük mëg
őtet, és miénk lëszën az örök! (8) És
mëgfogván őtet, veték a’ szőlőn |
kűvöl, és mëgölék.* (9) Azért mit tëszën
a’ szőlőnek ura? Jő, és elveszti a’ vincë-
lērëket, és adja a’ szőlőt ëgyebeknek. (10)
És nëm olvastátok-ë az Írást: A’ követ,
kit mëgutáltanak a’ rakók, ez lött a’
szëgeletnek fejében; (11) Úrtól lött ez, és
csudálatos mü szëmeinkben? (12) És
keresik vala őtet mëgfogniok, és félik
vala a’ gyölekëzetët; mërt mëgesmer-
ték vala, hogy őrëjájok mondaná e
példabeszédët. És őtet mëghagyván,
elmënének. ◘ (13) És eresztnek őhozjá
némëllyeket a’ lëváltak közzől és az
ëródiánosok közzől, hogy mëgfognák
őtet beszédében. (14) Kik jővén, mon-
dának őneki: Mestër, tudjuk, mërt igaz
vagy, és nëm gondolsz valakivel, és
mërt nëm nézsz embërëknek orcájára,
de tanëjtod Istennek útát igazságban.
Illik-ë adót adni császárnak, avagy në
adjonk? (15) Ki tudván ő álnokságo-
kat, monda nekik: Mit késértëtëk
engëmet? Hozjátok ēnnekëm a’
pénzt, hogy lássam! (16) És azok
hozák őneki. És monda őnekik: Kié

e kép és e környőlirat? Mondának neki:
Császáré. (17) Felelvén kedég Jézsus, monda nekik:
Adjátok mëg azért, mëly császáré, császár-
nak, |
és mëly Istené, Istennek. És mëndënëk
csudálkodnak vala őrajta. ◘ (18) És
jövének őhozjá a’ saducëosok, kik
mondják a’ fëlkeletët nëm volni; és kērdék
őtet, mondván: (19) Mestër, Mojzsës
írt münekönk, hogyha mëly atyafiú
mëghaland, és mëghagyandja ő felesé-
gét, és fiakat nëm hagyand, atyjafia vëgyë
ő feleségét, és fëltámaszja ő atyjafiának
magzatját. (20) Valának azért
nálonk hēt atyafiak; az elő fele-
ségët vőn, és mëghala, magzat nëm
hagyván. (21) És a’ másod vëvé azt, és
mëghala, és sëm ez nëm hagya magzatot.
És a’ harmad azonképpen. (22) És
vëvék azt [ ] azonképpen mënd-
heten, és nëm hagyának magzatot. Mën-
dënëktől utólban mëghala a’ nēm-
bëri ës. (23) A’ fëlkeletben azért,
mikor fëlkelendnek, kié lëszën ezëk
közzől a’ feleség? Mërt heten vallot-
ták azt feleségől. (24) Felelvén Jézsus, monda
őnekik: Nëmde azért tévelygëtëk-ë,
mërt Írást nëm tudtok, sëm Istennek
tehetségét? (25) Mërt mikor fëlkelnek
halottaiból,* sëm házaskodnak, és sëm
házasságba nëm vitetnek. De lësznek, mi-
ként Istennek angyali mënnyben. (26) A’
halottakról kedég, hogy ||
fëlkeljenek, nëm olvastátok-ë Mojzsësnek
könyvében, a’ bokor fëlëtt miképpen
mondott lëgyën őneki Isten, mondván:
Ēn vagyok Ábrahámnak Istenë, és
Izsáknak Istene, és Jákobnak Istenë. (27)
Nëm holtak Istene, de elevenëké. Tü
azért igën tévelygëtëk. ◘ (28) És hozjá-
vépék az írástudók közzől ëgy, ki hal-
lotta vala azokat ëgybekēr-
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dëzkëdettëk, és látván, hogy őnekik
jól felelt volna, kērdé őtet: Mëly mën-
dënëktől elő parancsolat? (29) És Jézsus
monda: Mëndënëktől elő parancsolat ez:
Hallgass,* Izsraël: Të Urad, Istenëd ëgy! (30) 
És szeressed të Uradat, Istenëdet mënd
të szüveddel, és mënd të lëlkëddel, és
mënd të elméddel, és mënd të tehetsé-
gëddel! Ez elő parancsolat. (31) Másod
kedég ehhëz hasonló: Szeressed të fele-
dët, mënt tënmagadat! Ëgyēb paran-
csolat, ezëktől nagyobb, nincsen. (32) És
monda neki az írástudó: Mestër, igazság-
ban jól mondád, mërt ëgy Isten, és
tőllétől mëgválva nincs ëgyēb. (33)
Hogy kedég szerettessék mëndën szűvel, és
mëndën lélëkkel, és mëndën elmével, és
mëndën ērtelmmel,* és mëndën erővel; és
szeretnëd të feledët, mënt |
tënmagadat: nagyobb mëndën áldoza-
toknál és mëndën ajánlatoknál. (34)
Jézsus kedég látván, hogy bölcsen felelt volna,
monda őneki: Nëm messze vagy Istennek
országától. És immár senki nëm meri vala
őtet kērdeni. ◘ (35) És felelvén Jézsus, mond
vala a’ tëmplomban tanëjtván: Mi-
képpen mondják az írástudók Kristust
Dávid fiának? (36) Kinek* Dávid mond
Szënt [ ] Szelletben: ◘  Monda Úr ēn
Uramnak: Ülj ēn jógom felől, míglen
vessem të ellenségidet të lábaidnak
zsámolya alá. ◘ (37) Azért e Dávid
mondja őtet Urának, és honnan ő fia?
És a’ sok gyölekëzet örőlvö hallgatja
vala őtet. ◘ (38) És mond vala nekik
ő tanóságában: Őrizkëdjetëk az írás-
tudóktól, kik akarnak járniok stólák-
ban, és köszöntetniëk vásárhelyt, (39) és
ülniëk elő szēkëkën zsinagógákban
és elő ülőhelyëkën vacsorákon; (40)
kik benyelik özvegyëknek házokat
hoszjú imádságnak okával: ezëk hosz-

jában vëszék az itéletët. ◘ (41) És
ülvén Jézsus a’ gazofilancium ellen, nézix

vala, miképpen a’ gyölekëzet hánna
ērcët a’ gazofilanciomba: és sok
kazdagok hánnak vala sokakat. (42)
Mikor kedég jött volna ëgy szegén özvegy,
eresztë kēt fēlakcsát, ki mondatik
nëgyë dnek. (43) És ëgybehíván ő tanëjt-
ványit, monda őnekik: |
Bizony mondom tünektëk, mërt e
szegén özvegy mëndënëktől, kik eresztët-
tek a’ gazofilanciomba, többet eresz-
tëtt. (44) Mërt mëndënëk abból eresztët-
tek, mëllyel bővölködtek, de [ez] ő
navalyájából mëndënëket, mëllyeket val-
lott, eresztëtte mënd ő életét.

          XIII  ˹Tizënharmad˺

És mikor kimënnë a’ tëmp-
lomból, monda őneki ëgy a’ ta-

nëjtványok közzől: Mestër, [tekënt-
sed], mëly kövek és mëly rakások!
(2) És felelvén Jézsus, monda őneki: Láto[d]
e nagy rakásokat-ë? Nëm maradtatik kő
kövön, ki nëm mëgtöretik. ◘ (3) És
mikor ülnö Olivëtnak hëgyén a’ tëmp-
lom ellen, kērdik őmagoknak Pētër,
és Jakab, és János, és Andorjás: (4)
Uram, mondjad mëg münekönk, mi-
kor ezëk lësznek, és mëly jelënség lëszën,
mikor mëndezëk kezdnek mëgtökél-
letniëk? ◘ (5) És felelvén Jézsus, kezde nekik
mondani: Lássátok, hogy valaki tütö-
ket el në hitessën! (6) Mërt sokak
jőnek ēn nevembe, mondván, mërt ēn
vagyok, és elhitetnek sokakat. (7) Mikor
kedég hallandotok hadakat és hadaknak
hírëket, në féljetëk! Mërt ezëknek këll
lënniëk, de nëm lëgottan vége.* (8)
Mërt támad nëmzet nëmzet ellen,
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és ország ország ellen; és lësznek föld-
indolatok helyëk szerént és ēhségëk.
Ezëk a’ sērelmeknek kezdeti. ◘ (9) Lás-
sátok kedég tü tünönmagatokat! Mërt
tanálcsokban elárólnak tütöket, és a’
zsinagógákban mëgvernek, |
és királyok előtt és fēdelmek előtt
állaptattok ēnértem őnekik tanó-
ságokra. (10) És mëndën nëmzetëkben
előszër az ëvangyéliomnak mëg këll prédi-
káltatni. (11) És mikor viendnek tütö-
ket, mëgfogván, në akarjatok gondol-
notok, mit beszéljetëk, de mëly lēnd
adatván tünektëk az időben, azt
beszéljétëk; mërt nëm tü vattok a’
beszéllők, de a’ Szënt Szellet. (12) Elá-
rólja kedég atyafiú atyjafiát halálra, és
atya fiát, és támadnak fiak szülejëk el-
len, és halállal gyëtrik azokat. (13) És
lësztëk gyűlőségben mëndën embërëknek
ēn nevemért. Ki kedég végigállandja, az
üdvözől. ◘ (14) Mikor kedég látandjátok
a’ pusztolatnak undokságát állani, hol
nëm illik – ki olvassa, ērtse! Tahát kik
Júdëában vadnak, fussanak a’ hëgyëkre;
(15) és ki a’ hajazaton, në szálljon lë
és bemënjën ő házába, hogy elvëgyën
valamit ő házából; (16) és ki lēnd
a’ mezőn, mëg në fordóljon hátmëgé
ő ruháját fëlvënni! (17) Jaj kedég ter-
hesëknek és szülőknek a’ napokban! (18)
Imádkozjatok azért, hogy tēlbe në
lëgyenek ezëk! (19) Lësznek kedég azok
törödelmnek napi, ollyak, mëllyek nëm
voltak terëmtetnek kezdetétől fogván,
kit szerzett Isten maiglan, és nëm
lësznek. (20) És ha nëm Úr a’ napokat
mëgrüvidëjtëttë volna, ||
nëm üdvözőlt volna mëndën test;* de a’
választottakért, kit választott, mëg-
rüvidëjtëttë a’ napokat. (21) És tahát
ha ki mondand tünektëk: Ím, itt

vagyon Kristus, në higgyétëk! (22) Mërt
támadnak hamis kristusok és hamis
próféták, és adnak földi jelënségëket
és mënnyieket, és csudákat elhitetetre,
ha lehetségës volna, a’ választottakat*
ës. (23) Tü azért lássátok: ímë, eleve
mëgmondottam tünektëk mëndënë-
ket. ◘ (24) De a’ napokban a’ törödel-
mek után a’ nap mëgsetétől, és a’
hód nëm adja ő világát, (25) és a’
mënnyi csillagok lësznek lëhullók, és a’
jószágok, [mëllyek] vadnak mënnyekben, mëg-
mozdóltatnak. (26) És tahát látják
Embërnek Fiát jőni mënnyeknek kö-
diben, nagy tehetséggel és dicsőséggel.
(27) És tahát ereszti ő angyalit, és ëgybe-
győjti ő választottit a’ négy szelektől
fogván, földnek végétől fogván mënny-
nek magasságaiglan. ◘ (28) A’ fige-
fáról kedég tanóljátok e példabeszédët.
Mikor immár ő ágai mëggyermëkde-
dőlnek, és leveli lēndnek, esmerjétëk,*
mërt rokon vagyon a’ nyár. (29) Ígyen
ës tü, mikor látandjátok ezëket lën-
niëk, tudjátok, mërt rokon lëgyën, és
ajtókban. (30) Bizony mondom tü-
nektëk, mërt nëm múlik el |
e nëmzet, mígnëm mëndënëk* lëgyenek. (31)
Mënny és föld elmúlnak, ēn igéim kedég el
nëm múlnak. ◘ (32) A’ napról kedég, avagy
az időről senki sëm tud, sëm angyalok
mënnyben, sëm Fiú, hanëmcsak Atya. (33)
Lássatok, vigyázjatok és imádkozjatok;
mërt nëm tudjátok, mikor az idő
lëgyën! (34) Mërt miként az embër, ki
szarándoklani eredëtt, mëghatta ő há-
zát, és adta ő szolgáinak mëndën
művelkëdetnek tehetségét; és az
ajtótartónak parancsolt, hogy vigyázjon.
(35) Azért vigyázjatok, mërt nëm tudjá-
tok, mikor jő a’ háznak ura, estve
avagy éfēl-koron, avagy tikszó-koron, avagy
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holval; (36) hogy mikor hirtelen jövend,
në lëljën tütöket aluván! (37) Mëllyet
kedég tünektëk mondok, mëndënëknek mon-
dom: Vigyázjatok!

          XIIII  ˹Tizënnëgyed˺

Vala kedég husvét és pogácsaétel
kēt nap után. És keresik vala

a’ papok fejëdelmi és az írás-
tudók, miképpen őtet álnok-
sággal mëgfoghatnák, és mëgölhetnék.
(2) Mondnak vala kedég: Në ez innep-
napon, nëtalántál zaj lënne a’ nép
között. ◘ (3) És mikor volna Jézsus Bëtá-
niában, poklos Simonnak házában, és
ülnö, jövö ëgy nēmbëri, vallván drága-
látos nárdipistikos kenetnek alabást-
romát; és az alabástrom mëgszegvén,
ötté ő fejére. |
(4) Valának kedég némëllyek méltatlanól
viselvén önönbennëk, és mondván,
hogy mi lőn e kenetnek veszëdelme.* (5)
Mërt eladathatik vala e kenet töb-
bön, hogynëm háromszáz pénzën, és
adathatik vala szegénëknek. És méltat-
lankodnak vala őrëjája. (6) Jézsus kedég
monda nekik: Hagyjátok el azt! Mit
nehezeltëk őhozjá? Jó művelkëdetët
művelkëdëtt ēnbennem; (7) mërt szegé-
nëket mëndënha vallotok tüveletëk, […]
(8) Mëllyet vallott, azt töttö. Eleve-
költé ēn testëmet mëgkenetni elte-
metetben. (9) Bizony mondom tünektëk:
Valahol prédikáltatik ez ëvangyéliom
mënd e világban, mëgmondatik ő
mëgemlekëzetére, hogy ő ezt töttö. ◘ (10)
És skariúti Júdás, a’ tizënkettő
közzől ëgy, elmëne a’ papok fejëdel-
mihëz, hogy elárólná őtet őnekik. (11)
Kik hallván, örölének, és pénzt igéré-

nek neki adóvol. És keresi vala, mikép-
pen őtet okoson kēzbe adhatná. ◘ (12)
És a’ pogácsaételnek elő napján, mikor
a’ bárán ajánlatik vala, mondának a’
tanëjtványok őneki: Hová akarod,
hogy mënjönk, és alkossuk tënekëd a’
báránt ënnëd? (13) És eresztë kettőt
ő tanëjtványi közzől, és |
monda őnekik: Mënjetëk a’ városba,
és tüelőtökbe kel ëgy embër, vivén ëgy
vatalé vizet. Kövessétëk őtet, (14)
és valahová bemënend, mondjátok [ház
urának], mërt Mestër mondja: Hol vagyon
ēn hizodalmam, hol
ëgyem ēn tanëjtványimmal a’ báránt?
(15) És ő mutat tünektëk nagy vacsoráló-
helyt, vettettet, és ott alkossátok
münekönk. (16) És elmënének ő tanëjt-
ványi, és jutának a’ városba, és
lëlék, miképpen mondott vala őnekik;
és mëgalkoták a’ báránt. ◘ (17) Estve
lévén kedég, jövö a’ tizënkettővel. (18)
És az ëgyembe ëvőknek és ülőknek monda
Jézsus: Bizony mondom tünektëk, mërt ëgy
tüközzőlletëk, ki ēnvelem ëszék, elá-
ról engëmet. (19) És azok kezdének
szomorodniok, és mondaniok őneki
ëggyen-ëggyen: Minëm ēn vagyok? (20)
Ki monda őnekik: Ëgy a’ tizënkettő
közzől, ki bemártja ő kezét ēnvelëm
a’ salsás tálba. (21) És Embërnek Fia
vagyon, miképpen írván vagyon őrólla:
Jaj kedég az embërnek, ki miatt Embërnek
Fia eláróltatik! Jobb vala* neki, ha
nëm születëtt volna az embër. ◘ (22) És
azok ëvén, vëvé Jézsus a’ kënyeret, és mëgál-
dá, és mëgszegé, és adá őnekik, és monda:
Vëgyétëk, ez ēn testëm! (23) És a’ kelyëh
vévén, hálát adván, adá őnekik, és
iúnak ||
abból mënd. (24) És monda őnekik:
Ez ēn vérëm, új törvényé, ki soka-
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kért elötletik. (25) Bizony mondom
tünektëk, mërt immár nëm iszom e
szőlővesszőnek venerékéből a’ napiglan,
mikor azt iszom tüveletëk
újonnan Istennek országában. ◘ (26) És
hálát adván, kimënének az Olajoknak-
hëgyére. (27) És monda őnekik Jézsus:
Mënd tü mëggonoszbodtok ez éjjel
ēnbennem, mërt írván vagyon: Mëgve-
rëm a’ pásztort, és elhimletnek a’
csordának johi. (28) De mi-
után fëlkelendëk, elölkel-
lek tütöket Galilëában. (29) Pētër
kedég monda őneki: És ha mënd mëggo-
noszbolandnak [të]benne[d], de ēn nëm!
(30) És monda őneki Jézsus: Bizony mon-
dom tünektëk, mërt të ma, ez éjjel,
mielőtt kakas szavát kētszër adandja,
háromszër vagy mëgtagadandó engë-
met. (31) És ő toábbá beszél vala: És
ha këlletendik ēnnekëm ëgyembe mëg-
halnom tëvelëd, nëm tagadlak mëg
tégëdet! Azonképpen kedég ës mëndënëk
mondnak vala. ◘ (32) És jutának a’
majorba, kinek nevë Gëtsëmáni. És
monda ő tanëjtványinak: Üljetëk itt,
míglen imádkozjam! (33) És velë
vivén Pētërt, és Jakabot, és Jánost,
kezdë kibni és nehezëdni. (34) És monda
ő- |
nekik: Szomoró ēn lëlkëm a’ haláliglan.
Tűrjetëk itt, és vigyázjatok ēnvelëm!
(35) És mikor kevesënné elébb mënt
volna, esék a’ földre, és imádkozik
vala, hogyha lehetségës volna, elmënnë
őtőllö az idő, (36) és monda: Abba, Atya,
mëndënëk lehetségësëk tënekëd: vëdd el
a’ kelyhët ēntőllem; de nëm, mëllyet ēn
akarok, de mëllyet të! (37) És jövö,
és lëlé azokat alattok, és monda Pētërnek:
Simon, alosz? Nëm vigyázhattál ēn-
velem ëgy időt? (38) Vigyázjatok

és imádkozjatok, hogy në mënjetëk
késértetbe! A’ szellet valóbizony kész,
de a’ test beteg. (39) És ësmég el-
mënvén, imádkozék azon beszédët mond-
ván. (40) És mëgfordola újonnan,
és lëlé azokat alattok, mërt valának
ő szëmëk mëgnehezëdtek; és nëm tud-
ják vala, mit felelnének őneki. (41)
És jövö harmadszër, és monda ő-
nekik: Alogyatok immár, és nyugoggyatok!
Elég; eljött az idő: ímë, Embërnek
Fia adatik bűnösöknek kezëkbe! (42)
Keljetëk fël, eredjönk! Ímë, közel
vagyon, ki engëmet kēzbe ad! ◘ (43) Még
ő e beszéllette, jövö skariúti Júdás,
ëgy a’ tizënkettő közzől, és ővelë
sok gyölekëzet tőrökkel és rudakkal,
eresztëttek a’ papi fēdelmektől, |
és az írástudóktól, és a’ vénëktől. (44)
Mërt az ároló adott vala jelt nekik,
mondván: Valakit mëgapolandok, ő
az; fogjátok, és vigyétëk okoson! (45) És
mikor jutott volna, lëgottan vépvén ő-
hozjá, monda: Üdvöz légy, Rabi! És mëg-
apolá őtet. (46) És ők kezëket rëjá-
veték, és mëgfogák őtet. (47) Ëgy kedég a’
környől állók közzől kēsit vévén,
csapá a’ papok fēdelme szolgáját, és el-
vágá őneki fülét. (48) [                        
               ] És felelvén Jézsus, monda ő-
nekik: Kijöttetëk, miként tolvajhoz,
tőrökkel, és rudakkal, és fáklyákkal,*
mëgfognotok engëmet? (49) Lám,
mëndën nap tünálatok voltam, a’ tëmp-
lomban tanëjtván, és nëm fogtatok mëg
engëmet; de hogy Írások beteljesëdjenek.
(50) Tahát ő tanëjtványi őtet mëghagy-
ván, mënd elfutának. (51) Ëgy néminemő
hős kedég, gyolccsal ő mezëjtelenén ruház-
tatott, követi vala őtet, és mëgfogák azt.
(52) És a’ gyolcs mëghagyván, elfuta ő-
tőllök. ◘ (53) És elvivék Jézsust a’ papok fejë-
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delméhëz. És ëgybegyölekëzének mënd
a’ papok, és az írástudók, és a’ vénëk.
(54) Pētër kedég messzől követi vala
őtet, mënd el-be a’ papok fejëdelme
pitvaraiglan. És ül vala a’ szolgákkal, |
és füjti vala önmagát a’ tűzhöz.* ◘ (55)
De a’ papok fēdelmi és mënd a’ tanálcs
keresnek vala hamis tanóságokat Jézsus ellen,
hogy őtet halálra adhatnák, és nëm lëlnek
vala. (56) Jóllehet sokak monda-
nának hamis tanóságot őellene, és* a’ ta-
nóságok alkolmasok nëm valának. (57)
És némëllyek fëlkelvén, vallnak vala hamis
tanóságot őellene, mondván: (58)
Mërt hallottuk őtet mondani: Ēn
mëgtörhetëm e kēzzel alkotott tëmp-
lomot, és harmadnap mást
alkotok, nëm kēzzel alkotottat.
(59) És nëm vala ő tanóságok alkolmas.
◘ (60) Fëlkelvén a’ papok fēdelme közēp-
be, kērdé Jézsust, mondván: Nëm felelsz azokra
valamit, mëllyek tëellenëd mondatnak
ezëktől? (61) Jézsus kedég vesztegl vala,
és sëmmit nëm felele. A’ papok fejëdelmë
kērdé őtet ësmég, és monda neki: Të vagy-
ë Kristus, az áldott Istennek Fia? (62) Jézsus kedég
monda neki: Ēn vagyok. És mëglátjá-
tok Embërnek Fiát ülette a’ tehet-
ségnek jógja felől, és jövette mënnynek
ködiben. (63) A’ papok fēdelme kedég
mëgmetēlvén ő ruháját, monda: Mit
ájëjtonk mégës tanókat? (64) Hallot-
tátok e káromlatot; mi tetszik tü-
nektëk? Kik mënd mëg- ||
kárhoztaták őtet, hogy méltó volna
halálnak. ◘ (65) És némëllyek kezdének
őrëjá pökni, és ő orcáját bekötni,
és nyakcsapásokkal verni, és mondani
őneki: Prófétizálj! És a’ szolgák arcól-
csapásokkal verik vala őtet. ◘ (66) És
mikor volna Pētër alatt a’ pitvarban,
jövö ëgy a’ papok fejëdelmi lyányi

közzől. (67) És mikor látta volna
Pētërt, önmagát füjtette, tekënt-
vén őrëjá, monda: Të ës a’ názárëti
Jézsussal valál! (68) És ő mëgtagadá,
mondván: Ingyen sëm tudom, sëm
esmertem, mit mondasz! És kimëne a’
pitvar eleibe, és tik szóla. (69) Ësmég
kedég, mikor látta volna őtet a’ lëány,
kezdé mondani a’ környől állóknak:
Mërt ez azok közzől való! (70) És ő
ësmég tagadá. És kevesënné vártat-
ván, kik ott állnak vala, mondának
ësmég Pētërnek: Bizony azok közzől
való vagy, mërt të ës galilëai vagy! (71)
Ő kedég kezde átkozódni és eskënni:
Mërt nëm esmerëm ez embërt, kit
mondotok! (72) És lëgottan ësmég
kakas szóla. És mëgemlekëzék Pētër
az igéről, kit mondott vala neki Jézsus:
Mielőtt kakas kētszër szóland, háromszër
tagadsz mëg engëmet. És kezdë sírni. |

          XV  ˹Tizënötöd˺

És lëgottan holval tanálcs tart-
ván a’ papok fēdelmi a’ vé-

nëkkel és az írástudókkal, és
mënd a’ tanálcs mëgkötözvén Jézsust,
vivék, és adák őtet Pilátosnak. (2) És
kērdé őtet Pilátos: Të vagy-ë a’ zsidók-
nak királya? És ő felelvén, monda őneki:
Të mondod. (3) És a’ papok fēdelmi
vádolják vala őtet sokakban. (4)
Pilátos kedég ësmég kērdé őtet, mondván:
Nëm felelsz valamit? Látod-ë, mëny-
nyëkben vádolnak tégëdet? (5) Jézsus kedég
inkább sëmmit sëm felele, úgyhogy csudál-
kodnék Pilátos. ◘ (6) Az innepnapon
kedég szokott vala őnekik a’ foglyok közzől
ëggyet elereszteni, valamëllyet kértek
volna. (7) Vala kedég, ki mondatik vala
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Barrabásnak, ki a’ késásokkal fogat-
tatott vala mëg, ki a’ késában gyilkos-
ságot tött vala. (8) És mikor fëlmënt
volna a’ gyölekëzet, kezdë kérni,
hogy tënne őnekik, miként
mëndënha tëszën vala nekik. (9) Pilátos
kedég felelë nekik, és monda: Akarjátok-ë,
ereszjem el tünektëk a’ zsidóknak kirá-
lyát? (10) Mërt tudja vala, hogy irëgy-
ségben árólták volna el őtet. (11) A’
papok fēdelmi kedég és a’ püspökök |
rëzzeszték a’ gyölekëzetët, hogy inkább
Barrabást eresztené el őnekik. (12)
Pilátos kedég felelvén, és* ësmég monda
őnekik: Azért mit akartok, hogy
tëgyek a’ zsidók királyának? (13) És ők
ivöltének: Mëgfeszéhed őtet! (14)
Pilátos kedég mond vala nekik: Miért,
mi gonoszt tött? És ők inkább ivöltnek
vala: Feszëjd mëg őtet! (15) Pilátos
kedég, akarván elëget tënni a’ népnek,
elereszté őnekik Barrabást. És Jézsust
ostorval mëgveretvén, adá nekik, hogy
mëgfeszëjtenék. ◘ (16) A’ vitēzëk kedég
vivék be őtet az itélőháznak pit-
varába,x és ëgybehívának őhozjá
mëndën seregët. (17) És ők öltözteték
őtet bársonyba, és vetének őrëjá
tüvisben font koronát. (18) És kezdék
üdvözleni őtet: Üdvöz légy, zsidóknak
királya! (19) És verik vala ő fejét a’
náddal, és hagyapják vala őtet, és tērdëk
hajtván imádják vala őtet. (20) És
miután mëgkáromlották volna őtet,
lëvetkëzteték őtet a’ bársonyból,
és öltözteték őtet önön ruhájába; és ki-
vivék őtet, hogy mëgfeszëjtenék őtet.
◘ (21) És kēnszerëjték* ëgy néminemő
ciréniai embërt, Simont, a’ falubalól
jövőt, Alëksandornak és Rufosnak atyját,
hogy fëlvënné[ ] ő keresztét. (22) És |
vivék őtet Golgata nevő helyre, ki

magyaráztatik: Kopaszlatnak helyë. (23)
És adnak vala őneki mirrált bort innya,
és nëm vëvé. (24) És az őtet mëgfe-
szëjtők mëgoszták ő ruháit, eresztvén
nyilat azokon, ki mit vënne. (25) Vala
kedég harmad idő, és mëgfeszëjték őtet.
(26) Ő igéjének címërletë írtatván:
Zsidóknak királya. ◘ (27) És kēt tolvajt
feszëjtének mëg ővele, ëggyet jóg fe-
lőllö, és ëggyet bal felőllö. (28) És betel-
jesëdëtt az Írás, ki mond: És kegyëtlenëk-
kel számláltatott. ◘ (29) És az onnan
múlók káromlják vala őtet, ő fejëket
rázván, és mondván: Vah, ki mëgtö-
röd Istennek tëmplomát, és három
napokban mëgrakod azt, (30)
üdvözéhed tëmagadat, a’ keresztről
lëszállván! (31) Azonképpen ës a’
papok fejëdelme az írástudókkal,
ëgymással mëgkáromlják vala, mondván:
Ëgyebeket üdvözëjtëtt, önmagát nëm üd-
vözëjtheti! (32) Ha ő Kristus, Izsraëlnek
királya, szálljon lë ma a’ keresztről,
hogy lássuk és higgyük! És kik ővelë
mëgfeszëjtettek vala, büntetik vala
őtet. ◘ (33) És hatod idő lévén, lőnek
setétëk mënd a’ földön kilencëd
ideiglen. (34) És kilencëd időben
ivöltö Jézsus nagy szóval, mondván: Héli,
Héli, lamaszabatáni? [ ] Ki
így ||
magyaráztatott: Ēn Istenëm, ēn Istenëm,
hogy mit* hattál mëg engëmet? (35)
És némëllyek a’ környől állók közzől
hallván, mondnak vala: Ímë, Illyést híja.
(36) Ëgy kedég elfutván, betölté a’
szovárvánt ecëttel, és a’ nádra
tévén, ad vala őneki venerékët,
mondván: Szőnjetëk! Lássuk, ha
jő Illyés ő lëvételére! (37) Jézsus kedég nagy
szó eresztvén kilehellë. ◘ (38) És a’
tëmplomnak soporlaha kettészakada
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fëllyől mënd el aljaiglan. (39) Látván
kedég a’ cëntúrió, ki ellenbe áll vala,
mërt így ivöltvén mëgholt volna:*
Bizony ez embër Istennek vala Fia.
◘ (40) Valának kedég nēmbëriek ës, mesz-
szől nézvén, kik között vala Magdal-
nai Mária és [   ] Mária, [a’ küssebb] Jakab
anyja, [és] Józsëfé, és Salómé[          ];
(41) és mikor volna Galilëában,
követik vala őtet, és szolgálnak vala
őneki; és ëgyebek sokak, [kik] mëntenek
vala fël Jëruzsálëmbe ővelë ëgyembe. ◘ (42)
És mikor immár estve lött volna, mërt
készölet vala, ki vagyon a’ szombat előtt,
(43) jövö Józsëf Aromatiából, nemës
és udvari, mërt ő ës vala várandó
Istennek országát; bátron bemënë Pilá-
toshoz, |
és mëgkéré Jézsusnak testét. (44) Pilátos
kedég csudálkodik vala, ha immár mëgholt
volna.  És [  
                      ] a’ cëntúrió odahíván,
kērdé őtet, ha immár mëgholt volna.
(45) És mikor mëgesmertë volna a’
cëntúriótól, neki ajánlá Jézsusnak tes-
tét. (46) Józsëf kedég gyolcs vévén, és őtet
lëvévén, a’ gyolcsba takará, és veté
őtet a’ koporsóba, ki a’ kőszirtból ki-
faragtatott vala; és hengërëjtë követ
a’ koporsónak ajtára. (47) Magdalnai
Mária kedég és Józsëf anyja, Mária
nézik vala, hol helhëztetnék.

          XVIx  ˹Tizënhatod˺

És mikor elmúlt volna a’ szom-
bat, Magdalnai Mária és Jakab

anyja, Mária és Salómé vőnek
aromatákat, hogy jővén mëg-
kenetnék Jézsust. (2) És a’ szombatnak

elő napján igën holval jövének a’ ko-
porsóhoz, nap immár fëlkelvén. (3) És
mondnak ëgymásnak: Ki hengërëjti
el nekönk a’ követ a’ koporsó
ajtáról? (4) És tekëntvén, láták a’
követ elhengërëjtvén, mërt bizony
igën nagy vala. (5) És bemënvén a’
koporsóba, látának ifjat ülette jobb
felől, befëdëztetvén fejér stólával;
és mëgrëddenének. (6) Ki monda őnekik:
Në akarjatok ijednëtëk! A’ mëgfeszőlt |
názárëti Jézsust keresitëk? Fëlkölt, nincs itt.
Ímë, a’ hely, hol vették őtet. (7) De
mënjetëk, mondjátok ő tanëjtványi-
nak és Pētërnek, mërt elölkel
tütöket Galilëában; ott mëglátjátok
őtet, miként mondotta tünektëk. (8)
És azok kimënvén, elfutának a’ kopor-
sótól, mërt mëghatta vala azokat
rémölet és félelm; és senkinek sëmmit
sëm mondának, mërt félnek vala. ◘ (9) 
Fëlkelvén kedég Jézsus holval a’ szombat
elő napján, jelënék előszër Magdalnai
Máriának, kiből kivetëttë vala a’ hēt
ördögöket. (10) Az mënvén, monda
azoknak, kik ővelë valának, gyászolók
és sírók. (11) És azok hallván, mërt él-
ne, és láttatott volna őtőllö, nëm hivék.
◘ (12) Ezëk után kedég jelëntetëtt ëgyēb
[szabásban] őközzőllök kettőnek, a’
faluba mënőknek; (13) és azok mënvén,
mondák az ëgyebeknek, és sëm azoknak
nëm hűnek. ◘ (14) Mëntől utólbszër kedég a’
tizënëgynek, ëgyembe ülettëk, jelënék
őnekik Jézsus, és mëgszidalmazá ő hütöt-
lenségëket és ő szüvöknek keménségë-
ket, mërt ezëknek, kik őtet látták fël-
kelette, nëm hittenek. ◘ (15) És monda
őnekik: Mënvén mënd a’ világba, prédikál-
jatok ëvangyéliomot mëndën terëm-
tetnek. |
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(16) Ki hiend, és mëgkeresztëlkëdendik,
üdvözől; ki kedég nëm hiend, kárhozik.
(17) Azokat kedég, kik hiendnek, e
jelënségëk követik: Ēn nevembe ördö-
göket kivetnek, és új nyelvekkel szól-
nak, (18) kégyókat fëlvësznek, s ha mit
halálost iandnak, nëm árt őnekik;
betegëkre vetik kezëket, és mëgvanál-

nak. ◘ (19) És valóbizony, miután
Úr Jézsus beszéllëtt volna őnekik, elvéte-
ték mënnybe, és ül Istennek jógja felől.
(20) Azok kedég eleredvén, prédikáltanak
mëndënött, Úr ëgyembe művelkëdvén,
és beszédëket mëgtökéllvén, jelënségët
követvén.
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Itt kezdetik Szent Lukács ëvangyëlista 
könyvö

Mërt valóbizony sokak akará[]k
szerzeniëk ez állatok-

nak mondékit, mëllyek müben-
nönk beteljesëdtek, (2) miként
adták münekönk azok, kik kezdettől fog-
ván látták, és e beszédnek szolgái voltak.
(3) Tetëtt ēnnekëm és követőnek kezdet-
től fogván szerelmest mëndënëket tëne-
këd, ó igën, jó []Tëofil[], szerével
mëgírnom. (4) Hogy mëgesmerjed az
igéknek igazságát, kikről tanëjtattál. ||

Jxúdëabeli Hëródës királnak napiban
volt ëgy néminemő pap, Zakariás

nevő pap, Abiásnak szerëbeli,
és ő feleségë Áronnak lyányi
közzől, és ő nevë Ërzsébët. (6)
Valának kedég monnók igazak Isten
előtt, járván Úrnak mëndën parancsola-
tiban és igazolatiban, mëndënnemő
szeplő-nēlkül. (7) És nëm vala őnekik fiok
azért, hogy Ëlzsébët meddő volna, és
monnók ő napokban mëgélemëdtek
volna. ◘ (8) Lött kedég, mikor Zakariás a’
papsággal szolgálna Isten előtt ő
szerének szërzetë szerént, (9) a’ papság-
nak szokása szerént nyíllal kele, hogy
bemënvén Úrnak tëmplomába, gërjede-
tët vetnë. (10) És a’ népnek mëndën sokas-
sága vala kűvöl, imádkozván a’
gërjedetnek ideje korán. ◘ (11) Jelënék
őneki Úrnak angyala, állván a’ gërje-
det oltárának jóg felőllö. (12) És Zaka-
riás látván, mëgszomorodék, és félelm
esék őrëjája. (13) Monda kedég őneki
az angyal: Në félj, Zakariás, mërt
mëghallattatott të imádságod! És
Ërzsébët, të feleségëd szül[] tënekëd
fiat, és hívod ő nevét |

Jánosnak. (14) És lëszën tënekëd öröm
és vigaság, és sokak örőlnek ő születetébe.
(15) Mërt nagy lëszën Úr előtt, bort és
sëmmi venerékët nëm iszik, és Szent
Szellettel beteljesëdik még anyjának
méhébe. (16) És sokakat Izsraël fiai
közzől fordëjt ő Urokhoz, Istenëkhëz.
(17) És ő elevekel az előtt Illyēsnek
szelletében és jószágában, hogy mëg-
fordéha az atyáknak szüvöket fiakba,
és a’ hütötlenëket igazaknak ildo-
mosságára, készëjteni Úrnak tökélletës
népet. (18) És monda Zakariás az
angyalnak: Honnan tudjam azt? Mërt
ēn vén vagyok, és ēn feleségëm
mëgélemëdt ő napiban. (19) És felel-
vén, az angyal monda neki: Ēn vagyok
Gábriël, ki állok Isten előtt, és eresz-
tettem beszéllenëm tëhozjád, és
ezëket ëvangyëlizálnom tënekëd. (20)
És ímë, lész veszteglő, és nëm szólhatsz a’
napiglan, mëllyën ezëk lëgyenek, azért, hogy
nëm hittēl ēn igéimnek, mëllyek betelje-
sëdnek ő ideje korán. ◘ (21) És vala a’
nép várván Zakariást, és csudálkodik
vala, hogy ő úgy késnék a’ tëmplom-
ban. (22) Kimënvén kedég nëm szól-
hat vala azokhoz, és mëgesmerék, hogy
látatot látott volna a’ tëmplomban. |
És ő vala imtő őnekik, és mëgmarada
némáól. (23) És ez lött, hogy betelje-
sëdtek volna ő tisztének napi, elmëne
ő házába. ◘ (24) E napok után kedég Ërzsé-
bët, ő feleségë foga, és titkolja vala
önmagát öt hónapokban, mondván: (25)
Mërt így tött ēnnekëm Úr ez napokban,
mëllyekben tekëntëttë elvënni ēn bosz-
szóságomat embërëk között. ◘ (26) A’
hatod hónapban kedég ereszteték Gáb-
riël angyal Istentől Galilëának váro-
sába, kinek neve Názárët. (27) A’
férfiúnak mënyezëtt szűzhöz, kinek neve
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vala Józsëf, Dávidnak házából, és a’
szűznek neve Mária. (28) És bemënvén
őhozjá, monda az angyal: Üdvöz légy,
Mária, vagy malaszttal teljes! Úr vagyon
tëvelëd!  (29) Ki, mikor hallotta volna,
mëgháboróltaték ő beszédében, és
gondolja vala, minemő volna e köszö-
net. (30) És monda őneki az angyal:
Në félj, Mária! Mërt lëltēl malasztot
Úrnál. (31) Ímë, fogsz méhëdben, és
szülsz fiat, és hívod ő nevét Jézsusnak. (32)
Ez lëszën nagy, és Fëlségës Fiának hívat-
tatik. És adja Úr Isten őneki Dávidnak,
ő atyjának szēkit, (33) és országl Jákobnak
házában |
örökké, és ő országának nëm lëszën
vége. (34) Monda kedég Mária az angyal-
nak: Miképpen lëszën ez, mërt férfiat
nëm esmerék. (35) És felelvén az angyal,
monda őneki: Szënt Szellet jő tëbeléd,
és Fëlségësnek jószága mëghiedelmez
tënekëd. Azért ës, mëly születik tëbelől-
led, szënt, hívatik Isten Fiának. (36)
És ímë, Ërzsébët, të rokonod, és a’
fog fiat ő vénségében, és ez hatod
hónap őneki, ki hívattatik meddőnek.
(37) Mërt nëm lëszën lehetetlen Isten-
nēl mëndën igë. (38) Monda kedég Mária:
Ímë, Úrnak szolgálólëánya, lëgyën ēnne-
këm të beszédëd szerént. És elválék
őtőllö az angyal. ◘ (39) Fëlkelvén kedég
Mária a’ napokban, elmënë sietelmmel
a’ hëgyëkbe, Júdának városába. (40)
És bemënë Zakariásnak házába, és
köszönö Ërzsébëtnek. (41) És úgy lött,
hogy hallotta Ërzsébët Máriának köszö-
netit, vigada a’ gyermëk ő méhében,
és Ërzsébët betelék Szënt Lélëkkel. (42)
És monda: Áldott vagy të nēmbëriek kö-
zött, és áldott të méhëdnek gyimölcsö.
(43) És honnan ēnnekëm az, hogy
jőjön ēn Uramnak anyja ēnhozjám?

(44) Mërt ímë, hogy lőn të köszöne-
tëdnek szava ēn füleimbe, vigada
örömmel a’ gyermëk ēn méhëmben. ||
(45) És bódog vagy, ki hitted, mërt
mëgtökélletnek tëbenned azok,
mëllyek mondattak tënekëd Úrtól. ◘ (46)
És monda Mária: ◘ Ēn lelkëm fëlmagasz-
tatja Urat, (47) és ēn szelletëm vigadott
ēn üdvösségëmnek Istenében, (48) mërt
tekëntëttë ő szolgálólyányának aláza-
tosságát. Mërt ímë, ezért mëndën
nëmzetëk mondnak engëmet bódog-
nak, (49) mërt tött ēnnekëm nagyokat,
ki Hatalmas, és ő neve Szent. (50) És
ő irgalmassága nëmzetëkből nëm-
zetëkbe őtet félőknek. (51) Tött hatal-
mat ő karjában, elhimtëtt kevélëket
ő szüvöknek elméjében. (52) Lëvetëtt
hatalmasokat szēkből, és fëlmagaszta-
tott alázatosokat. (53) Ēhëzőket be-
töltött jószágokkal, és kazdagokat eresz-
tëtt hiúan. (54) Fogadta Izsraëlt, ő gyermë-
két, mëgemlekëzëtt ő irgalmasságáról,
(55) miként beszéllëtt mü atyáinknak,
Ábrahámnak és ő magzatjának örök-
ké. ◘ (56) Lakozott kedég ővelë Mária
monnal három hónapokban, és mëg-
fordola ő házába. ◘ (57) Ëlzsébëtnek kedég
betelék szülésének ideje, és szülö fiat.
(58) És hallák szomszédi és ő rokoni,
mërt fëlmagasztatta Úr ő irgalmas-
ságát ővele, és ëgyembe örvendëznek
vala őneki. ◘ (59) És úgy lött, a’ nyolcad
napon jövének |
mëgkörnyékëzni a’ gyermëkët. És
nevezik vala őtet ő atyjának, Zakariás-
nak nevén. (60) És felelvén ő anyja,
monda: Sëmmi okon, de Jánosnak
hívattatik. (61) És mondának őneki:
Mërt senki nincsen të rokonságidban,
ki e nēvvel hívattassék. (62) Imtnek
vala kedég ő atyjának, kinek akarná
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őtet nevezni. (63) És tollat kérvén,
íra, mondván: János ő neve. És mëndënëk
csudálkodának. (64) Lëgottan kedég
mëgnyílék ő szája és ő nyelve, és beszél
vala, mëgáldván Urat. ◘ (65) És lött
nagy félelm mënd ő szomszédin, és
mëghírhësznek vala mënd ez igék
Júdának mëndën hëgyëin. (66) És mëndënëk,
kik hallották vala, veték ő szüvökbe,
mondván: Mié alajtod, hogy a’ gyermëk
lëszën? És mërt Úrnak kezë vala ő-
vele. ◘ (67) És Zakariás, ő atyja be-
telék Szent Szellettel, és prófétála, mondván:
◘ (68) Áldott Izsraëlnek Ura, Istene, mërt
mëglátta, és tött szabadolatot ő népének.
(69) És fëlemelé münekönk üdvösségnek
szarvát Dávidnak, ő gyermëkének
házában. (70) Miképpen beszéllëtt a’ szent
prófétáknak szájok miatt, kik voltak
világ kezdetitől fogva: (71) Üdvös-
ségët mü ellenségink közzől, és mën-
dënëknek kezëkből, kik |
gyűlöltenek münket; (72) hogy tënne
irgalmasságot mü atyáinkkal, és hogy
mëgemlekëznék ő szënt tëstamënto-
máról. (73) Az esről, kit eskött mü
atyánknak, Ábrahámnak, adandóol
önönmagát münekönk; (74) hogy fé-
lelm-nēlkül szolgáljonk őneki, mü
ellenségönknek kezëkből mëgszabadól-
tatván, (75) szëntségben és igazságban
őelőttö mü mëndën napinkban. (76)
És të, gyermëk, hívattatol Fëlségësnek
prófétájának, mërt elevekelsz Úrnak
orcája előtt, mëgkészëjtenëd ő útait,
(77) üdvösség tanóságának adatjára
ő népeinek, ő bűnöknek bocsánatjára,
(78) mü istenönkbeli irgalmasságnak
miatta, kikben mëglátott münket,
kelvén magasságból, (79) világosëj-
tani azoknak, kik ülnek setétëkben és
halálnak árnyékában, mü lábainknak

viseletire békességnek útában. ◘ (80)x

A’ gyermëk kedég nő vala, és Szellettel báto-
róltatik vala, és vala a’ kietlenben,
ő mëgjelënetének napjaiglan Izsraëlhëz.

          II 2 ˹Másod˺

Lött kedég a’ napokban, parancsolat
költ ki Augustus császártól, hogy

mëgírattatnék mënd ez világ.
(2) E mëgíratat előszër lött
Cirinustól, |
síriabeli fēdelmtől. (3) És mëndënëk
mënnek vala ő városokba, hogy mëgad-
nák ő adójokat. (4) Fëlmëne kedég
Galilëából Józsëf ës, Názárët nevő
városból Júdëába, Dávidnak váro-
sába, ki hívatik Bëtlëhëmnek azért,
mërt Dávidnak volna házából és
nëméből, (5) hogy mëgadná ő adóját
Máriával, őneki mënyezëtt nehezkës
feleségével. (6) Úgy lött kedég, mikor
betöltek volna a’ napok, hogy szülnö.
 (7) És szülé ő fiát, előlétët, és ruhács-
kákkal betakará őtet, és feketé őtet
a’ jászolba, mërt nëm vala őneki
hely a’ szállóhelyben. ◘ (8) És a’ pászto-
rok valának azon vidékben, vigyázván
és őrizvén az éjnek vigyázatit ő
csordájok fëlëtt. (9) És ímë, Úrnak angya-
la állott rokon azok mellett, és Istennek
fénessége mëgkörnyékëztë azokat, és
félemének nagy félelmmel. (10) És monda
nekik az angyal: Në akarjatok félnë-
tëk.x Ímë, ëvangyëlizálok tünektëk
nagy örömet, ki lëszën mëndën népnek.
(11) Mërt ma születëtt münekönk
Üdvözëjtő Dávidnak városában, ki
mondatik Úr Kristusnak. (12) És ez jelën-
ség tünektëk: mërt mëglëlitëk a’
gyermëkdedët, ruhácskákba takarván,
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és a’ jászolba helyhëtvén. (13) És lëgot-
tan ||
lött az angyallal mënnyei vitēzi sere-
gëknek sokassága, dicsérvén Istent, és
mondván: ◘  (14) Dicsőség magasságok-
ban Istennek, és békeség földön jó-
akaró népeknek. ◘ (15) És lött, hogy mën-
tek őtőllök az angyalok, a’ pásztorok
beszélnek vala ëgymással: Mënjönk
Bëtlëhëmiglen, és lássuk mëg az igét,
mëly lött, mëllyet tött Úr, és jelëntëtt
münekönk. (16) És jövének sietvén,
és lëlék Máriát és Józsëfët, és a’
gyermëkdedët a’ jászolba vettetvén.
(17) Látván kedég, mëgērtekëzének az
igéről, mëly mondatott vala a’ gyermëk-
ről őnekik. (18) És mëndënëk,
kik hallották, csudálkodtanak ezëkről,
mëllyek mondattak vala a’ pásztoroktól
őnekik. (19) Mária kedég mëgtartja vala
mënd ez igéket, mëggyőjtvén ő szüvében.
(20) És mëgfordóltanak a’ pásztorok,
dicsővëjtvén és dicsérvén Istent mëndë-
nëkben, mëllyeket hallottak vala és lát-
tak vala, miképpen mondattatott vala
őnekik. ◘ (21) És miután beteljesëd-
tek volna a’ nyolc napok, hogy mëgkör-
nyékëztetnék a’ gyermëk, hívattaték ő
nevë Jézsusnak, ki hívattatott az angyal
miatt, mielőtt fogattatnék méhében.
◘ (22) És miután beteljesëdtek |
volna Mária tisztolatinak napi, Moj-
zsësnek törvényë szerént vivék őtet
Jëruzsálëmbe, hogy ajánlanák őtet Úrnak.
(23) Miképpen írván vagyon Úrnak
törvényében: Mërt mëndën férfiú, valag-
mëgnyitó, szentnek hívattatik Úrnak.
(24) És hogy ajánlanának ostyát a’
szerént, mënt mondattatott Úrnak
törvényében: kēt ëgyenlő görlicét avagy
kēt gyermëkded galambat. ◘ (25) És ímë,
ëgy embër vala Jëruzsálëmben, kinek neve

vala Simëon, és ez embër vala
igaz és félelmes, váró Izsraëlnek vigasz-
talatját, és Szënt Szellet vala őbenne.
(26) És feleletët vött vala Szënt Szellet-
től, hogy nëm látna halált, hanëm
előszër látná Úrnak Kristusát. (27) És jövö
Szellet miatt a’ tëmplomba, és mikor
behoznák a’ gyermëkët, Jézsust ő szülei,
hogy tënnének a’ törvénnek szokása
szerént őértë. (28) És ő vëvé őtet
ő karjára, és mëgáldá Istent, és monda:
◘ (29) Immár eleresztëd të szolgádat,
Uram, të igéd szerént békességben,
(30) mërt látták ēn szëmeim të Üdvö-
zëjtődet, (31) kit alkottál mëndën
népnek orcája előtt, (32) világot pogá-
noknak mëgjelënetére, és dicsőségët të
népednek, Izsraëlnek. ◘ (33) És valának
ő atyja és ő anyja csudálkodók azokon,
mëllyek mondatnak vala őrólla. (34) És
jól monda őnekik Simëon, és monda
Máriának, ő anyjának: |
Ímë, ez vettetëtt Izsraëlben sokaknak
romlatjokra és sokaknak fëlkeletëkre,
és jelënségre, kinek ellene mondatik,
(35) és të lëlkëdet tőr általfolyja, hogy
mëgjelëntessenek sok szüvekből gon-
dolatok. ◘ (36) És vala Anna prófétissa,
Sámuel lëánya, Ássër nëmzetëbeli, és ez
élemëdt vala sok napokban, és élt vala ő
férjével hēt esztendőkben ő szüzeségé-
től fogván. (37) És ez özvegy vala
[nyolcvan]négy esztendeiglen, ki nëm
távozik vala el a’ tëmplomtól, böjtök-
kel és imádságokkal szalgálván nap-
pal és éjjel. (38) És ez azon időben oda-
jutván vall vala Úrnak, és beszél vala
őrólla mëndënëknek, kik várják vala Jëruzsálëmnek
szabadolatját. ◘ (39) És hogy mëgtökél-
l[]ének mëndënëket Úrnak törvényë
szerént, mëgfordolának Galilëába,x Ná-
zárëtbe, ő városokba. (40) A’ gyermëk
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kedég nő vala, és mëgbátoróltatik vala
teljes bölcseséggel, és Istennek malaszta
vala őbennë. ◘ (41) És mënnek vala ő
szülei mëndën esztendők szerént Jëruzsálëmbe
a’ husvét innepe napjára. (42) És
mikor lött volna tizënkettőd esztendei,
fëlmënvén Jëruzsálëmbe az innepnapnak
szokása szerént. (43) És a’ napok mëg-
tökéllvén, mikor mëgfordólnának, mëg-
marada a’ gyermëk |
Jézsus Jëruzsálëmben, és nëm esmerék mëg ő
szülei. (44) Alajtván kedég őneki a’
társság között voltát, jövének ëgynapi
mënőföldet, és mëgkeresék őtet a’
rokonság között, és az esmerők között.
(45) És mëg nëm lëlvén mëgfordolának
Jëruzsálëmbe, mëgkeresvén őtet. (46) És lött,
harmadnap után mëglëlék őtet, a’
tëmplomban ülette a’ doktoroknak
közepëttëk, hallgatván és kērdëzvén azo-
kat. (47) Csudálkodnak vala kedég mëndënëk
ő ildomosságán, kik hallják vala őtet.
(48) És látván, csudálkodának, és mon-
da ő anyja őneki: Fiam, mit töttēl
így münekönk? Ímë, të atyád és ēn bán-
kódván kerestönk tégëdet. (49) És
monda őnekik: Mi az, hogy engëmet
kerestëk vala? Nëm tudjátok vala-ë,
mërt ēnnekëm azokban këll lënnëm,
mëllyek ēn Atyámé? (50) És ők nëm ērtët-
ték ez igéket, mëllyet beszéllëtt őnekik.
(51) És lëszállott ővelëk, és jött Názárët-
be, és vala aláztatott őnekik. És ő
anyja mëgtartja vala mënd ez igéket,
mëggyőjtvén ő szüvében. (52) És
Jézsus öregëdik vala bölcseséggel és idővel,
és malaszttal Istennēl és embërëknēl.

          Capm III 3 ˹Kapitulum harmad˺

Tibérius császár császárlatjának
tizënötöd esztendejében, Pon-

cius Pilátus Júdëában bíról-
kodtának idejében, Hëró-
dësnek ||
kedég Galilëában nëgyedlő voltának idejé-
ben, Fülöp kedég, ő atyjafia Ituriában és
Trakonitidis vidékében nëgyëdlő vol-
tának idejében, és Lisaniás Abiliniá-
ban nëgyëdlő voltának idejében, (2)
Annás és Kaifás nevő papi fejëdel-
meknek idejëkben lött Úrnak igéje
Jánoshoz, Zakariásnak fiához a’ kiet-
lenben. (3) És jött Jordánnak mëndën
vidékébe, prédikálván pënitënciának kereszt-
ségét bűnöknek bocsánatjára. (4) Mi-
ként írván vagyon Izsaiás próféta beszé-
dének könyvében: ◘ Ivöltőnek szava kietlen-
ben: Készéhétëk Úrnak útát, igazakká
tëgyétëk ő ösvēnyit! (5) Mëndën völgy
betöltetik, és mëndën hëgy és halom aláz-
tatik. És lësznek gonoszok igazakká, és da-
rabosok ëgyenës utakká. (6) És mëglátja
mëndën test ő üdvözëjtőjét. ◘ (7) Mond
vala azért a’ gyölekëzetëknek, kik ki-
mënnek vala, hogy mëgkeresztëlkëdnének
őtőllö: Këcskekégyónak nëmzeti, ki
mutatott tünektëk elfutnotok Istennek
jövendő haragjától? (8) Tëgyétëk
azért pënitënciának méltó gyimölcsét, és në
kezdjétëk mondanotok: Ábrahámot
valljuk atyánknak. Mërt mondom tü-
nektëk, hogy hatalmas Isten e kövek-
ből fëlkölteni Ábrahámnak fiait.
(9) Mërt immár a’ fëjsze vettetëtt a’
fának |
gyökerére. Azért mëndën fa, jó gyimöl-
csöt nëm tévő, kimettetik, és a’ tűzbe
eresztetik. ◘ (10) És kērdëzik vala a’
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gyölekëzetëk, mondván: Mit tëgyönk azért?
(11) Felelvén kedég, monda őnekik: Kinek
kēt szoknyája vagyon, adja ëggyiket nëm
vallónak; és kinek étke vagyon, azon-
képpen tëgyën. (12) Jövének kedég ës a’
jelës bűnösök, hogy mëgkeresztëlkëdnének,
és mondának őneki: Mestër, mü mit
tëgyönk? (13) És ő monda azoknak:
Sëmmit toábbá, hanëm mëly szërzettetëtt
tünektëk, azt tëgyétëk. (14) Kērdik
vala kedég őtet a’ vitēzëk ës, mondván:
És mü mit tëgyönk? És monda őnekik:
Senkit mëg në rontsatok, és patvart në
tëgyetëk, és mëgelégëdjetëk tü jargalás-
tokon. ◘ (15) A’ népx kedég alajtván, és
mëndënëk ő szüvökben gondolván
Jánosról, hogy nëtalántál ő volna Kristus.
(16) Felele János mëndënëknek, mond-
ván: Mërt ēn vízben keresztëllek
tütöket. Jő kedég ēnutánnam től-
lemtől erősb, kinek nëm vagyok méltó
mëgódanom ő saruinak szíjait. Ő
Szent Szelletben keresztël mëg tütöket,
és tűzben. (17) Kinek szóró lapátja ő
kezében, és mëgtisztëjtá ő szérőjét, és
ëgybegyőjti ő buzáját ő csűribe, a’
polyvákat kedég |
mëgégeti alhatatlan tűzben. (18) És
bizony ëgyebeket sokakat onszolván,
ëvangyëlizál vala a’ népnek. ◘ (19) A’
nëgyedlő Hëródës kedég mikor mëgfed-
detnék őtőllö Hëródiádisért, ő atyja-
fia feleségejért, és mëndën gonoszokról,
mëllyeket tött vala Hëródës, (20)
hozjájok toldá ezt mëndënëknek fëlëttë,
Jánost berekeszté a’ tömlöcbe. ◘ (21)
Így lött kedég, mikor mëndën nép mëgkeresz-
tëlkëdnék, és Jézsus mëgkeresztëlkëdvén és
imádkozván, mëgnyílék mënny, (22) és
Szent Szellet lëszálla őrëjája testi

szëmélybenx miként galamb; és lött szó
mënnyből: Të vagy ēn szerető Fiam, të-
benned jól këlletëtt ēnnekëm.
◘ (23) És Jézsus vala kezdendő monnal
harmic esztendőt, hogy alajtatik vala
Józsëf fiának, ki vol[t] Élié,x ki volt
Matatëjé, (24) ki volt Lévié, ki
volt Mëlkhié, ki volt Jannëjé, ki volt
Józsëfé, (25) ki volt Matatiëjé, ki volt
Ámosé, ki volt Navëjé, ki volt Hellié,x

ki volt Naggëjé, (26) ki volt Matatëjé,
ki volt Matatiëjé, ki volt Sëmmëjé, ki volt
Józsëfé, ki volt Júdájé, (27) ki volt
Johannáé, ki volt Rësájé, ki volt Zoro-
bábëlé, ki volt Salatielé, ki volt Nirié, (28)
ki volt Mëlkhié, ki volt Addié, ki volt
Tësáné,x ki volt Hëlmadáné, ki volt Hēré,
(29) ki volt Jézsusé, ki volt Hëliázáré, ki volt
Jórámé, ki volt |
Matatëjé, ki volt Lévié, (30) ki volt
Simëoné, ki volt Júdájé, ki volt Józsëfé,
ki volt Jónájé, ki volt Ëljákhimé, (31)
ki volt Malkhájé,x ki volt Mënnájé, ki volt
Matatiajáé, ki volt Nátáné, ki volt
Dávidé, (32) ki volt Jësséjé, ki volt Obëté,
ki volt Bózé, ki volt Salmoné, ki volt Nás-
soné, (33) ki volt Aminádábé, ki volt
Arámé, ki volt Ëzroné, ki volt Fárësé,
ki volt Júdásé, (34) ki volt Jákobé, ki volt
Izsáké, ki volt Ábrahámé, ki volt Táréjé,
ki volt Nákhoré, (35) ki volt Sërutté,x ki volt
Ragáné,x ki volt Fálagé, ki volt Hébëré,
ki volt Salëjé, (36) ki volt Kajnáné, ki volt
Arfaksáté, ki volt Sémé, ki volt Nóvéjé,
ki volt Lámëté,x (37) ki volt Matuzsábëlé,x

ki volt Énoké, ki volt Járëbé,x ki volt
Malakhállé,x ki volt Kajnáné, (38) ki volt
Énosé, ki volt Setté, ki volt Ádámé, ki volt
Istené.
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          IV 4 ˹Nëgyed˺

Jézsus kedég teljes Szënt Lélëkkel, mëg-
fordólván Jordántól, vitetik vala

Szellettől a’ kietlenbe, (2) negyven
napokban. És késértetik vala ördög-
től. És sëmmit nëm ött a’ napokban, és azokat
mëgtökéllvén, ēhëzék. (3) Monda kedég őne-
ki az ördög: Ha Istennek Fia vagy, mondjad
e kőnek, hogy lëgyën kënyérré! (4) És felele
őneki Jézsus: Írván vagyon, mërt nëmcsak
a’ kënyérrel él embër, de Istennek mëndën
igéjével. (5) És vivé őtet az ördög
magas hëgyre, és mutatá őneki e földi
világnak mëndën ||
országit, ëgy szëmpillantatnak idejében;
(6) és monda őneki: Tënekëd adom
mënd e hatalmat, és mëndezëknek
dicsőségit, mërt mënd ēnnekëm adat-
tak, és kinek akarom, adom azokat.
(7) Të azért ha lëesvén imádkozan-
dol ēnelőttem, tiéid lësznek mëndënëk.
(8) És felele Jézsus, és monda őneki: Írván
vagyon: Të Uradat, Istenëdet imádjad,
és csak neki szolgálj! (9) És vivé őtet
Jëruzsálëmbe, és állaptatá őtet a’ tëmp-
lom hëgyére, és monda őneki: Ha Istennek
Fia vagy, ereszjed alá tëmagadat inne-
tën! (10) Mërt írván vagyon, hogy paran-
csolt ő angyalinak tëróllad, hogy mëg-
tartsanak tégëdet; (11) és mërt ő
kezëkbe vësznek tégëdet, nëtalántál
mëgsērtenédx të lábaidat a’ kőhöz. (12)
És felelvén Jézsus, monda őneki: Mondván
vagyon: Në késértsed të Uradat, Istenë-
det! (13) És az ördög mëndën késértet
mëgtökéllvén, eltávozék őtőllö ideig-
len. ◘ (14) És mëgfordólt Jézsus Szelletnek te-
hetségével Galilëába, és a’ hír kihír-
hëvék őrólla mënd a’ vidékbe. (15)
És ő tanëjt vala ő zsinagógájokban, és fël-

magasztatik vala mëndënëktől. ◘ (16) És
jövö Názárëtbe, hol fëltartatott vala,
és ő szokása szerént szombatnapon
bemëne a’ zsinagógába, és fël- |
kelë olvasni. (17) És adaték őneki
Izsaiás prófétának könyvö. És hogy fordëj-
totta volna a’ könyvet, lëlé a’ helyt, hol
írván vala: ◘ (18) Úrnak Szelletë ēnrëjám,
mërt mëgkenetëtt engëmet ëvan-
gyëlizálnom szegénëknek, eresztëtt engë-
met mëgvigasztanom törödelmes szüvő-
ket, (19) és prédikálnom foglyoknak
szabadolatot, és vakoknak látatot, ele-
reszteni törötteket szabadolatba,
prédikálni Úrnak foganatos esztende-
jét és mëgforbátlatnak napját. ◘ (20)
És mikor betöttö volna a’ könyvet,
mëgadá a’ szolgálónak, és lëülö. És
mëndënëknek, a’ zsinagógákban valók-
nak szëmëk valának őrëjá ügyekëzők.
(21) Kezdex kedég mondani azoknak:
Mërt ma beteljesëdëtt az Írás tü
füleitëkben. (22) És mëndënëk tanóságot
adnak vala őneki, és csudálkodnak vala
a’ malasztnak igéiben, mëllyek származ-
nak vala ő szájából; és mondnak vala:
Nëmde ez Józsëf fia-ë? (23) És
monda őnekik: Valóbizony tü mondjá-
tok ēnnekëm e hasonlatot: Urvos,
vigaszjad mëg tëmagadat mëg!* Mondá-
nak a’ lëváltak Jézsusnak: Më-
néjëket hallottonk, Kafarnaumban
lötteket, tëgyed itt ës, të hazádban!
(24) Monda kedég: Bizony mondom tünek-
tëk, |
mërt sëm ëgy próféta foganatos ő hazájá-
ban. (25) Igazságban mondom tünek-
tëk: sok özvegyëk valának Izsraëlben Illyésnek
napiban, mikor mënny berekesztetëtt
három esztendőkben és hat hónapokban,
mikor a’ nagy ēhség lött mëndën föl-

58ra
ëvan 

gyëlista

58rb

58va
Lukács



121Lukács evangéliuma

dön; (26) és Illyés azoknak sëm ëggyikhëz
nëm eresztetëtt, hanëmcsak az özvegy
nēmbërihëz, sidóniai Sárëptába. (27)
És sok poklosok valának Izsraëlben Hë-
lizëus prófétának idejében, és azok
közzől senki mëg nëm tisztóltatott,
hanëmcsak síriabeli Námán. (28)
És mëndënëk, a’ zsinagógában valók
ezëket hallván, betelének haraggal. (29)
És kiveték őtet a’ város kűvöl, és
vivék őtet a’ hëgynek teteiglen, kin ő
városok rakatott vala, hogy főmere-
dëk vetnék lë őtet. (30) Ő kedég
mëgyën vala, őközzőllök általmënvén.
◘ (31) És lëszállott galilëabeli Kafar-
naum nevő városba, és ott tanëjtja
vala őket szombatokon. (32) És csudál-
kodnak vala ő tanóságán, mërt ő
beszédë vala hatalmban. ◘ (33) És a’
zsinagógában vala ëgy embër, fertëze-
tës ördögvalló, és ivöltö nagy szóval,
(34) mondván: Szőnjēl! Mi münekönk
és tënekëd, názárëti Jézsus? |
Jöttēl elvesztenëd münket? Tudlak
tégëdet, mërt Istennek Szente vagy.
(35) És mëgporëjtá őtet Jézsus, mondván:
Mëgnémólj, és kimënj őbelőllö! És
mikor az ördög lëejtëttë volna őtet
közēpbe, kimëne őbelőllö, és sëmmit
nëm árta őneki. (36) És lött nagy rémö-
let mëndënëkën, és beszélnek vala ëgy-
másnak, mondván: Mëly ez igë, mërt
hatalmban és tehetségben parancsol
fertëzetës szelletëknek, és kimënnek?
(37) És mëghírhëszék vala e hír őrólla,
a’ vidéknek mëndën helyén. ◘ (38) Fël-
kelvén kedég Jézsus a’ zsinagógából, bemëne
Simonnak házába. Simonnak kedég
napa tartatik vala nagy hideglële-
tëkkel; és kérék őtet őérte. (39) És
állván őfëlëttex, parancsola a’ hideg-

lëletnek, és mëghagyá őtet. És fëlkelvén,
szolgál vala nekik. ◘ (40) Mikor kedég nap
elnyugott volna, mëndënëk, kik vallnak vala
betegëket, különb-különb lëletëzetëk-
kel, viszik vala azokat őhozjá. És ő
ëgymëndënikre kezét vetvén, mëgvi-
gasztá vala azokat. (41) Kimënnek
vala kedég az ördögök sokakból,
ivöltvén és mondván: Mërt të vagy
Istennek Fia! És mëgfeddvén, ||
nëm hagyja vala azokat szólniok,
mërt tudják vala őneki Kristus voltát. ◘ (42)
Nap lévén kedég, kieredvén, mëgyën vala
a’ kietlen helyre; és a’ gyölekëzetëk
mëgkeresik vala őtet, és jövének mënd
el hozjáiglan, és mëgtarták vala őtet,
hogy el në távoznék őtőllök. (43) Kiknek
ő monda: Mërt ēnnekëm këll ëgyēb
városoknak ës ëvangyëlizálnom Istennek
országát, mërt arra eresztettem. (44)
És vala prédikáló Galilëának zsinagógá-
jában.

          V v ˹Ötöd˺

Így lött kedég, mikor a’ gyölekëzetëk
omlanának őrëjá, hogy hallgatnák

Istennek igéjét, és ő áll vala
Gënëzárëtnek tava mellett. (2)
És láta ott kēt hajókat, a’ tó mellett
állókat. A’ halászok kedég lëszállot-
tak vala, és mossák vala ő hálójokat. (3)
Fëlmënvén kedég a’ hajó[k] ëggyikbe, ki vala
Simoné, kéré őtet, hogy a’ földtől
kevesënné eltávoztatná. És ülvén, a’
hajóból tanëjtja vala a’ gyölekëzetëket.
(4) Hogy kedég mëgszőnék beszélletétől,
monda Simonnak: Vígy a’ mélyére, és
vessétëk mëg tü hálótokat a’ foga-
datra. (5) És felelvén Simon, monda
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őneki: Parancsoló, mënd ez éccaka |
munkálkodván, sëmmit nëm fogtonk. Të
igédben kedég mëgvetëm a’ hálót. (6)
És mikor ezt töttö volna, ëgyberekesz-
té halaknak nagy sokasságát. Mëgszakad
vala kedég ő hálójok, (7) és imtének ő
társoknak, kik valának a’ más hajó-
ban, hogy jőnének, és segéllenék őket.
És jövének, betölték monnó hajót, úgy, hogy
monnal elmerőlnének. (8) Kit mikor
látott volna Simon Pētër, esék Jézsusnak
tērdeihëz, mondván: Mënj ki ēntől-
lem, Uram, mërt bűnös embër vagyok!
(9) Mërt a’ rémölet mëgkörnyékëztë
vala őtet és mëndazokat, kik ővele
valának a’ halaknak fogásában, kit
fogtanak vala. (10) Azonképpen kedég
Jakabot és Jánost, Zëbëdëusnak fiait,
kik valának Simonnak társi. És monda
Jézsus Simonnak: Në akarj félnëd, ettől fog-
ván immár lész embërëket fogandó.
(11) És vivén a’ hajót a’ földre, mëndë-
nëket mëghagyván, követék őtet. ◘ (12)
És így lött, mikor volna a’ városok
ëggyikben, és ímë, ëgy férfiú, poklosság-
gal teljes, látván Jézsust, lëesvén ő orcájára,
kéri vala őtet, mondván: Uram, ha akarsz,
mëgtisztëjthatsz engëmet. (13) És ki-
nyójtván Jézsus |
kezét, illeté őtet, mondván: Akarlak mëg-
tisztëjtanom. És lëgottan eltávozék től-
lö a’ poklosság. (14) És ő parancsolá
őneki, hogy senkinek së mondaná; de
mënj el, és mutassad tëmagadat a’
papoknak, és ajánlj të tisztolatodért,
miként parancsolt Mojzsës, azoknak
tanóságokra. (15) Inkább mëghírhë-
szék vala kedég e beszéd őrólla, és ëgybe-
gyölekëznek vala sok gyölekëzetëk, hogy
hallgatnák őtet, és hogy mëgvigaszná-
nak ő betegségëktől. (16) Ő kedég më-
gyën vala kietlen helyre, és imádko-

zik vala. ◘ (17) És így lött a’ napok
ëggyikben, és ő ül vala, tanëjtván. És
valának a’ lëváltak, ülvén, és a’
törvénnek doktori, kik jöttenek vala
Galilëának és Júdëának mëndën kasté-
lyiból, és Jëruzsálëmből; és vala Úrnak
tehetsége betegëknek vigasztásokra. (18)
És ímë, férfiak hoznak vala ëgy embërt
ágyban, ki vala köszvényës. És keresik vala
őtet bevinni, és ő eleibex vetni. (19)
És nëm lëlvén, mëly felől bevinnék a’
gyölekëzettől, fëlmënének a’ hajazatra,
és a’ lēcëk által aláereszték azt ágyá-
val közēpbe, Jézsusnak eleibe. (20) Kiknek
hogy látta volna Jézsus |
hütöket, monda az embërnek:* Mëgbo-
csáttatnak tënekëd të bűnid. (21) És
kezdének gondolkodniok az írástudók
és a’ lëváltak, mondván: Ki ez, ki beszél
káromlatokat? Ki bocsáthat bűnöket,
ha nëm csak Isten önmaga? (22) Hogy kedég
mëgesmertë Jézsus ő gondolatjokat, felel-
vén, mondott őnekik: Mit gondoltok
gonoszokat tü szüvetëkben? (23)
Mi könyvebb? Mondani: Mëgbocsát-
tatnak tënekëd të bűnid; avagy
mondani: Kelj fël, és járj? (24) Hogy kedég
tudjátok, mërt Embërfia vall hatal-
mat földön bűnöket mëgbocsátni,
monda a’ köszvénësnek: Tënekëd mon-
dom, kelj fël, vëdd fël të ágyadat, és mënj
të házadba! (25) És lëgottan fëlkel-
vén azok előtt, fëlvëvé ő ágyát, ki[]ben
fekszën vala, és elmëne ő házába,
fëlmagasztatván Istent. (26) És
félelm foglala mëndënëket, és fëlma-
gasztatják vala Istent, és betöltenek fé-
lelmmel, mondván: Mërt ma láttonk
csudákat. ◘ (27) És ezëk után kimënë
Jézsus, és láta ëgy jelës bűnöst, Lévi nevőt,
a’ vámon ülőt, és monda őneki: Kövess
engëmet! (28) És fëlkelvén, mëndënëk
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mëghagyván, ||
követé őtet. ◘ (29) És alkota Lévi
őneki nagy vendégségët ő házában;
és vala a’ jelës bűnösöknek és ëgyebeknek
sok gyölekëzetë, kik valának ővelëk
ëgyembe ëvők. (30) És morognak vala
a’ lëváltak és ő írástudói, mondván ő
tanëjtványinak: Mire ëszék és iszék a’
jelës bűnösökkel és a’ bűnösökkel?
(31) És felelvén Jézsus, monda őnekik:
Nëm szűkösök az egészëk urvos-nál-
kül, de kik gonoszól vadnak. (32)
Mërt nëm jöttem igazakat hiunom,
de bűnösöket pënitënciára. ◘ (33) És ők
mondának őneki: Mire böjtölnek János-
nak tanëjtványi, és imádságokat
tësznek, azonképpen a’ lëváltak; és
a’ tiéid kedég ësznek és isznak? (34)
Kiknek ő monda: Minëm böjtöltethe-
titëk a’ vőlegénnek fiait, míglen a’
vőlegén vagyon ővelëk? (35) Jőnek kedég
napok, mikor a’ vőlegény elvétetik
őtőllök, és tahát a’ napokban böjtölnek.
◘ (36) Mondja vala kedég ës e hasonlatot
őnekik: Mërt senki nëm ereszti új
ruhának toldalékát ó ruhába. Mërt
akként az új toldalék* kiszakad,
és az új nëm illik az ónak. (37) És senki
nëm ereszt új bort ó tömlőkbe, mërt
akként az új bor mëgszakaszt- |
ja az ó tömlőket, és ő elötletik, és a’
tömlők elvesznek. (38) De az új bor
új tömlőkbe eresztendő, és monnó
mëgtartatik. (39) És senki, iván ót, 
lëgottan akar újot,* mërt úgy mond:
Az ó jobb!

          VI  ˹Hatod˺

Így lött kedég a’ másod szombaton.
Mikor előszër* a’ vetemény által

mënnë, szaggatnak vala ő ta-
nëjtványi gabonafőket, és mëg-
ëszék vala, ő kezëkkel mëgmarván.
(2) A’ lëváltak közzől kedég némëly-
lyek mondnak vala őnekik: Mit tësztëk,
mëllyet nëm illik szombaton? (3) És felel-
vén Jézsus, monda azoknak: Nëm olvastátok
ezt, mëllyet tött Dávid, mikor ēhëzëtt ő,
és kik ővelë valának? (4) Miképpen
bemënt Istennek házába, és vöttö az
elevevetetnek kënyerit, és mëgöttö, és
adta azoknak, kik ővelë valának;
kiket nëm illik vala mëgënni, hanëmcsak
a’ papoknak önmagoknak? (5) És mond
vala őnekik: Mërt Embërnek Fia a’
szombatnak ës ura. ◘ (6) Úgy lött kedég, hogy
a’ másod szombaton bemënnë a’
zsinagógába, és tanëjtana. És ott vala
ëgy embër, és jobb kezë aszjú vala. (7)
Tarták vala kedég az írástudók és a’
lëváltak, |
ha szombaton mëgvigasztaná, hogy lël-
nék honnan mëgvádolni őtet. (8)
De ő tudja vala ő gondolatjokat, és
monda az embërnek, kinek vala aszjú
keze: Kelj fël, és állj közēpbe! És fëlkelvén
fëlálla. (9) Monda kedég őnekik Jézsus:
Kērdlek tütöket, ha szombaton illik
jól tënni, avagy gonoszól, lëlkët üdvözëj-
teni, avagy elveszteni? (10) És környől-
tekëntvén mëndënëket, monda az em-
bërnek: Nyójd ki të kezëdet! És ki-
nyójtá, és ő keze mëgadaték egészség-
nek. (11) Ők kedég betelének hëjtsággal,
és mondának ëgymásnak: Mërt már
mit tënnének Jézsusról? ◘ (12) Úgy lött kedég a’
napokban, kimëne imádkozni, és
vala mënd éc’szaka Istennek imádságá-
ban. (13) És mikor nap lött volna,
hívá ő tanëjtványit, és választa tizën-
kettőt őközzőllök, kiket ës apastaloknak
neveze. (14) Simont, kit nevezë Pētërnek,
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és Andërjást, ő atyjafiát, Jakabot és
Jánost, Fülöpöt és Birtalamot. (15)
Mátét és Tamást, Alfëus Jakabát
és Simont, ki hívatik Zëlótesnek. (16)
Júdást, Jakabnak atyjafiát, és
skariúti Júdást, ki vala az elároló. |
◘ (17) És lëszállván Jézsus azokkal, állapék
mezőhelyën. És ő tanëjtványinak gyöle-
këzetë és népnek nagy sokassága mënd
Júdëából és Jëruzsálëmből, Samáriá-
ból és tengër mellől, tírosiak és
sidóniak, (18) kik jöttek vala, hogy
hallgatnák őtet; és mëgvigasznának ő
lëletëzetëktől. És kik fertëzetës szelle-
tëktől gyëtretnek vala, mëgvigasznak
vala. (19) És mëndën gyölekëzet keresi
vala illetni őtet, mërt jószág szár-
mazik vala őbelőllö, és vigaszt vala
mëndënëket. ◘ (20) És ő fëlemelvén
szëmeit ő tanëjtványira, mond vala:
◘ Bódogok szegénëk, mërt tiétëk Istennek
országa. (21) Bódogok, kik ma ēhëz-
tëk, mërt mëgelégëdtëk. Bódogok, kik
ma sírtok, mërt mövettëk. (22) Bódo-
gok lësztëk, mikor embërëk tütöket
gyűlölendnek, és mikor tütöket mëgszi-
dalmaznak, és kivetendik tü nevetë-
ket, monnal gonoszt Embërnek Fiájért.
(23) Örőljetëk a’ napon, és vigadja-
tok, mërt ímë, tü érdemtëk sok
mënnyben! Mërt eszerént tësznek vala
prófétáknak ő atyjok. ◘ (24) Valóbizony
jaj tünektëk, kazdagoknak, kik valljá-
tok tü vigadalmatokat! (25) Jaj tü-
nektëk, kik mëgelégëdtetëk, mërt mëgē-
hëztëk! ||
Jaj tünektëk, kik ma mövettëk, mërt
gyászolkodtok és sírtok! (26) Jaj tü-
nektëk, mikor jól mondandnak
tünektëk mëndën embërëk!
Mëndezëk szerént tësznek vala próféták-
nak ő atyjok. ◘ (27) De tünektëk mondom,

kik ezt halljátok: Szeressétëk tü
ellenségtëket, jól tëgyetëk azoknak,
kik tütöket gyűlöltek! (28) Jól mondja-
tok tünektëk gonoszól mondóknak,
imádjatok tütöket patvarozókért!
(29) És ki csapandja ëggyik tügyödet,
tartsad neki a’ másikat ës! És ki elvëszi
tënekëd szoknyádat, në akarjad mëg-
tiltanod! (30) Mëndën kérőnek kedég adjad
tëmagadat, és ki elvëszi, mëly tiéd, në
kérjed mëg! (31) És miként akartok,
hogy tëgyenek embërëk, tü ës azonkép-
pen tëgyetëkx őnekik! (32) És ha
szeretitëk azokat, kik tütöket szeretnek,
mëly tünektëk hálá[la]t? Mërt a’ bűnösök
ës szeretik őket szeretőket. (33) És
ha jól tësztëk azoknak, kik tünektëk
jól tësznek, mëly tünektëk hálálat? Ha
valóbizony a’ bűnösök ës tëszék azt.
(34) És ha kölcsön adandotok azok-
nak, kiktől reménlitëk mëgvétettëket,
mëly hálálat tünektëk? Mërt a’ bűnösök
ës uzsorálkodnak a’ bűnösöknek, hogy |
vëgyenek ëgyenlőeket. (35) De valóbi-
zony szeressétëk tü ellenségtëket, és jól
tëgyetëk, és kölcsönadjatok, sëmmit
onnan nëm reménlvén! És lëszën tü
érdemtëk nagy, és lësztëk Fëlségnek fiai,
mërt ő könyöröletës hálálatlanokon és
gonoszokon. (36) Lëgyetëk azért irgal-
masok, miként irgalmas tü Atyátok!
◘ (37) Në akarjatok itélnëtëk, és nëm itél-
tettëk. Në akarjatok kárhoztatno-
tok, és nëm kárhoztattok. Mëgbocsássa-
tok, és mëgbocsáttattattok. (38) Adja-
tok, és adatik tünektëk. Jó mértékët
és bővöt, és nyomottat és tetést adnak
tü këbelëtëkbe. Bizony azon mérték-
kel, mëllyel mérendëtëk, mëgmértetik
tünektëk. ◘ (39) Mondja vala kedég őnekik
e hasonlatot: Minëm vezethet vak
vakot? Nëmde monnón a’ verëmbe
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esnek-ë? (40) Nincs tanëjtvány mestërë
fëlëtt: Tökélletës lëszën kedég mëndën, ha
lēnd, miként ő mestërë. ◘ (41) Mit lá-
tod kedég a’ kalászt të atyádfia szëmében,
a’ gërëndát kedég të szëmëdben nëm
mértéklëd? (42) Avagy miképpen mond-
hatod të atyádfiának: Atyámfia, szőn-
jēl, vessem ki a’ kalászt të szëmëdből,
és a’ gërëndát të szëmëdben nëm
látod? Képmutáló, vesd ki előszër a’
gërëndát |
të szëmëdből, és osztán látod a’ kalászt
kivetnëd të atyádfia szëméből. ◘ (43)
Mërt nëm jó fa, ki gonosz gyimölcsöt të-
szën, és mërt nëm gonosz fa, ki jó gyimöl-
csöt tëszën. (44) Mërt ëgymëndën fa ő
gyimölcséről esmertetik mëg. És mërt
tüvisről nëm szëdnek figēt, és csipke-
bokorról nëm szëdnek szőlőt. (45) Jó
embër ő szüvének jó këncséből hoz jót,
és gonosz embër ő szüvének gonosz
këncséből hoz gonoszt; mërt szűnek
bőségéből szól szá. (46) Mit hiutok kedég
engëmet: Uram, Uram! – és nëm tëszitëk,
mëllyet mondok. ◘ (47) Mëndën, ki jő ēn-
hozjám, és hallgatja ēn beszédëmet, és
tëszi azokat, mëgmutatom tünektëk,
kivel ëgyenlő lëgyën. (48) Ëgyenlő em-
bërrel, ő háza rakóval a’ kőszirton,
ki mélyen ássa és veti ő fondamënto-
mát. Árradat lévén kedég, a’ folyó omla
a’ házra, és nëm mozdëjthatá mëg azt,
mërt rakattatott erős kőszirton. (49)
Ki kedég hallja, és nëm tëszi, ëgyenlő embër-
rel, ő házát fondamëntom-nálkül a’
földön alkotóval, kire a’ folyó omol-
ván, lëgottan lëesëtt, és volt ő romlása
nagy.

          Capitm VII  ˹Kapitulum hetëd˺

Mikor kedég mëgvégezte volna
ő igéit a’ népeknek fülökbe,

bemënë Kafarnaumba. (2)
Némëly cëntúriónak kedég
szolgája, |
ki annak drágalátos vala, gonoszól
vallván, vala mëghalandó. (3) És mikor
hallott volna Jézsusról, ereszté őhozjá a’
zsidóknak vénit, kérvén őtet, hogy
jőnö, és mëgvigasztaná ő szolgáját. (4)
És azok, mikor jöttek volna Jézsushoz,
szorgalmast kérik vala őtet, mondván:
Mërt méltó, hogy ezt tëgyed őneki, (5)
mërt mü nëmzetönket szereti, és a’
zsinagógát ő alkotta münekönk. (6)
Jézsus kedég mëgyën vala ővelëk. És mikor
immár nëm messze volna a’ háztól,
ereszté őhozjá a’ cëntúrió
barátit, mondván: Uram, në akarj
gyëtrenëd, mërt nëm vagyok méltó, hogy
jőj ēn hajazatom alá. (7) Mërt ës
enmagamat nëm vallottam méltónak,
hogy jőnék tëhozjád; de mondj igéd-
del, és mëgvigaszik ēn gyermëkëm. (8)
Mërt ës ēn vagyok hatalm alatt szërze-
tëtt embër, vallván vitēzëket ēnalat-
tam. És ennek mondok: Mënj el, és elmë-
gyën; és másnak: Jőj, és jő; és ēn szolgám-
nak: Tëdd ezt, és tëszi. (9) Ki hallván Jézsus,
csudálkodék, és mëgfordólván, monda a’
gyölekëzetöknek,x őtet követőknek: Bi-
zony mondom tünektëk, hogy nëm lël-
tem ezenné hütöt Izsraëlben. (10) És
mëgfordolának ||
haza, kik eresztettek vala, és lëlék a’
szolgát, ki mëglëletëzëtt vala, egészség-
ben. ◘ (11) És így lött, ennek utánna Jézsus
mëgyën vala a’ városba, ki hívatik
Naimnak. És mënnek vala ő tanëjtvá-
nyi ővelë, és sok gyölekëzet. (12)
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Mikor kedég közelëjtëtt volna a’ város-
nak kapujához, ímë, ëgy halott hoza-
tik vala ki, ő anyjának ëgyetlenëgy
fia, és ez özvegy vala. És a’ városnak
sok gyölekëzetë ővele. (13) Kit mikor
látott volna Úr, irgalmassággal
mozdóltatván őrajta, monda őneki:
Në akarj sírnod! (14) És vépék, és
illeté a’ koporsót. Ezëk kedég, kik
viszék vala, mëgállottak. Hős, tënekëd
mondom: Kelj fël! (15) És fëlültepék,
ki mëgholt vala, és kezde szólni. És
mëgadá őtet ő anyjának. (16) Mëg-
foglala kedég a’ félelm mëndënëket, és
fëlmagasztatják vala Istent, mondván:
Mërt nagy próféta támadott müközöt-
tönk, és: Mërt Isten mëglátta ő népét.
(17) És e beszéd kihírhëvék őrólla
mënd Júdëába, és Jordán mel-
lett való mëndën vidékbe. ◘ (18) És
mëgmondák Jánosnak ő |
tanëjtványi mëndezëket. (19) És híva
Jánus kettőt ő tanëjtványi közzől. És
ereszté Jézsushoz, mondván: Të vagy-ë, ki
jövendő vagy, avagy ëgyebet váronk? (20)
Mikor kedég juttanak volna a’ férfiak
őhozjá, mondának: János Baptista
eresztëtt münket tëhozjád, mondván:
Të vagy-ë, ki jövendő vagy, avagy ëgyebet
váronk? (21) Az időben kedég sokakat
vigaszta mëg ő lëletëzetëktől és csapá-
soktól, és fertëzetës szelletëktől, és
sok vakoknak ada látatot. (22) És
felelvén, monda őnekik: Mënjetëk el,
mondjátok mëg Jánosnak, mëllyeket lát-
tatok, és mëllyeket hallottatok: mërt
vakok látnak, és sánták járnak, pok-
losok mëgtisztóltatnak, siketëk hall-
nak, halottak fëlkelnek, szegénëk
ëvangyëlizáltatnak. (23) És bódog, ki
mëg nëm gonoszbóltatik ēnbennëm. ◘ (24)
És mikor elmëntek volna Jánosnak

követi, kezdé mondani Jánosról a’
gyölekëzetëknek: Mit mëntetëk ki a’ kiet-
lenbe látnotok? Szēltől ingandó nádat-
ë? (25) De mit mëntetëk ki látnotok?
Lágy ruhákkal ruházott embërt-ë?
Ímë, kik drágalátos ruhákban vad-
nak és gyënyërkëdetëkben, |
királyi házakban vadnak. (26) De mit
mëntetëk ki látnotok? Prófétát-ë?
Valóbizony mondom tünektëk, nagyobb,
hogynëm próféta. (27) Ez az, kiről írván
vagyon: Ím, ēn eresztëm ēn angyalomat
të orcád előtt, ki mëgalkotja të utadat
tëelőtted. (28) Mërt mondom tünek-
tëk: Jánus Baptistától nagyobb próféta
nincs nēmbërieknek szülötti között. Ki
kedég küssebb mënnyeknek országában,
nagyobb őtőllétől. ◘ (29) És a’ jelës bűnö-
sök hallván, mëgigazëjták Jézsust, mëg-
keresztëlkëdvén Jánosnak keresztsé-
gével. (30) És a’ lëváltak és az írás-
tudók mëgutálák Istennek tanálcsát
önönbennëk, nëm keresztëlkëdvén mëg ő-
tőllö[ ]. (31) Monda kedég Úr: Azért
kihëz hasonljam e nëmzetnek népét? És
kihëz hasonlandók? (32) Hasonlan-
dók a’ vásárt ülő gyermëkëkhëz, és
ëgymáshoz beszéllőkhöz és mondókhoz:
◘ Éneklëttönk tünektëk sípokkal, és nëm
szöktetëk, siralmas énekët éneklëttönk,
és nëm sírtatok. ◘ (33) Mërt jött János
Baptista, nëm ëvén kënyeret, és nëm iván
bort, és mondotok: Ördögöt vall. (34)
Jött Embërnek Fia, ëvén és iván, és
mondotok: Ímë, faldokló embër és bor-
nak ivója, jelën való bűnösöknek |
és bűnösöknek barátjok. (35) És mëg-
igazóltatott bölcseségë mënd ő fiaitól.
◘ (36) Kéri vala kedég őtet némëly a’
lëváltak közzől, hogy ënnék ővele. És
bemënvén a’ lëváltnak házába, ëszék
vala. (37) És ímë, ëgy nēmbëri, ki vala
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a’ városbeli bűnös, hogy mëgesmertë,
mërt Jézsus a’ lëváltnak házában ënnék,
vëvé alabástromnak kenetét. (38) És
állapván hátmëgől ő lábainál, kezdé
könyveivel mëgmosni ő lábait. És ő
hajfonatival mëgtörli vala, és
mëgapolja vala ő lábait, és a’ kenettel
mëgkeneti vala. (39) Látván kedég a’
lëvált, ki őtet hiutta vala, és monda
önönbennë: Ha e próféta volna, tudná
valóbizony, mëly és minemő e nēmbëri,
ki illeti őtet, mërt bűnös. (40) És fe-
lelvén Jézsus, monda őneki: Simon, valami
mondóm vagyon tënekëd. És ő monda:
Mestër, mondjad! És felelë Jézsus: ◘ (41)
Ëgy néminemő uzsorásnak valának
kēt adósi. Ëggyik tartozik vala ötszáz
pénzzel, és másik ötvenvel. (42)
Azoknak kedég, hogy nëm volna honnan
mëgadniok, mëghagyá monnaiknak.
Azért mëllyik szereti őtet inkább? (43)
Felelë Simon, és monda: Alajtom, hogy
az, kinek többet ha- ||
gyott mëg. És ő felelë őneki: Igazan
itélëd. (44) És mëgfordólván a’ nēmbë-
rihëz, monda Simonnak: Látod-ë e
nēmbëriet? Bejövék të házadba,
vizet ēn lábaimnak nëm adál; ez kedég
könyveivel ēn lábaimat mëgmosta, és
ő hajfonatival mëgtörlöttö. (45)
Apolatot ēnnekëm nëm adál, e kedég
mioltól bejöttem, nëm szőnt mëgapolni
ēn lábaimat. (46) Olajjal ēn fēmet
mëg nëm kenetéd; e kenettel keneté
mëg ēn lábaimat. (47) Azért mondom
tënekëd, mëgbocsáttatnak őneki sok
bűni, mërt szeretëtt sokat. Kinek
kedég kevesebb bocsáttatik, kevesebbet
szeret. (48) Monda kedég annak: Mëg-
bocsáttatnak tënekëd të bűnid. (49)
És kik ëgyembe ülnek vala ővelë, kezdének
mondaniok önönbennëk: Ki ez, ki

bűnt ës bocsát? (50) Monda kedég a’
nēmbërinek: Të hütöd tégëd mëgüdvözëjtëtt;x

mënj békességgel!

          VIII 8 ˹Nyolcad˺

És így lött ennek utánna, és ő utat
tëszën vala városok és kastélyok

szerént, prédikálván, és ëvangyëli-
zálván Istennek országát. És a’
tizënkettő ővelë[ ], (2) és ëgynéhány
nēmbëriek, kik mëgvigasztattak vala |
gonosz szelletëktől és betegségëktől:
Mária, ki hívatik Magdalnainak, kiből
kivetëtt vala hēt ördögöt, (3) és
Johanna, Kuzénak, Hëródës sáfárá-
nak felesége, és Zsuzsanna, és ëgyebek
sokak, kik szolgálnak vala őneki ő
vagyokból. ◘ (4) Mikor kedég sok gyölekë-
zet gyölekëznék, és a’ városokból siet-
nének őhozjá, monda hasonlat szerént:
(5) Kimënt, ki vet, elvetni ő magvát.
És mikor elvetëtte volna, ëgyebi esëtt az
útfēlën, és mëgnyomodtatott, és a’
mënnyi repësők mëgötték azt. (6) És
ëgyebi esëtt a’ kövesre, és kikelvén,
mëgaszott, mërt nëm vallott sírt.* (7) És
ëgyebi esëtt a’ tüvis közbe. És ëgyembe
fëlnőttek a’ tüvissek, és mëgfojtották
azt. (8) És ëgyebi esëtt a’ jó földbe, és
kikelvén, gyimölcsözött százazannéjat.
Ezëket mondván, ivölt vala: Kinek hal-
ló fülö vagyon, hallgassa! ◘ (9) Kērdik vala
kedég őtet ő tanëjtványi, mëly volna e
példabeszéd. (10) Kiknek ő monda:
Tünektëk adván vagyon mëgesmernëtëk
Isten országának titkját, ëgyebeknek kedég
példabeszédëkben, |
hogy látván në lássanak, és hallván në
ērtsenek. (11) Ez kedég e példabeszéd:
A’ mag az Istennek igéje. (12) Ki kedég az
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útfēlre esëtt, ezëk azok, kik hallják
az igét, hogy në higgyenek, és në
üdvözőljenek. (13) De kik a’ kövesre
estenek, ezëk azok, kik mikor hal-
landják az igét, örömmel fogadják azt,
és ezëknek gyökerëk incs, mërt ideiglen
hiszik, és késértetnek idejében eltávoz-
nak. (14) Mëllyek kedég a’ tüvisbe estenek,
ezëk azok, kik mikor hallandják, szor-
galmasságoktól és kazdagságoktól, és
életnek gyënyërkëdetében ügyekëzvén,
mëgfojtatnak, és nëm gyimölcsöznek.
(15) Mëllyek kedég a’ jó földbe,
ezëk azok, kik a’ jó szűben hallván az
igét, mëgtartják, és gyimölcsöznek béke-
ségben. ◘ (16) Senki kedég a’ szövétnek
mëggyójtván, nëm fëdi be azt edény-
nyel, avagy nëm veti azt ágy alá, de
veti azt a’ gyërtyatartóra, hogy a’
házba bemënők lássák a’ világot.
(17) Mërt ni[n]cs oly titok, ki mëg nëm
jelëntetik, és nincs oly rëjtëk, ki mëg nëm
esmertetik, és jelënetre në jőjön. (18)
Lássatok |
azért, miképpen hallotok. Mërt kinek
vagyon, annak adatik, és valakinek nincs,
ës mëllyet alajt vallani, elvétetik őtőllö.
◘ (19) Jövének kedég őhozjá ő anyja és ő
atyjafiai, és nëm közelëjthetének ő-
hozjá a’ gyölekëzettől. (20) És mëg-
izentetëtt őneki: Të anyád és të atyád-
fiai kűvöl állnak, akarván tégëdet
látniok. (21) Ki felelvén, monda azok-
nak: Ēn anyám és ēn atyámfiai ezëk,
kik hallgatják Istennek igéjét, és tëszik.
◘ (22) Így lött kedég a’ napok ëggyikben,
és ő fëlmëne a’ hajócskába, és ő tanëjt-
ványi. És monda őnekik: Mënjönk el a’
tó elvé. És fëlmënének. (23) Azok eve-
zettëk kedég, ő elaluék. És lëszálla a’
tóba szēlnek nagy fuvataga. És hányód-
tatnak vala a’ habokkal, és

veszëdelmeznek vala. (24) Hozjávép-
vén, fëlkölték őtet, mondván: Paran-
csoló, elveszönk! És ő fëlkelvén, mëgpo-
rëjtá a’ szelet és a’ víznek háboróját;
és mëgszőnék, és lőn nagy lassóság. (25)
Monda kedég őnekik: Hol vagyon tü hütö-
tök? Kik félvén, csudálkodának, mond-
ván ||
ëgymásnak: Kinek alajtod ezt, mërt
szēlnek és tengërnek parancsol, és engednek
őneki? ◘ (26) Kievezének kedég gëra-
zénosoknak vidékëkbe, ki vagyon Ga-
lilëának ellenébe. (27) És mikor ki-
mëntek volna a’ földre, eleibe kele
őneki néminemő férfiú, ki vall vala
ördögöt immár sok időkben; és ruhával
nëm öltözik vala, és házban nëm lako-
zik vala, de koporsókban. (28) Ez,
hogy látá Jézsust, lëesék őelőttö, és ivöltö
nagy szóval, mondván: Mi ēnnekëm és
tënekëd, Jézsus, fëlségës Istennek Fia? Onszol-
lak tégëdet, hogy në gyëtërj engëmet!
(29) Mërt parancsol vala a’ fertë-
zetës szelletnek, hogy kimënnë az
embërből. Mërt sok időkben foglal-
ta vala mëg őtet: és mëgkötöztetik
vala retesz[]ëkkel és békókkal, őri-
zőkkel őriztetvén; a’ kötelek mëg-
szaggatván, az ördögtől vitetik vala a’
kietlenbe. (30) Kērdé kedég őtet Jézsus,
mondván: Ki tënekëd neved? És ő monda:
Légió, mërt sok ördögök mëntek vala
őbelé. |
(31) És kérik vala őtet, hogy në paran-
csolná nekik a’ mélségbe mënniëk.
(32) Vala kedég ott sok disznóknak csor-
dája, a’ hëgyën őriztetëtt; és kérik vala
őtet, hogy eresztené őket azok-
ba. És engedë őnekik. (33) Kimëné-
nek azért az ördögök az embërből,
és bemënének a’ disznókba; és hirtelen
főmeredëk mëne a’ csorda a’ tóba,
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és mëgfojtaték. (34) Ki[t] hogy láttak
volna lënni, a’ kik őrizik vala, elfutá-
nak, és mëgmondák a’ városban és
a’ falukban. (35) Kimënének kedég lát-
niok, mëly lött vala; és jövének Jézsushoz,
és lëlék az embërt, kiből az ördög ki-
mënt vala, ülette ő lábainál, és mëg-
ruháztatván, és egész elmével, és mëg-
félemének. (36) Mëgmondák kedég őne-
kik ës ezëk, kik látták vala, miképpen
a’ légiótól mëgvigaszott vala. (37) És
mënd gërazénosok vidékinek sokassága
kérék őtet, hogy elmënne őtőllök,
mërt nagy félelmmel tartatnak vala. Ő
kedég fëlmënvén a’ hajóba, mëgfordola.
(38) És kéri vala őtet a’ férfiú, kiből
az ördögök kimëntek vala, |
hogy ővelë volna. Elereszté kedég Jézsus
őtet, mondván: (39) Mënj të házadba, és
hirdessed, mënéjëket tött Isten tëne-
këd. És elmënë mënd a’ vidék szerént,
prédikálván, mënéjëket őneki tött volna
Jézsus. ◘ (40) Lött kedég, mikor mëgfordólt
volna Jézsus tengër elvé, a’
sok gyölekëzet kivëvé őtet, mërt
mëndënëk valának őtet várók. (41)
És ímë, jövö ëgy férfiú, Jairus, és e
vala a’ zsinagógának fejëdelmë, és
esék Jézsusnak lábaihoz, kérvén őtet, hogy
bemënnë ő házába; (42) mërt őneki
vala ëgy lyánya, monnal tizënkettőd
esztendei, és ez mëghal vala. ◘ És úgy tör-
ténék, mikor elmënnë, hogy a’ gyöle-
këzetëktől mëgszorëjtatnék. (43) És
vala néminemő nēmbëri vérfolyatban,
tizënkēt esztendőtől fogván, ki ő mën-
dën javát urvosokra költöttö vala,
és sëm ëgytől mëg nëm vigasztathaték;
(44) hozjávépék hátmëgől, és illeté
ő ruhájának peremét; és lëgottan
mëgálla ő vérének folyása. (45) És
monda Jézsus: Ki az, ki illetëtt engëmet?

Mëndënëk kedég mëgtagadván, monda
Pētër, és kik ővele valának: Parancsoló, e
gyölekëzetëk mëgszorëjtnak tégëdet, és
gyëtërnek; és të mondasz: Ki az, ki engëmet
illetëtt? (46) És Jézsus monda: Valaki úgy
illetëtt engëmet, mërt ës ēn tudom |
ēnbelőllem jószágnak kimëntét.
(47) Látván kedég a’ nēmbëri, mërt
nëm rëjtëk őneki, rëszketvén jövö, és
esék ő lábai előtt, és mi okért illette
lëgyën őtet, mëgjelënté mëndën nép előtt,
és miképpen oly hamar mëgvigaszott
lëgyën. (48) És ő monda őneki: Lyányomx,
të hütöd tégëdet üdvözëjtëtt, mënj
békességgel! ◘ (49) Még ő e beszéllette,
jövének némëllyek a’ zsinagóga fejëdel-
méhëz, mondván őneki: Në akarjad
gyëtrenëd e Mestërt, mërt të
lyányod mëgholt. (50) Jézsus kedég ez igë
hallván, felelë a’ lyány atyjának: Në
akarj félnëd, de csak higgy, és mëgüdvö-
zől! (51) És mikor jutott volna a’
házhoz, nëm ereszte valakit bemënni
ővelë, hanëmcsak Pētërt és Jakabot és
Jánost, és a’ lyánnak atyját és anyját.
(52) Siratják vala kedég azt mënd, és
gyászolják vala. És ő monda: Në akarjatok
sírnotok, mërt nëm holt mëg a’ lyány, de
aloszon. (53) És mëgmövetik vala őtet,
tudván, mërt mëgholt volna. (54) Ő
kedég fogván ő kezét, ivöltö, mondván:
Lyány, kelj fël! (55) És mëgfordola ő
szelletë, és lëgottan fëlkele. ||
És parancsolá őneki ënni adniok. (56)
És mëgrémölének ő szülei, kiknek ő
parancsolá, hogy valakinek në monda-
nák, mëly lött vala.
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          IX  ˹Kilencëd˺

Ëgybehíván kedég Jézsus a’ tizënkēt
apastalokat, ada őnekik tehetségët

és hatalmat mëndën ördögökön,
és hogy a’ lëletëzetëket mëgvi-
gasztanák. (2) És ereszté azokat prédikál-
niok Istennek országát, és mëgvigasztani
betegëket. (3) És monda azoknak:
Sëmmit az útban fël në vëgyetëk, sëm
vesszőt, sëm tassolt, sëm kënyeret, sëm
pénzt, és kēt szoknyákat në valljatok!
(4) És valamëly házba bemënendëtëk,
ott lakozjatok, és onnan ki në jőjetëk!
(5) És valakik nëm vēndnek tütöket,
kimënvén a’ városból, lábatoknak
porát ës lërázjátok, azokra való
tanóságba! (6) Kimënvén kedég, kerëngnek
vala kastélyok szerént, ëvangyëlizálván
és vigasztván mëndënött. ◘ (7) Hallá kedég
nëgyedlő Hëródës mëndënëket, mëllyek
lësznek vala őtőllö, és kētëlkëdik vala
azért, mërt némëllyektől mondatnék, (8)
hogy János költ fël halottaiból, de
némëllyektől, |
mërt Illyés tetëtt, ëgyebektől kedég, mërt
a’ régi próféták közzől költ fël ëgy. (9)
És monda Hëródës: Jánost ēn nyakazám
mëg. Ki kedég ez, kiről ēn illyetenëket
hallok? És keresi vala látni őtet. ◘ (10)
És mëgfordólván, az apastalok mëg-
mondák őneki, valamëllyeket töttek
vala. És azok vévén, mënë magoknak
kietlen helyre, ki mondatik Bëtsai-
dá[]nak. (11) Kit mikor mëgesmertek
volna a’ gyölekëzetëk, követék őtet.
És fogadá azokat, és beszél vala őnekik
Istennek országáról, és azokat, kik egészség-
nēlkül szűköslők valának, mëgvigasztja
vala. ◘ (12) A’ nap kedég kezdëtt vala
lëhajlani. És hozjávépvén a’ tizën-
kettő, mondának őneki: Ereszd el a’

gyölekëzetëket, hogy mënvén, fordólja-
nak a’ kastélyokba és a’ falukba, mëly-
lyek rokon vadnak, és lëljenek étkeket,
mërt itt puszta helyën vagyonk. (13)
Monda kedég azoknak: Tü adjatok ő-
nekik ënniëk! És ők mondának: Incsen
münekönk több, hanëmcsak öt kënyerönk
és kēt halonk. Hanëm ha talántál mü
mënjönk el, és vëgyönk ënniëk mënd e
népnek. |
(14) Valának kedég monnal ötszër ezër
férfian. És monda a’ tanëjtványoknak:
Ültessétëk lë azokat seregëk
szerént ötvenével! (15) És úgy tőnek, és
mëndënëket lëültetének. (16) Vévén kedég
az öt kënyereket és a’ kēt halakat,
tekënte mënnybe, és mëgáldá azokat és
mëgszegé, és osztá ő tanëjtványinak, hogy
vetnék a’ gyölekëzetëk eleibe. (17)
És mëndënëk őnek és mëgelégëdének, és
fëlvéteték, mëly mëgmaradott vala
azoktól, a’ derëbëkből tizënkēt füles
kosárral. ◘ (18) És így lött, mikor önmaga
volna imádkozván, valának a’ tanëjt-
ványok ővele, és kērdé azokat, mond-
ván: Kinek mondnak engëmet
a’ gyölekëzetëk? (19) És ők felelének,
és mondának: Ëgyebek János Bap-
tistának, ëgyebek Illyēsnek, ëgyebek kedég,
mërt az elébbi próféták közzől költ fël
ëgy. (20) Monda kedég őnekik: Tü kedég kinek
mondotok engëmet? Felelvén Simon
Pētër, monda: Istennek Kristusának. (21)x És ő
mëgfeddvén azokat, parancsolá, hogy vala-
kinek në mondanák ezëket, (22) mond-
ván: Mërt Embërfiának sokat këll
szenvedni, és mëgutáltatni a’ vénëk-
től, és a’ papok fejëdelmitől és az |
írástudóktól, és mëgöletni, és harmad-
napon fëlkelni. ◘ (23) Mond vala kedég
mëndënëknek: Ha ki akar jőni ēnután-
nam, mëgtagadja őmagát, és fël-
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vëgye ő keresztét mëndën napon, és köves-
sën engëmet! (24) Mërt ki akarandja
ő lelkét üdvözëjteni, elveszti azt,
de ki elvesztendi ő lelkét ēnérëttem,
üdvözëjti azt. (25) Mërt mit használ
embërnek, ha mënd e világot nyerje,
önmagát kedég elveszesse, és önönmagának
veszëdelmet [tëgyën]. (26) Mërt ki engëmet
és ēn beszédëmet mëgutálandja, azt
Embërnek Fia mëgutálja, mikor jövend
ő nagyságában, és ő Atyjáéban, és a’
szent angyalokéban. (27) Mondom kedég
tünektëk: Bizony vadnak az itt állók
közzől némëllyek, kik nëm kóstolják a’
halált, mígnëm lássák Istennek országát. 
◘ (28) Lött kedég ez igék után monnal
nyolc nap, és velë vëvé Pētërt és Ja-
kabot és Jánost, és fëlmënë a’ hëgyre,
hogy imádkoznék. (29) És úgy lött, mikor
imádkoznék, mëgváltozék ő orcájá-
nak személyë, és ő ruházatja fejér, mëg-
fénesëdvén. (30) És ímë, kēt férfiak
beszélnek vala ő- ||
vele. (31) Láttattak vala kedég Mojzsës
és Illyēs a’ nagyságban, és beszélnek vala
ő haláláról, kit mëgtökéllendő volna
Jëruzsálëmben. (32) De Pētër, és kik ővelë
valának, mëgnehezëdtek vala álom-
mal. És fëlébredvén, láták ő nagyságát
és a’ kēt férfiat, kik állnak vala ővele.
(33) És úgy lött, mikor eltávoznának
őtőllö, monda Pētër Jézsusnak: Paran-
csoló, jó nekönk itt lënnönk, alkos-
sonk itt három hajlakot, ëggyet tënekëd,
és ëggyet Mojzsësnek, és ëggyet Illyésnek,
nëm tudván, mit mondana. (34) Ő
kedég ezëket beszéllette, lőn nagy köd,
és mëgkörnyékëzé azokat, és [félemének]
azok a’ ködbe bemënettëk. (35) És
lőn szó a’ ködből, mondván: Ez ēn
szerető Fiam, őtet hallgassátok! (36)
És mikor e szó lënnë, lëleték Jézsus önönmaga.

És ők [hallgattak], és senkinek sëmmit sëm
mondának a’ napokban ezëkből, mëly-
lyeket láttak vala. ◘ (37) Úgy lőn kedég má-
sodnapon, ők a’ hëgyről lëszállattok,
eleikbe kele őnekik sok gyölekëzet.
(38) És ímë, ëgy férfiú a’ gyölekëzet köz-
zől kiivöltö, mondván: Mestër, |
onszollak tégëdet, tekënts ēn fiamra,
mërt ëgyetlenëgy ēnnekëm; (39)
és ímë, a’ szellet mëgfoglalta őtet, és
hirtelen ivölt, és lëejti, és a’ tajtékkal
mëgundokëjtjax őtet, és csak alig távo-
zik el, mëgnyővén őtet. (40) És kérém të
tanëjtványidat, hogy kivetnék azt, és nëm
teheték. (41) Felelvén kedég Jézsus, monda: Ó,
hütötlen nëmzet, és visszavívó, míglen
lëszëk tüveletëk, és míglen szenved-
lek tütöket? Hozjad ide të fiadat! (42)
És mikor hozjá közelëjtëtt volna, lë-
ejté őtet az ördög, és mëgnyövé. (43)
És mëgporëjtá Jézsus a’ fertëzetës szelletët,
és mëgvigasztá a’ gyermëkët, és mëgadá
xőtet ő atyjának. (44) Csodálkodnak
vala kedég mëndënëk Istennek nagyságán; és
mëndënëk mëndënëkben csodálkodván,
mëllyeket tëszën vala, monda ő tanëjt-
ványinak: Vessétëk e beszédëket ti
szüvetëkbe, mërt jövendő, hogy
Embërnek Fia eláróltassék embërëknek
kezëkben. (45) És ők nëm ērtik vala
ez igét, és vala befëdëzëtt őelőt-
tök, és félik vala mëgkērdeni őtet ez
igéről. ◘ (46) Bemëne kedég őbeléjëk e
gondolat: Ki |
őközőllök nagyobb volna. (47) És Jézsus
látván ő szüvöknek gondolatit, foga
ëgy gyermëkët, és állaptatá őtet őmel-
lettë, (48) és monda őnekik: Valaki vēndi
e gyermëkët ēn nevembe, engëmet vëszën; és
valaki vēndx engëmet, vëszi őtet, ki
eresztëtt engëmet. Mërt ki küssebb mënd
tiközöttetëk, az nagyobb. ◘ (49) Felelvén
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kedég, monda János: Parancsoló, látánk né-
mëllyet, të nevëdben ördögöt kivetőt,
és mëgtiltók őtet, mërt nëm követ té-
gëdet mivelönk. (50) És monda azoknak
Jézsus: Në akarjátok mëgtiltanotokx őtet,
mërt ki nincs miellenönk,* miértönk
vagyon. ◘ (51) Úgy lött kedég, mikor betelje-
sëdnének ő elvételének napi, és ő
erősëjté ő orcáját, hogy mënnë Jëru-
zsálëmbex. (52) És eresztë követëket ő szë-
mélyë előtt, hogy eredvén, bemënnének
samaritánosoknak városokba, és készë-
letët tënnének őneki. (53) És nëm foga-
dák őtet, mërt ő orcája vala Jëruzsálëmbe
mënévöl. (54) Mikor kedég látták volna
ő tanëjtvá[ny]i, Jakab és János, mondá-
nak: Uram, akarod-ë, |
mondjuk, hogy tűz szálljon lë mënnyből, és
mëgemésszë azokat, miképpen
tött Illyēs? (55) És mëgfordólván,
mëgporëjtá őket, mondván: Nëm tud-
játok, ki szelleti vattok. (56) Mërt
nëm jött Embërnek Fia lëlkëket elveszteni,
de üdvözëjteni. És elmënének más
kastélyba. ◘ (57) Úgy lött kedég, ők az útban
járattok, monda ëgynémëly őneki: Követ-
lek tégëdet, valahová mënendesz. (58)
És Jézsus monda őneki: Ravaszoknak likok
vagyon, és mënnyi repösőknek fészkëk,
Embërfiának kedég nincs hová fejét haj-
tani. ◘ (59) Monda kedég a’ másiknak:
Kövess engëmet! És az monda: Uram, eressz el
előszër engëmet mënnëm, és eltemetnëm ēn
attyámatx. (60) És monda őneki Jézsus: Hadd el, hogy
a’ halottak temessék el ő halottokat;
të kedég mënj el, és hirdessed Istennek orszá-
gát! ◘ (61) És az más monda: Követlek
tégëdet Uram, de előszër eressz el engëmet
mënnëm, és mëgmondanom azoknak,
kik otthon vadnak. (62) Monda ||
őneki Jézsus: Senki nëm kész Iste[]nnek országába

mënni, ki ereszti ő kezét az ekére,
és hátmëgé néz.

          X 10 ˹Tized˺

Ezëk után kedég választa Úr ës más
hetvenkettőt, és eresz[t]ëttë azokat

ketten és ketten ő orcája előtt
mëndën várasba és helyre, hová
ő vala mënendő. (2) És mond vala [ ]
őnekik: Valóbizony az aratat
sok, a’ munkásokx kedég kevesëk. Kérjétëk
azért az aratatnak Urát, hogy ereszjex

a’ munkásokat ő aratásába. (3) Eredje-
tëk! Ím, ēn eresztlek titëket, miképpen
báránokat farkasoknak közikbe. (4) Në
akarjatok viselnëtëk zsákokat, és së
tasoltx, së sarukat; és senkinek az útban
në köszönjetëk! (5) Valamëly házba
bemënendëtëk, előszër mondjátok: Békeség
e háznak! (6) És ha ott lēnd békeségnek
fia, mëgnyugoszék ti békeségtëk őrajta,
ha kedég nëm, ti békeségtëk mëg
tihozjátok fordól. (7) Azon házban
lakozjatok kedég, ëvén és iván, mëllyekx

azoknál vadnak; mërt méltó munkás ő
érdemének. Në akarjatok mënnëtëk ház-
ból házba! (8) És |
valamëly várasba bemënendëtëk, és fo-
gadandnak titëket, ëgyétëk, mëllyek ti-
nektëk előtökbe vettetnek; (9) és vigasz-
jatok betegëket, kik abban vadnak,
és mondjátok őnekik: Elközelëjt tikö-
zitëkbe Istennek országa. (10) Valamëly
várasba bemënendëtëk, és nëm fogadand-
nak titëket, kimënvén ő úcáiba, mondjá-
tok: (11) Lábainknak porát ës,
ki mirëánk ragadott ti várostokból,
lëtörlük tirëátok azt, demaga tudjá-
tok, mërt elközelëjt Istennek országa. (12)
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Mondom tinektëk, mërt könyvebb lëszën an-
napon Sodomának, hogynëm a’ váras-
nak. ◘ (13) Jaj tënekëd, Korozaim! xJaj
tënekëd, Bëtsaida! Mërt ha Tírusban és
Sidónban löttek volna e jószágok, mëly-
lyek tibennetëk löttek, régëntën cilí-
ciumba[n] és hamuban ülvén, pënitënciát tartot-
ta[k] volna. (14) De valóbizony Tírusnak
és Sidónnak könyvebb lëszën itéletben,
hogynëm tinektëk. ◘ (15) És të, Kafarnaom,
mënnyiglenx fëlmagasztatol, pokliglan
elmerëjtetël. ◘ (16) Ki tütöket hallgat,
engëmet hallgat; és ki tütöket utál,
utálja őtet, ki eresztëtt engëmet. ◘ (17)
Mëgfordolának kedég a’ hetvenkettő,
örömmel mondván: Uram, ördögök ës
engednek münekönk të nevedbe. (18)
És monda őnekik: Látom vala sá-
tánt, miként villamatot mënnyből lë-
hullatta. (19) És ímë, adtam tünektëk
hatalmat, kégyókra és skorpiókra nyo-
motnotok, és ellenségnek mëndën tehet-
ségére; és sëmmi nëm árt tünektëk. |
(20) De valóbizony ebben në örőljetëk,
mërt szelletëk engednek tünektëk,
örőljetëk kedég, mërt tü nevetëk írván
vagyon mënnyekben. ◘ (21) Azon időben
vigada Szent Szelletben, és monda: Val-
lok tënekëd, mënnynek és földnek Ura,
mërt elrëjtëtted ezëket a’ bölcsektől
és az ildomosoktól, és mëgjelëntëtted
azokat apródoknak. Úgy, Atya, mërt úgy
këlletëtt tëelőtted. (22) Mëndënëk
adattak ēnnekëm ēn Atyámtól. És senki
nëm esmertë, ki lëgyën Fiú, hanëmcsak Atya;
és ki lëgyën Atya, hanëmcsak Fiú, és kinek
akarandja Fiú mëgjelënteni. (23) És
mëgfordólván ő tanëjtványihoz, monda:
Bódog szëmëk, kik látják, mëllyeket
tü láttok. (24) Mërt mondom tünek-
tëk: mërt sok próféták és királyok akar-

ták volna látniok, mëllyeket tü láttok,
és nëm láthatták; és hallaniok, mëllyeket
hallotok, és nëm hallották. ◘ (25) És ímë,
némëly a’ törvénytudók közzől fëlkele,
késértvén őtet, és mondván: Mestër, mi
tévén hatom az örök életët? (26) És ő
monda őneki: A’ törvényben mi vagyon
írván, miképpen olvasod? (27) Ő
felelvén, monda: Szeressed të Uradat,
Istenëdet mënd të |
szüveddel, és mënd të lëlkëddel, és mënd
të erőddel, és mënd të elméddel; és të
feledët, miként tënmagadat. (28) És
ő monda: Igazan itélëd. Ezt tëgyed,
és élsz. (29) A’ kedég akarván mëgigazëjta-
ni önmagát, monda Jézsusnak: És ki ēn
felem? ◘ (30) Fëltekëntvén Jézsus, monda:
Néminemő embër száll vala lë Jëruzsálëm-
ből Jërikóba, és esék tolvajok közibe,
kik ës mëgfoszták őtet, és csapások rëjá-
vetvén, elmënének, fēlelevenën hagy-
ván. (31) Történék kedég, hogy némëly
pap szállana lë azon úton, és látván
őtet, elmúla. (32) Azonképpen ës a’
lëvita, mikor volna az út mellett, és
látván őtet, elmúla. (33) Néminemő
samaritános kedég utat utalván, juta ő-
hozjá, és látván őtet, irgalmasságra
rëzzeszteték. (34) És mëgközelëjtvén,
mëgkötözé ő sebeit, beléötvén olajt
és bort; és vetvén azt ő barmára, monda*
a’ stallótartónak, hogy ő szorgalmassá-
gát viselné. (35) És másodnapon
vőn kēt pénzt, és adá a’ stallótartónak,
és monda: Valljad ő szorgalmazatossá-
gát, és valamit költendesz őrëjá,
ēn, mikor mëgfordolandok, mëgadom
tënekëd. (36) E három közzől ki tet-
szik tënekëd, ||
hogy rokonb volt annak, ki a’ tolvajok
közibe esëtt? (37) És az monda: Ki az
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irgalmasságot töttö őneki. És
monda annak Jézsus: Mënj el, të ës azonkép-
pen tégy! ◘ (38) Úgy lött kedég, mikor
mënne, és ő bemënë ëgy néminemő
kastélyba, és néminemő nēmbëri, Márta
nevő, befogadá őtet ő házába. (39)
És ennek vala húga, Mária nevő, ki
bizony ülvén Úrnak lábainál, hallgatja
vala ő igéit. (40) Márta kedég szorgal-
mazik vala a’ gyakorta való szolgálat-
hoz. Ki mëgálla, és monda: Uram, nincs
tënekëd szorgalmazatod, hogy ēn
húgom enmagamat hagyott szolgál-
nom? Mondjad azért őneki, hogy segél-
jën engëmet! (41) És felelvén, monda őneki
Úr: Márta, Márta, szorgalmazatos vagy,
és sokakban háboróltatol mëg. (42) Bi-
zony ëgy këllemetës. Mária jobb részt
választott önmagának, ki nëm véte-
tik el őtőllö. 

          XI 11 ˹Tizënëggyed˺

És úgy lött, mikor volna ëgy némi-
nemő helyben imádkozván, hogy

mëgszőnt volna, monda ëgy ő ta-
nëjtványi közzől: Uram, tanéh
münket imádkoznonk, miképpen ës
János tanëjtotta ő tanëjtványit! (2) És
monda ő- |
nekik: Mikor imádkoztok, mondjátok:
◘ Mü Atyánk, ki vagy mënnyekben!
Szentëltessék të neved! Jőjön të or-
szágod! Lëgyën të akaratod, miként
mënnyben, és azonként földön! (3) Mü
mëndënnapi kënyerönket adjad mü-
nekönk ma! (4) És bocsássad mü-
nekönk bűnönket, mërt bizony ës
mü mëndën münekönk vétendőnek! És në
vígy münket késértetbe! ◘ (5) És monda
azoknak: Kinek tüközzőlletëk

vagyon barátja, és mëgyën őhozjá
éfēl-koron, és mond őneki: Barátom, köl-
csönözj ēnnekëm három kënyeret, (6)
mërt ēn barátom jött az útból ēn-
hozjám, és nincs mit vessek őeleibe;
(7) és ő belöl felelvén, mondjon: Në ne-
hezelj ēnhozjám, mërt immár ajtómat
berekesztëttem, és ēn gyermëkim ēn-
velem hajlakomban, nëm kelhetëk
fël, és nëm adhatom tënekëd! (8) És
ha az hogy* mëg nëm szőnendik koltagván,
mondom tünektëk, mërt ës ha nëm
adja őneki fëlkelvén, azért, hogy ő
barátja lëgyën, demaga fëlkel ő jám-
bortalanságájért, és adja őneki, vala-
mënéjëk këllemetësëk. ◘ (9) És ēn
mondom tünektëk: Kérjetëk, és |
adatik tünektëk; keressetëk, és lëltëk;
koltagjatok, és mëgnyittatik tünektëk.
(10) Mërt mëndën, ki kér, vëszën; és ki
keres, lël; és koltagónak mëgnyittatik.
(11) Ki kér azért tüközzőlletëk kënye-
ret atyjától, minëm követ nyójt neki?
Avagy halat, minëm kégyót ad neki a’
halért? (12) Avagy ha kérend tikmo-
nyat, minëm nyójt neki skorpiót?
(13) Ha azért tü, jóllehet gonoszok
lëgyetëk, tudtok jó adományokat adno-
tok tü fiaitoknak, mënt inkább tü
mënnyei Atyátok ad jó Szelletët őtet
kérőknek. ◘ (14) És vala Jézsus ördögöt ki-
vető, és a’ vala néma. És mikor kivette
volna az ördögöt, mëgszólala a’ néma;
és csudálkodtak a’ gyölekëzetëk. (15)
Némëllyek kedég őközzőllök mondottak:
Belzëbuppal, ördögök fejëdelmével
veti ki az ördögöket. (16) És ëgyebek
késértvén, mënnyi jelënségët követnek vala
őtőllö. (17) Ő kedég, hogy látá ő gondolat-
jokat, monda őnekik: Mëndën ország,
önönbennë mëgoszlatott, mëgpusztól-
tatik, és ház házra omol. (18) És ha
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kedég satanás önönbennë mëgoszlatott,
miként állapik |
ő országa? Mërt mondotok engëmet
Belzëbuppal kivetnëm ördögöket.
(19) Ha kedég ēn Belzëbuppal vet[é]k
ki ördögöket, tü fiaitok kivel
vetik ki? Azért ők lësznek tü bíráitok.
(20) Bizony ha ēn Istennek újával ve-
tëk ki ördögöket, kētëlkëdetlen tü-
közitëkbe jutott Istennek országa. (21)
Mikor erős fegyverës őrizi ő gádorát,
békeségben vadnak mëndënëk, mëllye-
ket bír. (22) Ha kedég attól erősb jö-
vend, és mëggyőzendi, elvëszi mënd ő
fegyverit, kikben bízik vala, és ő foszlatit
elosztja. (23) Ki nincs ēnvelem, ēnelle-
nëm vagyon; és ki nëm győjt ēnvelëm,
a’ himt. ◘ (24) Mikor a’ fertëzetës szel-
let kimënend embërből, jár vizetlen
helyëkën, keresvén nyugolmat; és nëm
lëlvén, mond: Mëgfordolok ēn há-
zamba, honnan kijöttem. (25) És
mikor jövend, lëli azt sëprőkkel
mëgtisztëjtván, és mëgékësëjtvén. (26) És
tahát elmëgyën, és vëszën más hēt szel-
letëket, tőllétől álnokbakat. És bemën-
vén lakoznak ott. És lësznek az embërnek
utólji gonoszbak az előbelieknēl. ◘ (27)
Úgy lött kedég, mikor ezëket mondaná, ëgy
néminemő ||
nēmbëri a’ gyölekëzet közzől fële-
melvén ő szavát, monda őneki: Bódog
has, ki tégëdet viselt, és az emlők,
kiket emtēl. (28) És ő monda:
Valóbizony. Bódogok, kik hallgatják
Istennek igéjét, és őrizik azt. ◘ (29) A’
gyölekëzet kedég ëgybefutván, kezde
mondani: E nëmzet álnok nëmzet;
jelënségët követ, és jelënség nëm adatik
őneki, hanëmcsak Jónás prófétának
jelënségë. (30) Mërt miképpen volt
Jónás a’ niniviabelieknek jelënség,

úgyan lëszën Embërnek Fia e nëmzetnek.
(31) Délszegi királné fëlkel itéletben
e nëmzetnek férfiaival, és mëgkárhoztatja
őket; mërt jött földnek végéről hall-
gatni Salamonnak bölcseségét, és ímë,
ez nagyobb, hogynëm Salamon. (32) Nini-
viabeli férfiak fëlkelnek itéletben e
nëmzettel, és mëgkárhoztatják őtet,
mërt művelkëdtek pënitënciát Jónásnak
prédikációjára, és ímë, e nagyobb Jónásnál.
◘ (33) Senki nëm gyójt szövétnekët, és veti
rëjtëkbe, sëm a’ szapu alá, de a’
gyërtyatartóra, hogy kik bemënnek,
lássanak világot. (34) Të testëdnek
szövétnekë të szëmëd. Ha të szëmëd
ëgy- |
ügyő lēnd, mënd të testëd világos lë-
szën; ha kedég álnok lēnd, të testëd ës
setét lëszën. (35) Lássátok azért, hogy
a’ világ, ki tübennetëk vagyon, setét
në lëgyën! (36) Ha azért të testëd vilá-
gos lēnd, nëm vallván setétségnek vala-
mi részét, mëndënëstől világos lëszën,
és miképpen villamatnak szövétneke,
mëgvilágosëjt tégëdet. ◘ (37) És mikor
beszéllene, kéré őtet a’ lëváltaknak
ëgy néminemő fēdelme, hogy ebélle-
nék ővele. És bemënvén, lëülö. (38)
A’ lëvált kedég kezde, önönbennë
gyanakodván, mondani, mire nëm mosdott
volna mëg az ebéd előtt. (39) És monda
Úr őneki: Ma tü, lëváltak mëgtisztëjtjá-
tok, mëly kűvöl vagyon a’ kelyhën és a’
katinomon, mëly kedég [vagyon] tü-
bennetëk, teljes ragadozással és hamis-
sággal. (40) Hëjtok! Nëmde az-ë, ki
töttö, mëly kűvöl vagyon, töttö azt ës,
mëly belöl vagyon? (41) De valóbizony,
mëly fëlëttë vagyon, adjatok alamizsnát,
és ímë, mëndënëk tiszták lësznek tünektëk.
(42) De jaj tünektëk, lëváltak, kik
mëgdézmáljátok a’ mëntát |
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és a’ rutát, és mëndën káposztát, és elmúl-
játok Istennek mëndën itéletét és a’
szerelmét!x Ezëket kedég këllëtt [volna] tënnëtëk,
és azokat nëm mëghagynotok. (43) Jaj
tünektëk, lëváltak, kik szeretitëk a’ fő
szēkëket a’ zsinagógákban és köszöne-
tëket vásárhelyt! (44) Jaj tünektëk, kik
vattok, miként a’ koporsók, kik nëm
tetnek, és embërëk fëlëttëk járván, nëm
tudják. ◘ (45) Felelvén kedég ëgynémëly a’
törvénytudók közzől, monda őneki:
Mestër, ezëket mondván, bosszóságot
tész münekönk. (46) És ő monda: És
tünektëk, törvénytudóknak jaj, kik ter-
hekkel mëgterheltëk embërëket,
mëllyek nëm viseltethetnek, és tü ëgy
újotokkal sëm illetitëk a’ terheket!
(47) Jaj tünektëk, kik mëgrakjátok
a’ prófétáknak koporsójokat, tü atyái-
tok kedég mëgölték azokat. (48) Bizonyá-
ba tanóljátok, mërt kedvelitëk tü
atyáitoknak művelkëdetëket, mërt
bizonyába ők mëgölték azokat, tü
kedég mëgrakjátok ő koporsójokat. (49)
És azért Istennek bölcsesége monda:
Eresztëk azokhoz prófétákat és apastalokat;
és azok közzől mëgölnek és üldöz-
nek, (50) hogy mëgkö- |
vettessék mëndën prófétáknak vérëk e
nëmzettől, ki elötletëtt világ kezdetitől
fogván; (51) igaz Ábëlnek vérétől
fogván Zakariásnak véreiglen, ki
elveszëtt az ëgyház között és az oltár
között. Úgy mondok tünektëk, hogy mëg-
követtetik e nëmzettől. (52) Jaj
tünektëk, törvénytudók, kik vöttétëk
tudománnak kulcsát, tü be nëm mënte-
tëk; és azokat, kik bemënnek vala, mëg-
tiltottátok! ◘ (53) Mikor kedég ezëket
mondaná őnekik, kezdének a’ lëváltak
és a’ törvénytudók nehezen őellene
állaniok, és ő száját berekeszteniëk

sokakról; (54) álnolkodván őneki, és
keresvén valamit fogniok ő szájából,
hogy mëgvádolnák őtet.

          XIId 12 ˹Tizënkettőd˺

Sok gyölekëzet kedég környől állván,
úgy, hogy önëgymást mëgnyomod-

nák, kezdé mondani ő tanëjt-
ványinak: Figyelmezjetëk a’ lë-
váltaknak kovászitól, ki mondatik
képmutálatnak! (2) Sëmmi kedég oly
fëdëzëtt, ki nëm mëgjelëntetik, és sëmmi
oly rëjtëk, ki nëm mëgtudatik. (3) Mërt
mëllyet setétëkben mondottatok, világ-
ban mondatnak; és mëllyeket ||
fülekben beszéllëttetëk és hajlakokban,
prédikáltatnak hajazatokon. (4) Mondom
kedég tünektëk, ēn barátimnak, hogy në
ijedjetëk mëg azoktól, kik testëtëket
mëgöl[i]k, és nincs annak utá[nn]a toábbá,
mit tëgyenek. (5) Mëgmutatom kedég
tünektëk, kit féljetëk: Féljétëk kedég
őtet, ki miután mëgölend, hatalmat
vall ereszteni pokolba; úgy mondok
tünektëk: Ezt féljétëk! (6) Nëmde öt
verebek adatnak ëgy fēlpénzën-ë?
És ëgy azok közzől nincs feledetben
Isten előtt. (7) De ës tü fētëknek mëndën
fürti mëgszámláltattak. Në akarjatok
azért félnëtëk, mërt sok verebek-
től jobbak vattok tü! (8) Mondom
kedég tünektëk: Mëndën, valaki valland
engëmet embërëk előtt, Embërnek Fia
ës vallja őtet Istennek angyali előtt. (9)
Ki kedég mëgtagadand embërëk előtt,
mëgtagadtatik Istennek angyali előtt.
(10) És mëndën, ki mond igét Embërfia
ellen, mëgbocsáttatik őneki. Annak
kedég, ki káromland Szent Szellet ellen, nëm
bocsáttatik mëg. (11) Mikor kedég visznek
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tütöket zsinagó- |
gákba és a’ mestërëkhëz,* në akarjatok
szorgalmaznotok, miképpen avagy mit
feleljetëk, avagy mit mondjatok! (12)
Mërt Szent Szellet tanëjt tütöket az
üdőben, mit këllessék mondanotok.
◘ (13) Monda kedég őneki némëly a’ gyöle-
këzet közzől: Mestër, mondjad ēn
atyámfiának, hogy oszja mëg ēnvelëm
az örököt! (14) És ő monda annak:
Embër, ki szerzett engëmet bíróvá
avagy osztóvá türajtatok? (15) És
monda azoknak: Lássátok, és őrizkëd-
jetëk mëndën fösvénségtől, mërt nincs
valakinek ő élete a’ bőségben, ezëk
közzől, mëllyeket bír. ◘ (16) Mondá kedég
ezëknek e hasonlatot, mondván: Ëgy némi-
nemő kazdag embërnek földö hozott
bő gyimölcsöket. (17) És gondolja vala
önbennë, mondván: Mëtgyek, hogy
nincsen hová takarjam ēn gyimölcsimet?
(18) És monda: Ezt tëszëm: mëg-
töröm ēn csűrömet, és nagyobban alko-
tom, és oda győjtök mëndënëket, mëllyek
löttek ēnnekëm, és ēn javimat. (19) És
mondok ēn lëlkëmnek: Lëlkëm, sok
javid vadnak, sok esztendőkben szërzet-
tettek; nyugoggyál, |
ëgyēl, igyál, és gyënyërkëdjēl! (20) Monda
kedég annak Isten: Hëjt, ez éjjel të lëlkë-
det mëgkérik! És a’ kiket alkottál,
kiéi lësznek? (21) Ígyen vagyon, ki őma-
gának këncsëz, és nëm kazdag Istenben.
◘ (22) És monda ő tanëjtványinak: Azért
mondom tünektëk: Në akarjatok szor-
galmazók lënnëtëk tü lëlkëtëknek, mit
ëgyetëk, së tü testëtëknek, mivel ruház-
jatok! (23) Mërt a’ lélëk nagyobb,
hogynëm az étëk, és a’ test nagyobb, hogynëm
a’ ruházat. (24) Lássátok a’ hollókat,
mërt nëm vetnek, sëm aratnak, kiknek nincs
pincējëk, sëm csűrök, és Isten élteti

azokat. Mënt inkább tü öregbek vat-
tok azoktól! (25) Ki kedég tüközzőlle-
tëk gondolván, toldhat ëgy könyöknéjet
ő állatjához? (26) Azért ha mëly
küssebb, sëm tehetitëk, az ëgyebiről mit
szorgalmaztok? (27) Lássátok a’ me-
zőnek liliomit, miképpen nőnek,
nëm munkálkodnak, sëm fonnak. Mon-
dom kedég tünektëk, mërt Salamon
mënd ő dicsőségében nëm ruháztatik vala,
miképpen ezëk közzől ëgy. (28) Ha
azért a’ szénát, ki ma a’ mezőn vagyon,
és hol- |
nap a’ kalongyába eresztetik, Isten így
ruházja, mënt inkább tütöket, keves
hütővek! (29) És tü në akarjátok
keresnëtëk, mit ëgyetëk, avagy mit igya-
tok, és në akarjatok magason emel-
këdnëtëk, (30) mërt mëndezëket
keresik e világnak pogáni! Tudja kedég
tü Atyátok, mërt ezëk-nēlkül szűkös-
lötök. (31) De valóbizony előszër
keressétëk Istennek országát és ő igazsá-
gát, és mëndezëk adatnak tünektëk.
(32) Në akarjatok félnëtëk, küsded
csorda, mërt këlletëtt tü Atyátoknak
országot adni tünektëk! ◘ (33) Adjátok
el, mëllyeket bírtok, és adjatok ala-
mizsnát! Alkossatok tümagatoknak
zsákokat, kik mëg nëm avólnak, fogyatko-
zatlan këncsët mënnyben, hová ur nëm
közelëjthet, és moly mëg nëm sëmmiëjti!
(34) Mërt hol vagyon të këncsëd, ott
vagyon të szüved ës. ◘ (35) Lëgyenek tü
farcsoktok mëgszorëjtván, és égő
szövétnekëk tü kezetëkben, (36) és
tü ëgyenlők embërëkkel, ő urokat vá-
rókkal, mikoron mëgfordóljon a’
mënyekëzőből; ||
hogy mikor mëgjövend és koltagand,
sietelmmel mëgnyissanak őneki. (37) Bó-
dogok a’ szolgák, kiket mikor jövend
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az úr, lëlend vigyázattok. Bizony mondom
tünektëk, hogy mëgszorëjtja önmagát, és
lëülteti azokat, és mënvén, szolgál őne-
kik. (38) És ha jövend az éjnek másod
vigyázatja-koron, és ha harmad vi-
gyázatja-koron jövend, és úgy lëlendi,
bódogok a’ szolgák. (39) Ezt kedég tud-
játok: mërt ha tudná a’ házi atya, mëly
üdőn az ur jőnö, vigyázna valóbizony,
és nëm hadná mëgásni ő házát. (40) És
tü lëgyetëk készek, mërt mëly időn nëm
alajtjátok, jő Embërnek Fia! ◘ (41) Monda
kedég őneki Pētër: Uram, mühozjánk
mondod-ë e példabeszédët, avagy mëndë-
nëkhëzx? (42) Monda kedég Úr: Kit alajtasz
hű sáfárnak, és ildomosnak, kit szerzett
úr ő házabeliekën, hogy adja őneki
idején a’ buzának mértékét? (43) Bó-
dog a’ szolga, kit mikor jövend az úr,
lëlendix őneki úgy tétét. (44) Bizony
mondom tünektëk, mërt mëndënëkën,
mëllyeket bír, szerzi őtet. (45) Hogy-
ha |
mondand a’ szolga ő szüvében: Késë-
delmet tëszën ēn uram jőni; és kezden-
di mëgverni a’ gyermëkëket és a’
lyányokat, és ënni, és innya, [
    ] és mëgrészegëdni; (46) jő a’ szol-
gának ura a’ napon, kin nëm reménli,
és az időn, kin nëm tudja, és mëgosztja
őtet, és ő részét veti a’ hitlenëkkel. (47)
A’ szolga kedég, ki mëgesmerte urának aka-
ratját, és nëm tëszën ő akaratja szerént,
verettetik sok csapásokkal. (48)
Mëndënëk, kinek sok adatott, sok
követtetik őtőllö; és kinek sokat kölcsö-
nöztenek, többet kérnek őtőllö. ◘ (49)
Tüzet jöttem eresztenëm földre, és mit
akarok, hanëmcsak hogy mëggërjedjën.
(50) Keresztséggel këll kedég mëgkeresz-
tëltetnëm, és miképpen kēnszerëjte-
tëm, mígnëm mëgtökéllessék. (51)

Alajtjátok-ë, mërt békeségët jöttem
eresztenëm földre? Nëm, mondom tü-
nektëk, de választást. (52) Mërt
lësznekx ötön, ettől fogván, ëgy házban,
hárman mëgoszlattak kettő ellen, és
kettő három ellen. (53) Mëgoszlatnak
atya fiú ellen, és fiú atya ellen, anya
lyánya ellen, mëny ő napa ellen, |
és nap ő mënyë ellen. ◘ (54) Mond vala
kedég a’ gyölekëzetëknek: Mikor látandjá-
tok a’ ködnek napnyugat felől költét,
lëgottan mondotok: Es jő; és úgy lëszën.
(55) És mikor látandjátok aus-
tërt fúatta, mondotok, hogy hēvx lëszën;
úgy lëszën. (56) Képmutálók! Mënnynek
és földnek szëmélyét esmertétëk mëgbi-
zonyëjtanotok, ez időt kedég miképpen
nëm [
          ] bizonyëjtjátok mëg? ◘ (57) És
mit kedég tünöntőlletëk nëm itélitëk,
mëly igaz? (58) Mikor kedég mégy të el-
lenségëddel a’ fēdelmhëz, az útban
erőködjēl mëgszabadólnod őtőllö,
nëtalántál kēzbe ad tégëdet a’ bí-
rónak, és a’ bíró ad tégëdet
a’ gyëtrőnek, és a’ gyëtrő ereszt tégëdet
a’ tömlöcbe. (59) Mondom tënekëd:
Nëm jősz ki onnaton, mígnëm
mëgadod a’ mëntől utolsóbb akcsát ës.

          XIII 13 ˹Tizënharmad˺

Valának kedég némëllyek azon idő-
ben beszélvén őneki a’ gali-

lëabeliekről, kiknek Pilátos ő
vérëket elegyëjtëttë ő áldoza-
tokkal. (2) És felelvén, monda őnekik:
Alajtjátok-ë, hogy azok mëndën galilëa-
belieknēl bűnösbek voltanak, mërt
illyetenëket szenvedtek? |
(3) Nëm! – mondom tünektëk; de hanëm-
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ha pënitënciát művelkëdendëtëk, mënd azon-
képpen elvesztëk. (4) És miképpen a’
tizënnyolc, kikre a’ toron esëtt Silové-
ban, és mëgöltö azokat. Alajtjátok-ë,
mërt ës azok bűnösbek voltak mëndën
embërëknēl, Jëruzsálëmben lakóknál? (5)
Nëm! De mondom tünektëk:* ha
pënitënciát nëm tartandotok, mënd azonkép-
pen elvesztëk. ◘ (6) Mondja vala kedég e
hasonlatot: Ëgy néki vall vala figefát,
plántáltattat ő szőlejében, és jövö,
keresvén gyimölcsöt azon; és nëm lële. (7)
Monda kedég a’ szőlőművesnek: Ímë,
három esztendeje vagyon, mitől fogván
jövök, keresvén gyimölcsöt e figefán,
és nëm lëlëk. Medd ki azért azt, és hogy
mit foglal földet! (8) És ez felelvén,
monda őneki: Uram, hadd el azt ez
esztendőben, és mígnëm környékét
mëgássam, és ereszjek ganéjt környől-
lö; (9) és ha bizony gyimölcsözend;
ha nëm kedég, jövendővöl kivágjad azt.
◘ (10) Vala kedég tanëjtó ő zsinagógájokban
szombatokon. (11) És ímë, ëgy nēmbëri,
ki vallja vala betegségnek szelletét ||
tizënnyolc esztendőtől fogván, és mëg-
görbedëtt vala, és mëndënëstől fogván fël
nëm nézhet vala. (12) Kit [mikor] látott volna
Jézsus, hívá őtet őhozjá, és monda őneki:
Nēmbëri, mëgszabadóltál e* betegségëd-
től! (13) És veté őrëjá kezét; és szorgal-
mazatost fëligazóltaték, és dicsővëjti va-
la Istent.x (14) Felelvén kedég a’ zsina-
góga fēdelme, méltatlankodván, mërt
szombaton vigasztott volna embërt Jézsus,
mond vala a’ gyölekëzetnek: Hat napok
vadnak, kikben këll művelkëdni,
ezëkben azért jővetëk, és mëgvigasz-
jatok! […] (15) Felelvén kedég Úr, őneki
monda: Képmutáló! Tü ëgymëndëntëk
szombaton nëm mëgódja-ë ő tehenét
avagy szamarát a’ jászoltól, és viszi

mëgitatnia? (16) Ez Ábrahámnak
lyányát kedég, kit, [ím], tizënnyolc eszten-
dőtől fogván mëgkötözött satanás,
nëm mëg këllëtt-ë ódani e köteltől
e szombatnak napján? (17) És mikor
ezt mondotta volna, általkodnak vala
mënd ő ellenségi, és mëndën nép öről
vala mëndazokon, mëllyek dicsővöl
lësznek vala |
őtőllö. ◘ (18) Mond vala azért: Kivel
ëgyenlő Istennek országa, és kivel alaj-
tom azt ëgyenlőnek? (19) Ëgyenlő mustár-
maggal, kit embër vévén, vetx ő kerté-
be; nőtt, és lött nagy fájá, és a’ mënnyei re-
pësők mëgnyugottanak ő ágai alatt.
◘ (20) És ësmég monda: Kivel alajtom
ëgyenlőnek Istennek országát? (21) Ëgyenlő
kovásszal, kit vévén nēmbëri, elrëjt há-
rom mércë lisztbe, mígnëm mënd mëg-
keljën mëndënëstől. ◘ (22) És mëgyën vala
városok szerént és kastélyok szerént, ta-
nëjtván, és utat utalván Jëruzsálëmbe. (23)
Monda kedég ëgynémëly őneki: Uram,
ha kevesën vadnak, kik üdvözőlnek? Ő
kedég monda azoknak: (24) Erőködjetëk
bemënnëtëk a’ szoros kapun; mërt
mondom tünektëk, hogy sokak keresnek
bemënniëk, és nëm mehetnek. (25) És mi-
koron bemënend a’ házi atya, és bere-
kesztendi az ajtót, kezdëtëk kűvöl ál-
lanotok, és koltagnotok az ajtón, mond-
ván: Uram, Uram, nyisd mëg müne-
könk! És felelvén, mond tünektëk: Nëm
tudlak tütöket, honnan valók lëgye-
tëk. [(26)… (27)…] Távozjatok el ēntőllem
hamisságnak művelkëdői! (28) Ott
lëszën siralm és fogaknak |
csikorgatása, mikor látandjátok Ábra-
hámot és Izsákot, és Jákobot, és mëndën
prófétákat Istennek országában.
Tü kedég kiűzettëk. (29) És jőnek napke-
let felől és napnyugat felől, és mëgnyu-
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gosznak Istennek országában. (30) És ímë,
vadnak utolsók, kik valának elölsők,
és vadnak elölsők, kik valának utol-
sók. ◘ (31) Azon napon vépének őhozjá
a’ lëváltak közzől némëllyek, mondván
őneki: Mënj ki, és mënj el innetën, mërt
Hëródës mëg akar tégëdet ölni. (32)
És monda azoknak: Mënjetëk, és mondjá-
tok a’ ravasznak: Ím, ördögöket
vetëk ki, egészségëketx tëszëk ma és
holnapon, és harmadnapon mëgtökélle-
tëm. (33) De valóbizony ēnnekëm këll
járnom ma és holnapon, és az után-
való napon, mërt nëm foglal veszë-
delm prófétát Jëruzsálëm kűvöl. ◘ (34) Jëruzsálëm,
Jëruzsálëm, ki mëgölsz prófétákat, és mëgköve-
zëd azokat, kik tëhozjád eresztettek!
Mënészër akartam të fiaidat ëgybe-
győjtenëm, miként a’ madár ő fészkét
ő szárnyai alá, és nëm akarád. (35) Ímë,
mëg |
hagyatik tünektëk tü házatok pusztán.
Mondom kedég tünektëk, mërt nëm láttok
engëmet, mígnëm jőjön az idő, mikor
mondjátok: Áldott, ki jött Úrnak nevébe!

          XIIII 14 ˹Tizënnëgyed˺

És úgy lött, mikor mënnë a’ lëvál-
taknak ëgy néminemő fēdelmé-

nek házába szombaton, kënyeret
ënni, és ők álnokól tartják vala
őtet. (2) És ímë, ëgy néminemő bēlpok-
los embër [volt] őelőttö. (3) És felelvén Jézsus
a’ törvénytudóknak és a’ lëváltaknak,
monda: Ha illik szombatokon vigasz-
tani? (4) És ők veszteglének. Ő kedég ra-
gadván, mëgvigasztá azt, és elereszté.
(5) És felelvén, monda azoknak: Tü-
kitëknek szamara avagy tehenë a’ kútba
esendik, és nëm lëgottan kivonszja-ë

azt szombatnak napján? (6) És nëm
felelhetének erre őneki. ◘ (7) Mondja vala
kedég a’ hivatalosoknak e példabeszé-
dët, nézvén, elő ülőhelyëket választa-
nának, mondván azoknak: (8) Mikor
hívattatol a’ mënyekëzőbe, në ülj a’ fő-
helyre, nëtalántál tőlledtől tisztëlen-
dőbb hívattatott attól; (9) és tahát
jővén az, ki tégëdet és amazt ||
hiutta, mondjon tënekëd: Add ennek a’
helyt! És tahát pirongással kez-
dëd az utolsó helyt tartanod. (10)
De mikor hívattatol a’ mënyekë-
zőbe, mënj, és ülj az utolsó helyën;
hogy mikor jövend, ki tégëdet hiutt,
mondjon tënekëd: Barátom, mënj fël!
Tahát lëszën tënekëd dicsőség az ëgybe
ëvők előtt. (11) Mërt mëndën, ki ő-
magát fëlmagasztatja, aláztatik; és
mëndën, ki őmagát alázandja, fëlma-
gasztatik. ◘ (12) Mond vala kedég annak
ës, ki őtet hiutta vala: Mikor ebédët
avagy vacsorát tész, në akarjad hiunod
të barátidat, sëm rokonidat, sëm
szomszédidat, sëm atyádfiait, sëm
kazdagokat; nëtalántál ők ës ësmég
mëgvendégljenek tégëdet, és lëgyën të-
nekëd mëgforbátlat. (13) De mikor
vendégségët tész, hiuj szegénëket, és
bénnákat, és sántákat, és vakokat. (14)
És bódog lész, mërt nincs honnan mëgfor-
bátlhassák tënekëd; mërt tënekëd
mëgforbátlatik az igazaknak fëlkele-
tëkben. ◘ (15) Ezëket mikor hallotta vol-
na ëgynémëly az ëgyembe ëvők |
közzől, monda: Bódog, ki ëszik kënyeret
Istennek országában. (16) És ő monda
annak: Ëgynémëly embër alkotott nagy
vacsorát, és hiutt sokakat. (17) És eresz-
tëtte ő szolgáját a’ vacsorának ideje
korán, mondani a’ hivatalosoknak, hogy
eljőjenek, mërt immár mëgkészëjtettekx
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mëndënëk. (18) És kezdék mënd ëgyembe
magokat mënteni. Az elő monda:
Falut vöttem, és ki këll mënnëm, és mëg-
látnom azt; kérlek tégëdet, mënts mëg
engëmet! (19) És a’ másik monda:
Öt iga barmot vöttem, és elmëgyëk
mëgbizonyëjtanom azokat; kérlek té-
gëdet, mënts mëg engëmet! (20) És a’
harmad monda: Feleségët vöttem, és
azért nëm mehetëk. (21) És mëgfordól-
ván a’ szolga, mëgmondá ezëket ő
urának. Tahát mëgharagván a’ házi
atya, monda ő szolgájának: Mënj ki hamar
az úcákba és a’ városnak szëgébe,
szegénëket és bénnákat, és vakokat, és
sántákat hozj be ide! (22) És
monda a’ szolga: Úgy lött, uram, mënt pa-
rancsoltál, és még hely vagyon. (23) És monda
az úr ő szolgájának: Mënj ki a’ szőlő
közbe és a’ sövényëk közbe, |
és erőltessed bejőniëk, hogy teljék be
ēn házam! (24) Mondom kedég tünektëk,
hogy e férfiakx közzől, kik hivatalosok
voltak, ëgy sëm kóstolja ēn vacsorámat.
◘ (25) Mënnek vala kedég sok gyölekëzetëk
ővele; és mëgfordólván, monda őnekik:
(26) Ha ki jő ēnhozjám, és nëm gyűlöli
ő atyját és ő anyját, és feleségét és fiait,
és atyjafiait és húgit, méglen kedég ës ő
lelkét, nëm lehet ēn tanëjtványom.
(27) És ki nëm viselendi ő keresztét, és
jövend ēnutánnam, nëm lehet ēn tanëjt-
ványom. ◘ (28) Mërt ki tüközzőlletëk,
akarván tornot rakni, nëmde előszër
ülvén, mëgszámlálja-ë ő költségét, mëly-
lyek këllemetësëk, ha vadnak a’ mëg-
tökélletére? (29) Hogy miután ő fon-
damëntomát mëgvetendi, és mëg nëm
végezhetendi, mëndënëk, kik látják, në
kezdjék mëgkáromlani őtet, (30) mond-
ván: Mërt ez embër kezdëtt rakni
tornot, és nëm végezhette mëg. ◘ (31)

Avagy mëly király, mënendő hadat tënni
más király ellen, nëmde előszër ülvén,
mëggondolja-ë, ha tízszër ezërrel kel-
hetnë őeleibe, ki hússzër ezërrel jő
őhozjá? (32) Ëgyēbként még messzől
vallván, |
követségët eresztvén, kéri azokat,
mëllyek békeségé.* (33) Ígyen azért
mëndën tüközzőlletëk, ki nëm mëgüze-
nendi* mëndënëket, mëllyeket bír, nëm
lehet ēn tanëjtványom. ◘ (34) Jó a’ só. Ha
kedég a’ só elenyészendik, mibe sózatik?
(35) Sëm këllemetës földre, sëm ka-
moraszēkbe, de kivettetik. Kinek kedég
vadnak hallandó fülei, hallgassa!

          XV  ˹Tizënötöd˺

Valának kedég őhozjá közelëj-
tők a’ jelës bűnös művelkë-

detbeliek és a’ bűnösök, hogy hall-
gatnák őtet. (2) És morognak
vala a’ lëváltak és az írástudók, mondván:
Mërt e bűnösöket fogad, és ëszék
ővelëk. (3) És mondá azoknak e példa-
beszédët, mondván: (4) Ki tüközzől-
letëk az embër, kinek vagyon száz juha,
és ha elvesztend ëggyet ezëk közzől,
nëmde mëghagyja-ë a’ [kilencven]kilen-
cët a’ kietlenben, és elmëgyën ahhoz, ki
elveszëtt vala, mígnëm mëglëlje azt?
(5) És mikor mëglëlendi azt, veti ő
karjára, örőlvén; (6) és hazajővén, ëgybe-
híja ő barátit és ő szomszédit, mondván
azoknak: Ëgyembe örőljetëk ēnvelem,
mërt mëglëltem ēn juhomat, ||
ki elveszëtt vala! (7) Mondom kedég tü-
nektëk, hogy úgyan öröm lëszën mënnyben
ëgy bűnösön, pënitënciát művelkëdőn, inkább,
hogynëm [kilencven]kilencën, kik nëm
szűkösök pënitëncia-nálkül. ◘ (8) Avagy mëly

73va
Lukács

74ra
ëvan- 
gyëlista

73vb



142 A négy evangélium olvasata

nēmbëri, vallván didragmát, és ha
elvesztendi az ëggyik dragmát, nëmde
szövétnekët gyójt-ë, és mëgforgatja-ë
a’ házat, és szerelmest mëgkeresi, míg-
nëm mëglëlje? (9) És mikor lëlendi, ëgybe-
híja ő asszonybarátit és szomszédit,
mondván: Ëgyembe örőljetëk ēnvelëm,
mërt mëglëltem a’ dragmát, kit el-
vesztëttem vala! (10) Úgy, mondok
tünektëk, öröm lëszën Istennek angyali
előtt ëgy bűnösön, pënitënciát tartón. ◘ (11)
Monda kedég: Ëgy néminemő embërnek va-
lának kēt fiai; (12) és monda azok köz-
zől az ifjabb atyjának: Atya,
adjad mëg ēnnekëm a’ jóból részemet,
mëly engëmet illet! És mëgosztá őneki[k]
a’ vagyot. (13) És nëm sok napok után,
mëndënëket ëgybegyőjtvén, az ifjabb
fiú eleredëtt szarándoklani messze való
országba; és ott eltékozlotta ő javát,
élvén belēndësől. (14) És miután mëndë-
nëket mëg- |
emésztëtt volna, lött nagy ēhség az ország-
ban. És ő kezde navalygania. (15) És
elmëne, és az országbeli polgár ëgy-
gyikhëz* ëggyesölö. És ereszté őtet ő fa-
lujába, hogy őriznë disznókat. (16) És
kévánja vala ő hasát betölteni a’
malátákból, kiket a’ disznók ësznek vala;
és senki sëm adja vala őneki. (17)
Ő kedég önönbelé fordólván, monda:
Mënē béresëk bővölködnek kënyerek-
kel ēn atyám házában, ēn kedég itt
ēhhel elveszëk. (18) Fëlkelëk, és elmë-
gyëk ēn atyámhoz, és mondok őneki:
Atya, bűnhöttem mënnyben és tëelőtted;
(19) immár nëm vagyok méltó hívattatnom
të fiadnak, tégy engëmet, miként a’
të béresëd közzől ëggyet! (20) És fël-
kelvén, jövö ő atyjához. Mikor kedég még

messze volna, látá őtet ő atyja, és irgal-
massággal mozdóltaték; és eleibe
futván, esék ő nyakára, mëgapolván
őtet. (21) És monda őneki a’ fiú:
Atya, bűnhöttem mënnyben és tëelőtted,
immár nëm vagyok méltó hívattatnom të
fiadnak. (22) Monda kedég az atya ő szol-
gáinak: Hamar hozjátok az elő stólát,
és öltöztessétëk mëg őtet, és adjatok
őneki gyűrőt ő kezébe, és sarut ő
lábaiba; (23) és hozjatok kövēr |
borjút, és öljétëk mëg, és ëgyönk, és gyënyër-
këdjönk! (24) Mërt ez ēn fiam mëg-
holt vala, és mëgelevenëdëtt; el-
veszëtt vala, és mëglëlettetëtt. És kezdének
mënd gyënyërkëdniëk. ◘ (25) Vala kedég az
ő idēsb fia a’ mezőn; és mikor haza-
jőnö, és a’ házhoz közelëjtene, hallá
a’ hangoslatot és a’ kart. (26) És híva
ëggyet a’ szolgák közzől, és kērdé, mik
volnának ezëk. (27) És ő monda őneki:
Të atyádfia jövö haza, és të atyád
ölö mëg kövēr borjút, mërt egészség-
ben vöttö azt. (28) Méltatlankodék
kedég, és nëm akara bemënni. Ő atyja
azért kedég kijővén, kezdé kérni őtet.
(29) És ez felelvén, monda ő atyjának:
Ímë, ezennē esztendőkben szolgálok
tënekëd, és sonha të parancsolatodat
el nëm múlattam; és sonha nëm adtál
ēnnekëm këcskeollót, hogy ēn bará-
timmal gyënyërkëdném. (30) De miután
e të fiad, ki benyeltë ő javát, jött,
kövēr borjút öltēl mëg őneki. (31) És
monda annak: Fiam, të mëndënha velëm
vagy, és mënd az enéim tiéid; (32) Këll
vala kedég gyënyërkëdnönk és örőlnönk,
mërt a’ të atyádfia mëgholt vala, és
mëgelevenëdëtt; elveszëtt vala, és mëglë-
lettetëtt. |
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          XVI 16 ˹Tizënhatod˺

Mond vala kedég ő tanëjtványinak:
Vala ëgy néminemő kazdag

embër, kinek vala folnagya;
és ez mëgolcsárlatott őnála,
monnal eltékozlotta volna ő javit. (2)
És hívá őtet, és monda őneki: E, mit
hallok tëfelőlled? Adjad számát të
folnagykodatodnak, mërt immár nëm fol-
nagykodhatol toábbá. (3) Monda kedég
a’ folnagy önbennë: Mit tëgyek, mërt
ēn uram elvëszi ēntőllem e folnagy-
ságot? Nëm áshatok, koldóltomat
általlom. (4) Tudom, mëtszëk, hogy
mikor eltávoztatandom e folnagyság-
tól, fogadjanak engëmet ő házokba.
(5) És úgy ëgybehíván ő urának mëndën
adósit, mond vala az előnek: Mënével
tartozol ēn uramnak? (6) És az monda
őneki: Száz kádos olajjal. És monda
annak: Vëgyed të okodat, ülj, és írj
hamar ötvent. (7) Ennek utánna monda
a’ másiknak: De të mënével tartozol?
Ki monda: Száz girla buzával. És ő
monda annak: Vëgyed të leveledet,
és írj [nyolcvanat]. (8) És dicséré úr e
hamisságnak folnagyát, mërt ildomo-
son tött volna; mërt e vi[]lágnak fiai
ildomosbak fénességnek ||
fiainál ő nëmzetëkben. ◘ (9) És ēn
mondom tünektëk: Alkossatok tüma-
gatoknak barátokat e hamisságnak
vagyából, hogy mikor mëgfogyatkozan-
dotok, fogadjanak tütöket az örök
hajlakokba. (10) Ki hű a’ küssebben,
az a’ nagyobban ës hű. És ki a’ keves-
ben hitlen, az a’ nagyobban ës hamis.
(11) Ha azért a’ hamis vagyban hű-
vök nëm voltatok, mëly tiétëk, ki hiszën
tünektëk? (12) És ha az ëgyēbében
hűvök nëm voltatok, mëly tiétëk, ki adja

tünektëk? ◘ (13) Sëm ëgy szolga nëm szol-
gálhat kēt urat: mërt avagy ëggyiket
szereti, és a’ másikat gyűlöli, avagy ëggyik-
kel ëggyesől, és a’ másikat utálja; nëm
szolgálhattok Istennek és mamonnak.
◘ (14) Hallják vala kedég mëndezëket a’
lëváltak, kik fösvényëk valának, és mëg-
mövetik vala őtet. (15) És monda
azoknak: Tü vattok, kik igazëjtjátok
tümagatokat embërëk előtt, Isten kedég
tudta tü szüvetëket; mërt mëly embë-
rëknēl magasb, undok Istennēl. ◘ (16)
Törvény és próféták Jánosiglan; attól fog-
ván ëvangyëlizáltatott Istennek országa, és
mëndën hatalmat tëszën abban. (17)
Könyvebb mënnynek és földnek elmúlni, hogy-
nëm a’ törvényből ëgy apëksnek elmúlni.
◘ (18) Mëndën, ki el- |
hagyja ő feleségét, és mást vēnd, belēn-
dëzkëdik; és ki a’ fértől elhagyottat
vēndi, belēndëzkëdik. ◘ (19) Vala ëgy
néminemő kazdag embër, ki öltözik
vala bársonyba és bíborba, és gyënyër-
këdik vala mëndën napon fénesen. (20)
És vala ëgy néminemő koldos, Lázár
nevő, ki fekszën vala ő ajtára, teljes
varakkal, (21) kévánván mëgelégëdni
a’ derëbëkből, mëllyek hullnak vala
lë a’ kazdagnak asztaláról – és senki
őneki nëm adja vala; de jőnek vala az
ëbek, és mëgnyalják vala ő varait. ◘ (22)
Úgy lött kedég, hogy mëghalna a’ koldos,
és vitetnék az angyaloktól Ábrahám-
nak ölébe. Mëghala kedég a’ kazdag ës,
és temették pokolba. (23) Fëlemelvén
kedég ő szëmeit, mikor volna a’ gyëtrel-
mekben, látá messzől Ábrahámot, és
Lázárt ő ölében; (24) és ivöltvén mon-
da: Atyám, Ábrahám, irgalmazj ēnne-
këm, és ereszjed Lázárt, hogy mártsa ő
újának utólját a’ vízbe, és hiedel-
mezje mëg ēn nyelvemet, mërt gyëtre-
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tëm e lángban! (25) És monda őneki
Ábrahám: Fiam, emlekëzjēl mëg, mërt
sok jókat vöttēl të életëdben, és
Lázár azonképpen gonoszokat; de ma
ez vigasztaltatik, |
të kedég gyëtretël. (26) És mëndezëkben
nagy közlet erőssëjtetëtt müközöttönk
és tüközöttetëk, hogy ezëk, kik akar-
nának innen tühozjátok mënni, nëm
mehetnek, sëm jöhetnek ide onnaton.
◘ (27) És monda: Kérlek tégëdet azért,
atyám, ereszjed őtet ēn atyámnak há-
zába; (28) mërt vadnak öt atyámfiai,
hogy tanóljon azoknak, és ők në jőjenek
ide, e gyëtrelmnek helyére. (29) És mon-
da őneki Ábrahám: Mojzsëst és prófétá-
kat vallnak, hallgassák azokat. (30) És
ő monda: Nëm, atyám, Ábrahám! De ha
ki halottaiból mënnë őhozjájok,
pënitënciát művelkëdnének. (31) Monda
kedég őneki: Ha Mojzsëst és a’ prófétákat
nëm hallgatják, ësx ha ki halottaiból fël-
kelend, nëm hisznek őneki.

          XVII 17 ˹Tizënhetëd˺

És ő tanëjtványinak monda: Lehe-
tetlen, hogy në jőjenek gonoszbola-

tok. Jaj kedég annak, ki miatt jőnek.
(2) Jobb annak, ha malomkő
vettessék ő nyaka környől, és vettessék
a’ tengërbe, hogynëm hogy mëggonosz-
béhon ëggyet ez aprók közzől. ◘ (3) Fi-
gyelmezjetëk tümagatoknak! Ha bűn-
hendik tëbenned të atyádfia, feddjed mëg
őtet; és ha pënitënciát művelkëdendik,
bocsáss mëg őneki! (4) És ha hētszër napjá-
ban |
bűnhendik tëbenned, és ha hētszër
napjában mëgfordoland tëhozjád,
mondván: Bánom tétëmet! – bocsáss mëg

őneki! ◘ (5) És mondának az apastalok
Úrnak: Többíhed mëg münekönk hü-
tönket! (6) Monda kedég Úr: Ha vallan-
dotok hütöt, miként mustármag, mon-
dandotok e szëdërjfának kiirtatni,
és tengërbe plántáltatni: és enged
tünektëk. ◘ (7) Ki kedég tüközzőlletëk vall
szántó szolgát avagy tehenőrizőt,
kinek a’ mezőről mëgfordólván, mond-
jon lëgottan őneki:* Mënj el, és
ül-lë; (8) és në mondjon őneki: Készéh,
hogy vacsoráljam, és szoréhad mëg të-
magadat, és szolgálj ēnnekëm, míglen
ëgyem és igyam; és ezëk után të ës ëgyēl
és igyál? (9) Minëm vall hálálatot a’
szolgának, mërt töttö, mëllyeket pa-
rancsolt őneki? (10) Nëm alajtom. Ígyen
ës tü, mikor tēnditëk mëndënëket,
mëllyek parancsoltattak tünektëk, mond-
játok: Këlletlen szolgák vagyonk, mëly-
lyet këllëtt tënnönk, töttök. ◘ (11) És úgy
lött, mikor mënnë Jézsus Jëruzsálëmbe, mëgyën
vala Samáriának és Galilëának általla.
(12) És mikor bemënne ëgy némine-
mő kastélyba, eleibe kelének ||
őneki tíz poklos férfiak, kik mëgálla-
pának messzől; (13) fëlemelék szavokat,
mondván: Jézsus, parancsoló, irgalmazj
münekönk! (14) Kiket hogy láta, monda:
Mënjetëk, mutassátok magatokat a’
papoknak! És úgy lött, mikor elmënnének,
mëgtisztóltattak. (15) Ëgy kedég azok
közzől, hogy látá, mërt mëgtisztóltatott,
mëgfordólt, nagy szóval fëlmagasztat-
vánx Istent, (16) és esék ő orcájára ő
lábai előtt, hálálatot adván; és ez vala
samaritánus. (17) Felelvén kedég Jézsus, monda:
Nëmde tízen tisztóltattak-ë mëg? És az
kilenci hol vadnak? (18) Nëm lëlet-
tetëtt, ki mëgfordólna, és hálálatot
adna Istennek, hanëmcsak ez idegën
nëmzet? (19) És monda őneki: Kelj fël, és
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mënj el; mërt të hütöd mëgvigasztott
tégëdet. ◘ (20) Kērdëzteték kedég a’
lëváltaktól, ha mikor jő Istennek országa.
Felelë őnekik, és monda: Nëm jő Istennek
országa tartattal; (21) és nëm mondják:
[Ímë, itt], avagy ímë, amott! Mërt ímë,
Istennek országa tüközöttetëk vagyon!
◘ (22) És monda ő tanëjtványinak: Jőnek
napok, mikor akarnátok látnotok
Embërfiának ëgy napját, és nëm látjátok.
(23) És mondnak tünektëk: Ímë, |
itt; és: Ímë, amott! Në akarjatok mënnëtëk,
és në kövessétëk! (24) Mërt miképpen
a’ villamat villamván fénlik mënny
alatt azokban, mëllyek vadnak mënny
alatt, úgyan lëszën Embërnek Fia ő napjá-
ban. (25) Előszër kedég őneki ës këll
sokakat szenvedni, és mëgutáltatni
nëmzettől. (26) És miképpen lött Noé-
nak napiban, úgyan lëszën Embërfiá-
nak napiban: (27) ësznek vala és isznak
vala, feleségët vësznek vala és mënye-
këzetbe adatnak vala a’ napiglan,
mëllyën bemëne Noé a’ bárkába. És
jövö a’ vízözön, és elveszte mëndënë-
ket. (28) Azonképpen, miként lött
Lótnak napiban: ësznek vala és isznak
vala, vësznek vala és árólnak vala,
plántálnak vala és [raknak] vala; (29)
mëly napon kedég kimëne Lót Sodomából,
ese tüzet és büdös kénesőt* mënnyből,
és elveszte mëndënëket. (30) Eszerént
lëszënx, mëly napon Embërnek Fia mëg-
jelëntetik. (31) A’ napon ki lēnd a’
hajazaton, és ő edénye a’ házban,
në szálljon lë fëlvënni azokat; és ki a’
mezőn, azonképpen në fordóljon
hátmëgé! (32) Mëgemlekëzjetëk Lót-
nak feleségéről! (33) Valaki keresen-
di ő lelkét üdvözëjteni, |
elveszti azt; és valaki azt elvesztendi,
mëgelevenëjti azt. (34) Mondom tü-

nektëk: Éjjel ketten lësznek ëgy ágyban:
ëggyik elvétetik, és másik mëghagyatik.
(35) Ketten lësznek őrlők ëgyembe:
ëggyik elvétetik, és másik mëghagyatik.
Ketten lësznek a’ szántóföldön:
ëggyik elvétetik, és a’ másik mëghagya-
tik. (36) Felelvén mondának: Hol, Uram?
(37) Ki monda őnekik: Valahol
lēnd a’ test, oda gyölekëznek a’ keselyők
ës.

          XVIII  ˹Tizënnyolcad˺

Mondja vala kedég e példabeszédët
azoknak, mërt mëndënha këll

imádkozni, és sonha mëg nëm
këll fogyatkozni; (2) mondván:
Vala ëgy néminemő bíró ëgynémëly
városban, ki Istent nëm féli vala, és em-
bërëket nëm általl vala. (3) Vala kedég
ëgy néminemő özvegy a’ városban, és
jő vala őhozjá, mondván: Győzödel-
mezj mëg engëmet ēn ellenségëm-
től! (4) És sok ideiglen nëm akarja vala.
Ezëk után kedég monda önönbennë: Ésx

ha Istent nëm félëm, és embërëket nëm
általlok, (5) demaga mërt nehezel ēn-
hozjám ez özvegy, mëggyőzödelmezëm
őtet, hogy végezetől jővén, në szoron-
gasson engëmet. (6) Monda
kedég Úr: Hallgassátok, mit mond e hamis-
ságnak bírája! (7) Isten kedég nëm të-
szën- |
ë győzödelmet ő választottinak, éjjel és
nappal őhozjá kajáltóknak; és béke-
ségët vall azokban? (8) Mondom kedég
tünektëk, mërt hamar mëgtëszi ő
győzödelmëket. De valóbizony Em-
bërnek Fia jővén, alajtod-ë, lël hütöt
földön? ◘ (9) Monda ës némëllyeknek, kik
önbennëk bíznak vala, monnal igazak,
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és utálnak vala ëgyebeket, e példa-
beszédët, mondván: (10) Kēt
embërëk mënének fël a’ tëmplomba,
hogy imádkoznának: ëggyik lëvált, és
másik jelës bűnös. (11) A’ lëvált kedég
állván, ezëket imádja vala önbennë,
mondván: Isten, hálát adok tëne-
këd, mërt nëm vagyok, miképpen ëgyēb
embërëk, ragadozók, hamissak, tör-
véntörők, ës miképpen e jelës bűnös;
(12) kētszër böjtölök hetében, dézmát
adok mëndënëkből, mëllyeket bírok.
(13) És a’ jelës bűnös messzől állván,
nëm akarja vala szëmeit fëlemelni mënny-
be, de veri vala ő mellyét, mondván:
Isten, këgyelmezj ēnnekëm, bűnösnek!
(14) Bizony mondom tünektëk, lë-
szállott ez attól mëgigazóltatván ő
házába; mërt mëndën, ki őmagát
fëlmagasztatja, aláztatik, és ki őmagát
alázja, fëlmagasztatik. ◘ (15) Hoznak
vala kedég őhozjá gyermëkdedëket,
hogy illetné ||
azokat. Kit mikor látnának a’ tanëjt-
ványok, mëgporëjtják vala azokat. (16)
Jézsus kedég ëgybehíván azokat, monda:
Hagyjátok az apródokat jőniëk ēn-
hozjám, és në akarjátok mëgtiltanotok
azokat, mërt ollyatanoké Istennek or-
szága. (17) Bizony mondom tünektëk:
valaki nëm vēndi Istennek országát, mi-
képpen gyermëk, nëm mëgyën őbelé. ◘ (18)
És kērdé őtet ëgy néminemő fejëdelm,
mondván: Jó Mestër, mit tévén bírom
az örök életët? (19) Monda őneki Jézsus:
Mit mondasz engëmet jónak? Senki
jó, hanëmcsak Isten önmaga. (20) Es-
merted-ë a’ parancsolatokat: Në öl-
dökj, në belēndëzkëdjēl, hamis
tanóságot në mondj, orságot në tégy,
tisztëljed të atyádat és të anyádat? (21)
Ki monda: Mëndezëket őriztem ēn

ifjúságomtól fogván. (22) Ki hallván, Jézsus
monda őneki: Még ëgy fogyatkozik të-
nekëd. Mëndënëket, valamëllyeket
vallasz, add el, és add szegénëknek, és val-
lasz këncsët mënnyben; és jőj, kövess en-
gëmet! (23) Ez, ezëk hallván, mëgszo-
morodék, mërt igën kazdag vala. ◘ (24)
Látván kedég Jézsus ennek szomoró létét,
monda: Mëly nehez, kik pénzt vallnak,
Istennek országába bemënniëk! (25)
Mërt könyvebb a’ tevének a’ tőfokon
általmënni, hogynëm a’ kazdagnak Is-
tennek országába bemënni. |
(26) És mondának, kik ezëket hall-
ják vala: És ki üdvözőlhet? (27) Monda
őnekik: Mëllyek lehetetlenëk embërnēl,
lehetők Istennēl. ◘ (28) Monda kedég
Pētër: Ímë, mü mëghattonk mëndë-
nëket, és követtönk tégëdet. (29) Ki
monda őnekik: Bizony mondom tünektëk:
Senki nincs, ki mëghagyandja házát,
avagy szüleit, avagy atyjafiait, avagy fele-
ségét, avagy fiait, avagy szántóföl-
dét Istennek országájért, (30) és nëm
vëszën sokkal többet ez időben, és
a’ jövendő világban az örök életët.
◘ (31) Vëvé kedég Jézsus a’ tizënkēt tanëjt-
ványokat, és monda őnekik: Ímë, fël-
mëgyönk Jëruzsálëmbe, és beteljesëdnek
mëndënëk, mëllyek írva vadnak próféták
miatt Embërnek Fiáról. (32) Mërt ada-
tik pogánoknak, és mëgkáromlatta-
tik, és mëgostorlattatik; (33) és mi-
után mëgostorozandják, mëgölik őtet,
és harmadnapon fëlkel. (34) És
ők ezëkben sëmmit sëm ērtëttenek.
Vala kedég ez igë elrëjtetëtt őtőllök, és
nëm ērtik vala, mëllyek mondatnak vala.
◘ (35) Úgy lött kedég, mikor közelëjtene
Jërikóhoz, ül vala ëgy néminemő
vak az útfēlën, koldólván. (36) És
mikor hallaná a’ gyölekëzetnek eleve-
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múltát, kērdi vala, mi volna
az. (37) Mondának kedég őneki, hogy
názárëti Jézsus mënnë. (38) És ivöltö,
mondván: |
Jézsus, Dávidnak fia, irgalmazj ēnne-
këm! (39) És kik elevemúlnak vala,
mëgporëjtják vala őtet, hogy veszteg-
lene. De ő naggyal inkább kajáltana:
Dávidnak fia, irgalmazj ēnnekëm! (40)
Mëgállván kedég Jézsus, parancsolá őtet ő-
hozjá vezettetni. És mikor őhozjá
közelëjtëtt volna, kērdé őtet, (41) mond-
ván: Mit akarsz, hogy tëgyek tënekëd?
És az monda: Uram, hogy lássak! (42)
És Jézsus monda őneki: Tekënts! Të hütöd
mëgüdvözëjtëtt tégëdet. (43) És lëgot-
tan láta, és követi vala őtet, fëlmagasz-
tatván Istent. És mëndën nép, hogy látá, ada
dicséretët Istennek.

          XIX  ˹Tizënkilencëd˺

És eleredvén Jézsus, mëgjárja vala Jëri-
kót. (2) És ímë, ëgy férfiú, Za-

këus nevő, és ez vala a’ jelës
bűnös művelkëdetbelieknek fē-
delmëk, és ő kazdag. (3) És keresi
vala Jézsust látni, ki volna; és nëm láthatja
vala a’ gyölekëzettől, mërt termettel
küsded vala. (4) És elevefutván, fël-
hága ëgy szëdërjfára, hogy láthatná
őtet, mërt onnan vala mënendő. (5)
És mikor a’ helyre jutott volna Jézsus, fëlte-
këntvén látá őtet, és monda őneki: Zakë,
szál-lë sietvén, mërt ma të házadban
këll ēnnekëm lakoznom! (6) És lëszálla
sietvén, és befogadá őtet örőlvén. (7)
És mikor mëndënëk látnák, morognak |
vala, mondván: Mërt bűnös embër-
hëz szállott volna. (8) Állván kedég Zakëus,
monda Úrnak: Ímë, Uram, ēn javimnak

hasonfelét szegénëknek adom, és ha va-
lakit valamiben mëgcsaltam, [n]égya-
z[a]nnéjat adok mëgx. (9) Monda Jézsus őneki:
Mërt ma üdvösség lött e háznak,
azért hogy ő ës lëgyën Ábrahámnak fia.
(10) [Mërt jött Embërnek Fia]
mëgkeresni és üdvözëjteni, mëly
elveszëtt vala. ◘ (11) Ezëket azok hallván,
hozjátoldván e példabeszët
mondá. Azért, hogy közel volna Jëruzsálëm-
hëz, mërt alajtanák, hogy sietelmest
mëgjelëntetnék Istennek országa. (12)
Monda azért: Ëgy néminemő nemës
embër mënë messze való országba
mëgvënni önmagának az országot, és
mëgfordólni. (13) Híván kedég ő tíz
szolgáit, ada nekik tíz pénzt, és monda
azoknak: Kereskëdjetëk, míglen
mëgjövök! (14) Ő polgári kedég gyűlöl-
ték vala őtet, és eresztëttenek követsé-
gët őutánna, mondván: Nëm akar-
juk ennek országlatját mürajtonk.
(15) És úgy [lött], hogy az ország mëgvévén,
mëgfordólna, és parancsolá hívatni a’
szolgákat, kiknek a’ pénzt adta vala,
hogy tudná: mënnyët ëgymëndënik ke-
reskëdëtt volna. (16) Jövö kedég az
elő, mondván: Uram, të pénzëd tíz ||
pénzt nyert. (17) És a’ monda neki: Örőlj
ēn jó szolgám és hű, mërt kevesben
voltál hű, lész hatalmat valló tíz
városokon. (18) És a’ másik jövö,
mondván: Uram, të pénzëd öt pénzt
nyert. (19) És ennek monda: Të ës öt
városokon légy. (20) És a’ harmad
jövö, mondván: Uram, ímë të pénzëd,
kit tartottam katrincába takarván;
(21) féltem tőlled, mërt fene embër
vagy: vëszëd, mëllyet nëm vettēl, és aratod,
mëllyet nëm vettēl. (22) Monda őneki:
Të szádból itéllek tégëdet, álnok szolga!
Tudod vala-ë, hogy fene embër

77vb

78ra
ëvan- 
gyëlista

77va
Lukács



148 A négy evangélium olvasata

vagyok: vëszëm, mëllyet nëm vettem, és
aratom, mëllyet nëm vettem; (23) és mire
nëm adtad ēn pénzëmet az asztalra?
És ēn jővén, valóbizony uzsorával vöttem
volna mëg azt. (24) És az ott állóknak
monda: Vëgyétëk mëg őtőllö a’ pénzt, és
adjátok, a’ kinek tíz pénze vagyon!
(25) És mondának őneki: Uram, tíz
pénze vagyon! (26) Mondom kedég tünek-
tëk: Mërt mëndën vallónak adatik, és
bővöltetik; attól kedég, ki nëm vall, ës az,
mëllyet vall, elvétetik őtőllö. (27) De
valóbizony az ēn ellenségimet, kik nëm
akarták ēn országlatomat őrajtok,
hozjátok ide, és öljétëk mëg ēnelőttem!
◘ (28) És ezëk mondván, |
elevemëgyën vala, fëlmënvén Jëruzsálëmbe.
(29) És úgy lött, mikor közelëjtëtt volna
Jézsus Bëtfágéba és Bëtániába, a’ hëgyre,
ki hívatik Olivëtnak, ereszte kettőt ő
tanëjtványi közzől, (30) mondván: Mën-
jetëk a’ kastélyba, ki tüellentëk va-
gyon, kibe mënvén, lëltëk ëgy szamár veh-
mét mëgkötvén, kin sonha sëm ëgy
embër nëm ült; ódjátok mëg őtet, és
hozjátok ide! (31) És ha ki tütöket
kērdend, így mondjátok őneki: Mërt Úr
ájëjtjax ő szolgálatját. ◘ (32) Elmënének
kedég, kik eresztettek vala, és mëglëlék a’
vehmët állatta, miként mondotta vala
őnekik. (33) Azoknak kedég, mëgódattok
a’ vehmët, mondának ő urai őnekik:
Mit ódjátok mëg a’ vehmët? (34) És
ők mondának: Mërt Úr vallja ő këlleme-
tësségét. (35) És vivék azt Jézsushoz.
◘ És ő ruhájokat a’ vehëmre hányván,
Jézsust fëlire ülteték. (36) Ő elmënvén
kedég, terëjtik vala ő ruhájokat az útba.
(37) És mikor közelëjtenë Olivët
hëgyének lëjtőjére, kezdének mënd a’
lëszállóknak gyölekëzeti örőlvén
dicsérniëk Istent nagy szóval mënd a’

jószágokért, kiket láttak vala, (38) mond-
ván: ◘  Áldott a’ király, ki jött Úrnak nevé-
be; békeség mënnyben, és dicsőség magas-
ságokban! És a lëváltak |
(39) [                  ] közzől némëllyek
mondának őneki: Mestër, fedd mëg të
tanëjtványidat! (40) Kiknek ő monda:
Mondom tünektëk, mërt ha ezëk
veszteglendnek, a’ kövek kajáltnak. ◘ (41)
És hogy közelëjtëtt volna, látván a’
várost, síra őrajta, [(42)] mondván: Mërt
ës ha të mëgesmerted volna, ës való-
bizony e të napodban, mëly* tënekëd
békeségëdre! Ma kedég elrëjtettek të
szëmeidtől. (43) Mërt jőnek napok të-
beléd, és mëgkörnyékëznek tégëd të
ellenségid plánkkal, és mëgkörnyékëznek
tégëdet, és ëgybeszorëjtnak tégëdet
mëndënönnen; (44) és a’ földre terjesztnek
tégëdet és të fiaidat, kik tëbenned
vadnak, azért, hogy nëm esmerted mëg
të mëglátatodnak idejét. ◘ (45) És be-
mënvén a’ tëmplomba, kezdé kihánni
az árolókat és a’ vëvőket őbennë, (46)
mondván azoknak: Írván vagyon, mërt
ēn házam imádságnak háza; tü kedég
töttétëk azt tolvajoknak barlangájá.
(47) És vala mëndën napon a’ tëmp-
lomban, tanëjtván. A’ papok fejëdelmi
kedég, és az írástudók, és a’ népeknek fejëdel-
mi keresik vala őtet elveszteniëk; (48)
és nëm lëlik vala, mit tënnének őneki,
mërt mëndën nép ügyehött vala, hallgatván
őtet. |

          XX  ˹Huszad˺

És úgy lött, a’ napok ëggyikben ő az
népet tanëjtatta, és a’ tëmp-

lomban ëvangyëlizálatta, ëgy-
begyölekëzének a’ papoknak
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fejëdelm[i] és az írástudók a’ vénëkkel,
(2) és mondának őneki: Mondd mëg mü-
nekönk, mëly hatalmmal tëszëd ezëket,
avagy ki az, ki adta tënekëd e hatalmat?
(3) Felelvén kedég, monda azoknak:
Kērdlek ēn ës tütöket [ëgy] igéről, fe-
leljetëk ēnnekëm: (4) Jánosnak kereszt-
sége mënnyből vala-ë, avagy embërëktől?
(5) És ők gondolnak vala önönbennëk,
mondván: Mërt ha mondandjuk, mënnyből,
mond: Azért mire nëm hittetëk őneki?
(6) Ha kedég mondandjuk, embërëktől,
mënd a’ nép mëgkövez münket,
mërt bizonyosok valának Jánosnak
igaz próféta voltában. (7) És felelének
ő nëmtudtokat, honnan volna. (8) És
monda őnekik Jézsus: Ēn sëm mondom tünek-
tëk, mëly hatalmmal tëszëm ezëket. ◘ (9)
Kezdé kedég a’ népnek mondani példa-
beszédben: Ëgy néminemő embër plán-
tála szőlőt, és adá azt a’ [ ] vincë-
lērëknek; és ő szarándokla sok időkben.
(10) És ideje korán ereszté ő szolgáját
a’ vincëlērëkhëz, hogy adnának ő-
neki a’ szőlőnek ||
gyimölcsében. Kik mëgvervén, eleresz-
ték őtet hían. (11) És hozjátoldá
más szolgáját elereszteni. Azok kedég ezt
ës mëgvervén, és bosszóságokkal gyëtër-
vén, elereszték hían. (12) És toldá har-
madot ereszteni. Kik azt ës mëg-
sebhëtvén, kiveték. (13) Monda kedég a’
[szőlőnek] ura: Mit tëgyek? Eresztëm
ēn szerető fiamat, nëtalántál ezt
általlják, mikor látandják. (14) Kit
mikor láttak volna a’ vincëlērëk, gon-
dolának önönbennëk, mondván: Ez a’
magzat. Öljük mëg őtet, hogy lëgyën
miénk ez örök! (15) És a’ szőlőn kűvöl-
vetvén, mëgölék őtet. Mit tëszën azért
azoknak a’ szőlőnek ura? (16) Jő, és
elveszti a’ vincëlērëket, és adja a’ sző-

lőt ëgyebeknek. Ki hallván, mondának neki:
Az nëm lëszën! (17) Ő kedég nézvén azo-
kat, monda: Mi azért, a’ mëly írván vagyon:
◘ A’ követ, kit mëgutáltak a’ rakók, ez
lött a’ szëgeletnek fejében? ◘ (18) Mëndën,
ki esendik a’ kőre, mëgrázódtatik;
kire kedég a’ kő esendik, mëgtöri
azt. ◘ (19) És keresik vala a’ papoknak
fejëdelmi és az írástudók az időben
kezëket rëjáereszteni. És félék a’ né-
pet, mërt mëgesmerték, hogy hozjájok
mondotta e hasonlatot. ◘ (20) És álnol-
kodván, eresztének |
álnolkodatokat, kik önmagokat iga-
zaknak hasonlanák, hogy mëgfognák
őtet ő beszédében, és adnák
őtet a’ fejëdelmségnek és a’ fejëdelm
hatalmának. (21) És kērdék őtet,
mondván: Mestër, tudjuk, mërt iga-
zan tanëjtasz, és nëm vëszëd embë-
rëknek személyëket, de Istennek útát
igazsággal tanëjtod. (22) Illik-ë müne-
könk adót adnonk császárnak, avagy nëm?
(23) Mëgesmervén kedég ő álnolkodat-
jokat, monda azoknak: Mit késértëtëk
engëmet? (24) Mutassátok ēnnekëm a’
pénzt, ki képét vallja, és környőliratját!
Felelvén, mondának neki: Császárét. (25)
És monda azoknak: Adjátok mëg azért,
mëly császáré, császárnak; és a’ mëly Istené,
Istennek. (26) És nëm foghaták mëg ő igé-
jeért a’ népek előtt; és csudálkodván ő
feleletin, veszteglének. ◘ (27) Hozjávépének
kedég a’ saducëosok közzől némëllyek, kik
mëgtagadják a’ fëlkeletët, és kērdék
őtet, (28) mondván: Mojzsës írt müne-
könk: Ha valakinek atyjafia mëgha-
land, és ez feleségët vallott lēnd,
és ez magzat-nálkül lēnd, hogy vëgye
azt ő atyjafia feleséggé, és fëltámaszja
a’ magzatot ő atyjafiának. (29) Valá-
nak azért heten atyafiak; és az elő vőn
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feleségët, |
és ő mëghala magzat-nálkül; (30) és a’
másod vëvé azt, az ës mëghala fiú-nál-
kül; (31) azonképpen mëndheten; és
nëm hagyának magzatot, és mëghalának.
(32) És mëntől utólb a’ nēmbëri ës
mëghala. (33) A’ fëlkeletben azért kié
a’ feleség ezëk közzől? Mërt bizony
mëndheten vallották őtet feleségől.
(34) És monda őnekik Jézsus: E világnak
fiai házaskodnak és mënyekëzetbe
adatnak; (35) de azok, kik méltók
lësznek a’ más világnak és a’ halottaiból
fëlkeletnek, utánna nëm házaskod-
nak, sëm feleségëket nëm vësznek; (36)
mërt toábbá mëg sëm halhatnak,
mërt ëgyenlők vadnak az angyalokkal,
és Istennek fiai, mërt lëgyenek [fëlkeletnek]
fiai. (37) De hogy fëlkeljenek a’ halottak,
Mojzsës mutatta a’ bokornál, miképpen
mondja Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének. (38) Isten
kedég nëm halottaké, de elevenëké, mërt
mëndënëk élnek őneki. (39) Felelvén kedég
az írástudók közzől némëllyek, mondá-
nak: Mestër, jól mondád. (40) És toábbá
senki nëm meri vala őtet kērdeni. ◘ (41)
Monda kedég azoknak: Miképpen mondják
Kristusnak Dávid |
fia voltát? (42) És ő, Dávid mond a’
Psalmosoknak könyvében: ◘ Monda Úr ēn
Uramnak: Ülj ēn jógom felől, (43) míglen
vessem të ellenségidet të lábaidnak
zsámolya alá. ◘ (44) Dávid azért Urának
híja azt, és miképpen ő fia? ◘ (45) Mënd
a’ népek hallatára kedég monda ő tanëjt-
ványinak: (46) Figyelmezjetëk az írás-
tudóktól, kik akarnak járniok stólák-
ban, és szeretnek köszönetëket vásár-
ban, és elő szēkëket zsinagógákban,
és elő ülőhelyëket vendégségëkben;
(47) kik benyelik özvegyëknek házokat,

hoszjú imádságot hasonlván! Ezëk
vësznek nagyobb kárhozatot.

          XXI 21 ˹Huszonëggyed˺

Tekëntvén kedég, látá a’ kazdago-
kat, kik eresztik vala ő aján-

dokokat a’ gazofilanciumba.
(2) Láta kedég ëgy néminemő
szegén özvegyët, kēt fēlakcsa eresztetét.
(3) És monda: Bizony mondom tünektëk,
mërt e szegén özvegy mëndënëknēl
többet eresztëtt. (4) Mërt mëndezëk
ő bővölködetëkből eresztëtték Isten
ajándokit; e kedég abból, mëly őneki
fogyatkozatos, eresztëtte mënd ő éle-
tét, mëllyet vallott. ◘ (5) És némëllyeknek,*
a’ tëmplomról beszéllettëk, hogy jó
kövekkel és ajándokokkal ékësëjte-
tëtt volna, monda: (6) Ezëket,* mëllyeket ||
láttok, jőnek a’ napok, kikben nëm hagyatik
kő kövön, ki nëm mëgtörettessék. (7)
Kērdék kedég őtet, mondván: Parancsoló,
mikor lësznek ezëk, és mëly jelënségëk
mikor kezdnek lënniëk?* (8) Ki monda:
Lássátok, hogy el në hitettessetëk! Mërt
sokak jőnek ēn nevembe, mondván: Mërt
ēn vagyok; és: Az idő elközelëjt. Në akar-
jatok azért mënnëtëk azok után! (9)
Mikor azért látandotok hadakat és
hitetésëket, në akarjatok mëgi-
jednëtëk; ezëknek kedég előszër lënniëk
këll, de nëm lëgottan végezeti. ◘ (10) Tahát
mond vala nekik: Támad nëmzet nëmzet
ellen, és ország ország ellen; (11) és
lësznek nagy földindolatok helyëk szerént,
és dögök, és ēhségëk, és mënnyi félelmek;
és lësznek nagy jelënségëk. ◘ (12) De mënd-
ezëk előtt vetik türëjátok ő kezëket,
és üldöznek ő zsinagógájokban, elá-
rólván, és őrizetëkbe vonván, királyok
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eleibe és fejëdelmek eleibe vitettëk
ēn nevemért. (13) Történnek kedég
tünektëk tanóságba. (14) Vessétëk
azért tü szüvetëkbe: në gondoljá-
tok mëg, mit feleljetëk; (15) mërt ēn
adok szát és bölcseségët, kinek ellene nëm
állhatnak, és ellene nëm mondhatnak
mënd tü ellenségtëk. (16) Eláróltattok
kedég szüleitëktől és atyátok fiaitól, és
rokonitoktól, és |
barátitoktól, és halállal mëggyëtërnek
tüközzőlletëk; (17) és lësztëk gyű-
lőségëkben mëndën embërëknek ēn
nevemért; (18) és fürt tü fētëkről el nëm
vesz. (19) Békeségben bírjátok tü
lëlkëtëket. ◘ (20) Mikor kedég látandjátok
Jëruzsálëmët a’ hadtól mëgkörnyékëztetni,
tahát tudjátok, mërt elközelëjt ő
pusztolatja. (21) Tahát kik Júdëában
vadnak, fussanak a’ hëgyëkre; és kik
őközepëtte, eltávozjanak; és kik a’
vidékëkben, őbelé në mënjenek! (22)
Mërt ezëk győzödelmnek napi, hogy
beteljesëdjenek mëndënëk, mëllyek írván
vadnak. (23) Jaj kedég terhesëknek és
szülőknek a’ napokban, mërt lëszën
nagy szorongatás földön, és harag e
népnek! (24) És esnek tőrnek szájába, és
mëgfogattatván, vitetnek mëndën nëm-
zetëknek közikbe; és Jëruzsálëm mëgnyomot-
tatik pogánoktól, míglen beteljesëd-
jenek nëmzetëknek idejëk. ◘ (25) És lësznek
jelënségëk napban, és hódban, és csilla-
gokban; és földekën nëmzetëknek szoron-
gatások tengër háborolatjának és
habainak szózatjától; (26) embërëk
mëgaszván a’ félelmtől és a’ váro-
dalmtól, mëllyek jőnek mënd e világra,
mërt mënnyi jószágok mëgindóltatnak.
(27) És tahát látják Embërnek Fiát jőni
ködben nagy hatalmmal és nagysággal.
(28) Ezëk[  ] kedég kezdvén |

lënniëk, tekëntsetëk, és emeljétëk fël tü
fētëket, mërt elközelëjt tü szabadság-
tok. ◘ (29) És mondá őnekik e hasonlatot:
Lássátok a’ figefát és mëndën fákat, (30)
mikor immár őbelőllök gyimölcsöt te-
rëmtendnek, mërt közel vagyon a’
nyár. (31) Úgyan ës tü, mikor látandjá-
tok ezëket lënniëk, tudjátok, mërt
közel vagyon Istennek országa. (32)
Bizony mondom tünektëk, mërt nëm
múlik el e nëmzet, mígnëm mëndënëk
lëgyenek. (33) Mënny és föld elmúlik, ēn
igéim kedég el nëm múlnak. ◘ (34) Figyel-
mezjetëk kedég magatoknak, nëtalán-
tál mëgnehezëdjenek tü szüvetëk tor-
kossággal és részegséggel, és e világnak
szorgalmazatosságával, és jőjön tü-
közitëkbe a’ hirtelen nap; (35) mërt,
monnal tőr, jő mëndënëknek közikbe,
kik ülnek mëndën földnek szëmélyén.
(36) És úgy vigyázjatok, mëndën időben
imádkozván, hogy mélták lëgyetëk
eltávoztatnotok mëndezëket, mëllyek
jövendők, és állanotok Embërfiának
előttö. ◘ (37) Vala kedég nappal tanëjtván
a’ tëmplomban, de éjjel kimënvén,
lakozik vala a’ hëgyën, ki hívatik Olivët-
nak. (38) És mëndën nép szorgalmazik
vala őhozjá a’ tëmp- |
lomba jőni, hallgatni őtet.

          XXII 22 ˹Huszonkettőd˺

Elközelëjt vala kedég a’ pogácsák-
nak innepëk napja, ki mondatik

husvétnek; (2) és keresik vala a’
papoknak fejëdelmi és az írás-
tudók, miképpen Jézsust mëgölhetnék, de
félik vala a’ népet. ◘ (3) Bemënë kedég
satanás Júdásba, ki neveztetik
skariútnak, a’ tizënkettő közzől ëgy.
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(4) És elmënë, és beszéllë a’ papoknak
fejëdelmivel és a’ mestërëkkel,* mi-
képpen őtet elárólná őnekik. (5) És
örölének, és fogadának őneki pénzt ad-
niok. (6) És fogadá, és keresi vala [az o-
kát], hogy kēzbe adná őtet gyölekë-
zet-nēlkülön. ◘ (7) Jövö kedég a’ pogácsa-
ételnek napja, kin a’ báránt këll vala
mëgölni. (8) És ereszté Pētërt és Já-
nost, mondván: Mënjetëk, készéhé-
tëk mëg münekönk a’ báránt, hogy ëgyönk!
(9) És ők mondának: Hol akarod alkot-
nonk? (10) És monda azoknak: Tü a’
városba bemënettetëk, előtökbe kel
tünektëk ëgy néminemő embër, kor-
sóval vizet vivén. Kövessétëk őtet
a’ házba, kibe bemëgyën, (11) és mond-
játok a’ háznak házi atyjának: Mestër
mondja tënekëd: Hol vagyon a’ szállás,
hol a’ báránt ëgyem ēn tanëjtványim-
mal? (12) És ő mutat ||
tünektëk nagy vacsorálóhelyt, vettettet,
és ott készéhétëk. (13) Mënvén kedég, lëlék,
miként mondott őnekik Jézsus; és mëgkészëj-
ték a’ báránt. ◘ (14) És mikor ideje lött
volna, ëvék, és a’ tizënkettő ővele.
(15) És monda őnekik: Kévánattal
kévántam a’ báránt ënnëm tüveletëk,
mielőtt szenvedjek. (16) Mondom kedég
tünektëk: Mërt nëm ëszëm ezt ettől fog-
ván, mígnëm beteljesëdjék Istennek
országa. ◘ (17) És vévén a’ kelyhët, hálá-
latot ada, és monda: Vëgyétëk, és [o]szjá-
tok mëg azt tüközöttetëk! (18) Mërt
mondom tünektëk, hogy nëm iszom e
szőlővesszőnek nëmzéséből, mígnëm
jőjön Istennek országa. ◘ (19) És vévén a’
kënyeret, hálálatot ada, és mëgszegé, és
adá őnekik, mondván: Ez ēn testëm, ki
tüértetëk eláróltatik, ezt tëgyétëk
ēn emlekëzetëmre! (20) Azonképpen
ës a’ kelyhët, miután vacsorált volna,

mondván: Ez a’ kelyëh új törvény ēn
vérëmbe, ki sokakért elötletik.
◘ (21) De valóbizony, az engëm elároló-
nak keze ēnvelem vagyon az asztalon. (22)
És bizony Embërnek Fia mëgyën, mi
szerént mëgvégeztetëtt. De való-
bizony jaj az embërnek, ki miatt |
eláróltatik! (23) És ők kezdének kēr-
dëzkëdniëk önönközöttök, ki volna
őközzőllök, ki őtet elárolandó volna.
◘ (24) Lött vetöködet önönközöttök, ki
őközzőllökx tetnék nagyobbnak. (25)
Monda kedég őnekik: Pogánoknak királyi
uralkodnak őrajtok, és kik hatalmat
vallnak őrajtok, tiszttartóknak
hívatnak. (26) Tü kedég nëm így; de tü-
közöttetëk nagyobb: lëgyën, miképpen a’
küssebb; és ki fëllyölmúló: miképpen a’
szolgáló. (27) Mërt ki nagyobb? […] avagy
ki szolgál? Nëmde ki ül-ë? Ēn kedég vagyok
tüközöttetëk, miképpen ki szolgál.
(28) Tü kedég vattok, kik mëgmarad-
tatok ēnvelem ēn késértetimben. (29)
És ēn szerzek tünektëk országot, mi-
képpen ēn Atyám szerzett ēnnekëm,
(30) hogy ëgyetëk és igyatok ēnvelëm
ēn országomban; és ültök a’ szēkëkën,
itélvén Izsraëlnek tizënkēt nëmzetét. ◘ (31)
Monda kedég Úr Simonnak: Simon, ímë,
satanás követëtt tütöket, hogy mëg-
rostálna, miképpen buzát; (32) ēn kedég
kértem tëérted, hogy mëg në fogyat-
kozjék të hütöd, és të valamikoron
mëgfordólván, mëgtökélljed të atyád-
fiait. (33) Ki monda őneki: Uram, kész
vagyok tëveled mënnëm |
halálra és tömlöcbe. (34) És ő monda:
Mondom tënekëd, Pētër, nëm szól ma
kakas, mígnëm háromszër tagadsz mëg,
engëmet esmertëdet. ◘ És monda őne-
kik: (35) Mikor eresztëttelek tütöket
zsák-nálkül, és tassoly-nálkül, és saruk-nál-
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kül: midenëm valami fogyatkozott volt-
ë mëg tünektëk? (36) És ők mondának:
Sëmmi. Monda azért őnekik: De ma,
kinek zsákja vagyon, fëlvëgye, azonkép-
pen ës tassolt; és kinek nincs, eladja ő
szoknyáját, és vëgyën tőrt önmagának.
(37) Mërt mondom tünektëk, hogy még
ennek, mëly írván vagyon, be këll teljesëdni
ēnbennem: és hamissakkal számláltatott.
És mërt azok, mëllyek vadnak ēnról-
lam, végezetët vallnak. (38) És ők
mondának: Uram, ím, itt kēt tőr. És ő
monda őnekik: Elég. ◘ (39) És kimën-
vén, mëgyën vala szokása szerént az
Olajoknak hëgyére. Követék kedég őtet
ő tanëjtvány[i]. (40) És mikor jutott
volna a’ helyre, monda őnekik: Imád-
kozjatok, hogy késértetbe në mënjetëk!
(41) És ő eltávozék őtőllök ëgy kő-
hagyëjtásné, és tērdeit lëhajtván, imád-
kozik vala, (42) mondván: Atya, ha aka-
rod, vëdd el e kelyhët ēntőllem; de
valóbizony në lëgyën ēn akaratom, de
tiéd! (43) Jelënék |
kedég őneki angyal mënnyből, bátorëjtván
őtet. És hoszjá lévén a’ viadalban, imád-
kozik vala. (44) És lött ő vereje,
miképpen vérnek csëppenete lë-
csorogván a’ földre. (45) És mikor fël-
költ volna az imádságból, és jött volna
ő tanëjtványihoz, lëlé azokat szomo-
róság miatt elaluván. (46) És monda
őnekik: Mit alosztok? Keljetëk fël, imád-
kozjatok, hogy késértetbe be në mën-
jetëk! ◘ (47) Még ő beszéllette, ímë, a’
gyölekëzet és a’ tizënkettő közzől ëgy,
ki mondatik Júdásnak, elevemúlja
vala azokat, és mëgközelëjté Jézsust, hogy
mëgapolná őtet. (48) Jézsus kedég monda
őneki: Júdás, apolattal árolod el Em-
bërnek Fiát? (49) Látván kedég ezëk, kik ő-
velë[] valának, mëly jövendő vala,

mondának őneki: Uram, ha vágjonk
a’ kēssel? (50) És azok közzől ëgy
csapá a’ papok fejëdelmének szolgáját,
és elvágá ő jóg fülét. (51) Felelvén kedég
Jézsus, monda: Hagyjátok el, ëgyeddëglen!
És mikor illette volna ő fülét, mëg-
vigasztá őtet. ◘ (52) Monda kedég Jézsus azok-
nak, kik őhozjá jöttenek vala, a’ papok
fejëdelminek, és az ëgyház mestërinek, és
a’ vénëknek: Kijöttetëk ēnhozjám,
monnal tolvajhoz, tőrökkel és rudak-
kal, ||
mëgfognotok engëmet?
(53) Jóllehet mëndën napon veletëk
voltam volna a’ tëmplomban, nëm
nyójtottátok tü kezetëket ēnrëjám;
de ez tü idētëk és setétségnek homálya.
◘ (54) Mëgfogván kedég őtet, vivék a’
papok fejëdelminek házához; de Pētër
messzől követi vala őtet. (55) Tűz
gyójtván kedég a’ pitvar közepëtt, és azok
környőlülvén, Pētër vala őközepët-
tëk. (56) Kit mikor látott volna né-
minemő lëány a’ világnál ülette, és ő-
rëjá tekëntëtt volna, monda: Ez ës
ővele vala! (57) És mëgtagadá őtet,
mondván: Nēmbëri, nëm esmertem őtet.
(58) És kevesënné vártatván más
látván őtet, monda: Të ës azok közzől
vagy! De Pētër monda: Ó, embër, nëm
vagyok! (59) És monnal ëgy idő közbe-
múlván, más bizony vallja vala, mond-
ván: Ez ës ővelë vala, és mërt gali-
lëabeli! (60) És monda Pētër: Embër,
nëm tudom, mit mondasz! És lëgottan, még ő
e beszéllette, kakas szóla. (61) És
mëgfordólván, Úr tekënté Pētërt; és
mëgemlekëzék Pētër Úrnak igéjéről,
miképpen mondott: Mërt mielőtt ka-
kas szól, háromszër tagadsz mëg engëmet.
(62) És kimënvén, kesërűën síra. |
◘ (63) És a’ férfiak, kik őtet tartják vala,
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káromlatot tësznek vala őneki, vervén
őtet. (64) Befëdék ő orcáját, és
csapdossák vala őtet, és kērdik vala
őtet, mondván: Prófétizálj münekönk,
Kristus, ki tégëdet csapott! (65) És ëgyebe-
ket, sokakat mondnak vala, káromlván
őtet. ◘ (66) És hogy nap lött volna, ëgybe-
gyölekëzének a’ népeknek véni, és a’ pa-
poknak fejëdelmi, és az írástudók;
vivék őtet ő tanálcsokba, mondván:
Mondjad münekönk, ha të vagy Kristus! (67)
És monda őnekik: Ha mondandom tü-
nektëk, nëm hisztëk ēnnekëm. (68) Ha
kedég kērdendlek, nëm feleltëk ēnnekëm.
(69) Ettől fogván kedég lëszën Embërnek
Fia Isten tehetségének jógja felől. (70)
Mondának kedég mëndënëk: Azért të vagy
Istennek Fia? Ki monda: Tü mondjátok,
mërt ēn vagyok. (71) És ők mondának:
Mi tanóságot kévánonk mégës? Mërt
mü magonk hallottuk ő szájából.

          XXIII  ˹Huszonharmad˺

És fëlkelvén mënd ő sokasságok,
vivék őtet Pilátoshoz. (2)

Kezdék kedég őtet vádolni, mond-
ván: Ezt lëlők mü népönket
elfordëjtatta, és mondván őmagát
királnak. (3) Pilátos kedég kērdé őtet,
mondván: Të vagy-ë zsidóknak királya? És
ő felelvén, monda: Të mondod. |
(4) Monda kedég Pilátos a’ papok fejë-
delminek és a’ gyölekëzetëknek: Sëm ëgy
ügyet nëm lëlëk ez embërben. (5) És
ők hatalmaznak vala, mondván: Mëg-
háborëjtotta a’ népet, mënd Júdëán
szërte tanëjtván, és kezdvén Galilëá-
tól fogván mëndeddëglen. ◘ (6) Pilátos
kedég hallván Galilëát, kērdé, ha galilëai
embër volna. (7) És hogy mëgesmertë,

mërt Hëródës hatalma alól volna,
ereszté őtet Hëródëshëz, ki ës ő Jëruzsálëm-
ben vala e napokban. (8) Hëródës
kedég látván Jézsust, igën örölö. Kévánja
vala kedég sok időtől fogván látni őtet,
azért, mërt sokakat hallott vala ő-
rólla, és reménli vala valami jelën-
ségët őtőllö látni. (9) Kērdi vala kedég
sok beszédëkkel őtet, és ő sëmmit sëm
felele őneki. (10) Állnak vala kedég a’
papok fejëdelmi és az írástudók, állha-
tatost vádolván őtet. (11) Mëgutálá kedég
Hëródës őtet ő seregével, és mëgká-
romlá, öltöztetvén fejér ruhába, és
ësmég ereszté Pilátoshoz. (12) És lőnek
a’ napon Hëródës és Pilátos baráto-
sok, mërt annak előttö ellenségësëk
valának ëgymással. ◘ (13) Pilátos kedég
ëgybehíván a’ papoknak fejëdelmit
és a’ népeknek mestërit,* (14) monda
őnekik: Hoztátok ēnnekëm |
ez embërt, monnal a’ népet elfor-
dëjtatta és császár adója mëg-
adatját mëgtiltatta.* És
ímë, ēn tüelőttetëk mëgkērdvén, sëmmi
ügyet nëm lëlék ez embërben ezëk
közzől, mëllyekben őtet vádoljátok.
(15) De sëm Hëródës, mërt mëgeresz-
tëttë őtet mühozjánk,* és ímë, sëmmi
halálnak méltó nëm lött őneki. (16)
Eleresztëm azért, mëgfegyvén őtet. ◘ (17)
Këll vala kedég ëggyet elereszteni őneki
ez innepnapon. (18) Ivöltö kedég
ëgyembe mënd a’ gyölekëzet, mondván: Vëdd
el ezt, és ereszd el münekönk Barra-
bást! (19) Ki a’ városban néminemő
késaság és gyilkosság tétejért eresztetëtt
vala a’ tömlöcbe. (20) Ësmég azért
Pilátos beszéllë őnekik, akarván ele-
reszteni Jézsust. (21) És ők fëlivöltének,
mondván: Feszéhed mëg, feszéhed mëg őtet!
(22) Ő kedég harmadszër monda őnekik:
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Miért, mi gonoszt tött ez embër?
Halálnak sëmmi ügyét nëm lëlëm őbennë.
Mëgfeddëm azért, és eleresztëm őtet.
(23) És ők ivöltnek vala ő szavokkal.
(24) És Pilátos rëjáitélé ő kérésëket.
(25) Elereszté őnekik kedég azt, ki az
embëröldökésért és a’ késaságért eresz-
tetëtt vala a’ tömlöcbe, de Jézsust adá ő
akaratjoknak. ◘ (26) És mikor ||
kivinnék őtet, fogának mëg ëgy né-
minemő ciréniai Simont, a’ faluból
jövőt. És veték őrëjá a’ keresztët,
viselni Jézsus után. (27) Követi vala kedég
őtet a’ népnek sok gyölekëzete és a’
nēmbëriek, kik siratják vala őtet, és
gyászolják vala őtet. (28) Mëgfordólván
kedég Jézsus azokhoz, monda: Jëruzsálëmnek lyányi,
në akarjatok sírnotok ēnrajta[m], de
sírjatok tünönmagatokon és tü fiaito-
kon! (29) Mërt jőnek napok,
kikben mondnak: Bódogok meddők és
hasak, kik nëm szültenek, és emlők, kik
nëm emtetnek.* (30) Tahát kezdnek mondani
hëgyëknek: Essetëk mürëjánk! És halmok-
nak: Fëdëzjetëk be münket! (31) Mërt
ha a’ nyers fában ezëket tëszék, az
aszjúban mi lëszën? ◘ (32) Vitetnek vala
kedég más kēt álnokok ővele, hogy mëg-
feszëjtetnének. (33) És miután jutának
a’ helyre, ki hívatik Kopaszlatnak, hol*
mëgfeszëjték [őtet] és a’ tolvajokat, ëggyi-
ket jóg felől, és másikat bal felől. (34)
Jézsus kedég mond vala: Atya, bocsáss mëg
őnekik, mërt nëm tudják, mit tësznek! De
mëgosztván ő ruháját, eresztének nyila-
kat. ◘ (35) És áll vala a’ nép, csudálván; és
mëgmevetik vala őtet a’ fejëdelmek,
mondván ëgymásnak: Ëgyebet mëgüdvö-
zëjtëtt; |
önmagát üdvözéhe, ha ez Kristus,
Istennek választotta! (36) Káromlatot
tësznek vala kedég őneki a’ vitēzëk ës,

hozjávépvén, és ecëtët adván őneki,
(37) mondván: Ha të vagy zsidóknak
királya, üdvözéhed tënmagadat! (38)
Vala kedég a’ fëllyöl írt irat, íratván ő-
fëlëtte ébër bötőkkel, görögökkel és
dëjákokkal: Ez Jézsus, zsidóknak királya.
◘ (39) A’ tolvajok közzől kedég ëggyik, kik
csüggnek vala, káromlja vala őtet, mond-
ván: Ha të vagy Kristus, üdvözéhed tënma-
gadat és münket! (40) Felelvén kedég a’ má-
sik, mëgporëjtja vala őtet, mondván: Sëm
të nëm félëd Istent, ki azon kárhozat-
ban vagy? (41) És mërt mü bizony igaz
méltákat vëszönk mü művelkëdetönk
szerént, de ez sëmmi gonoszt nëm tött.
(42) És mond vala Jézsusnak: Uram, emle-
këzjēl mëg ēnróllam, mikor jutandasz të
országodba! (43) És monda őneki Jézsus:
Bizony mondom tënekëd, ma ēnve-
lem lész paradicsomban! ◘ (44) Vala kedég
monnal hatod idő, és löttenek setét-
ségëk kilencëd ideiglen mënd a’ földön.
(45) És mëgsetétölö a’ nap, és a’
tëmplomnak soporlaha közepëtt ketté-
szakasztaték. (46) És ivöltvén Jézsus nagy
szóval, monda: Atya, të kezeidbe aján-
lom ēn szelletëmet! És ezt mondván, |
kilehelle. (47) Látván kedég a’ cëntúrió,
mëly lött vala, dicsővëjti vala Istent,
mondván: Bizony ez igaz embër vala.
(48) És mënd a’ gyölekëzetëk, kik ëgyembe
valának e csudával, és látják vala, mëly-
lyek lësznek vala, vervén ő mellyëket, mëgfor-
dólnak vala. (49) Állnak vala messze
mënd ő esmerői és a’ nēmbëriek, kik
követték vala őtet Galilëából, látván
ezëket. ◘ (50) És ímë, ëgy Józsëf nevő
férfiú, ki vala* jó hírës embër és igaz.
(51) Ez nëm engedëtt vala ő tanál-
csoknak és művelkëdetëknek, Júdëában
aromatiabeli városbeli, ki ës ő várja
vala Istennek országát. (52) Ez vépék
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Pilátoshoz, és mëgkéré Jézsusnak testét.
(53) És elvévén, takará gyolcsba, helyhë-
té őtet a’ kivájt koporsóba, kibe
még sonha senki nëm vettetëtt vala.
(54) És vala készöletnek napja, és a’
szombat fëltetik vala. ◘ (55) Követvén
kedég a’ nēmbëriek, kik ővele jöttenek
vala Galilëából, láták a’ koporsót,
és miképpen helyhëttetëtt vala ő testë.
(56) És mëgfordólván, készëjtének
aromatákat és kenetëket, és bizony a’
parancsolat szerént veszteglének a’ szom-
baton.

          XXIIII  ˹Huszonnëgyed˺

A’ szombatnak elő napján, igën
holval, jövének a’ koporsóhoz, |

velëk hozván aromatákat, mëllyeket
alkottak vala; (2) és lëlék a’ követ
elhengërëjtvén a’ koporsóról. (3) És
bemënvén, nëm lëlék Úr Jézsusnak testét.
(4) És úgy lött, mikor mëgfogyatkoztak
volna, ímë, kēt férfiak állapának
azok mellett fénes ruhában. (5)
Mërt kedég félének, és ő szëmélyëkkel a’
földre hajlanának, mondának azok-
nak: Mit kerestëk élőt ha-
lottakkal? (6) Nincs itt, de fëlkölt. Em-
lekëzjetëk mëg, miképpen beszéllëtt tü-
nektëk, mikor még Galilëában volna,
(7) mondván: Mërt Embërfiának
el këll áróltatni bűnös embërëknek
kezëkbe, és mëgfeszëjtetni, és harmad-
napon fëlkelni. (8) És mëgemlekëztenek
ő igéjéről. (9) És mëgfordólván a’
koporsótól, hirdeték a’ tizënëgynek,
és mënd az ëgyebiknek. (10) Vala kedég Mag-
dalnai Mária, és Johanna, és Jakabnak
Máriája, és ëgyebek, kik ővelë valának,
mëllyek mondják vala a’ tanëjtványok-

nak. (11) És tetteték őelőttök, mikép-
pen tévelygënének ez igék; és nëm hisznek
vala azoknak. ◘ (12) Pētër kedég futa a’
koporsóhoz, és lëhajolván, látá a’
lëllahokat őmagoknak vetvén, és
elmënë csudálkodván önönbennë, hogy ||
mi lött volna. ◘ (13) És kettő azok
közzől azon napon mënnek vala az
Ëmaus nevő kastélyba, ki
vala hatvan lábföldné Jëruzsálëmtől. (14)
És ők beszélnek vala ëgymásnak mënd-
ezëkről, mëllyek löttek vala. (15) És úgy
lött, mikor beszéllenének önönközöt-
tök és kērdëzkëdnének, Jézsus köze-
lëjtvén mëgyën vala ővelëk. (16) [..] Tar-
tatnak vala kedég, hogy në esmernék
mëg őtet. (17) És monda őnekik: Kié e
beszédëk, kiket beszéllëtëk járván,
és szomoróvak vattok?* (18) És felelvén
ëggyik, kinek neve Klëofás, monda ő-
neki: Tënmagad jëruzsálëmbeli szarándok
vagy, és nëm esmerted mëg, mëllyek
löttek őbennë ez napokban? (19)
Kiknek ő monda: Mëllyek? És mondának
neki názárëti Jézsusról, ki volt próféta
ő művelkëdetében és beszédében, és
hatalmas férfiú Isten előtt, és mëndën
nép előtt. (20) És miképpen adták
őtet a’ papok fejëdelmi és mü fejëdel-
mink halálnak kárhozatjára, és mëg-
feszëjtëtték őtet. (21) Mü kedég re-
ménljük vala, hogy mëgszabadëjtandó
volna Izsraëlt; és ma mëndezëk fëlëtt
harmadnapja vagyon immár, miután
ezëk löttek. (22) De ës némëly nēm-
bëriek, müközzőllönk |
valók mëgijesztëttek ma münket,
kik vilámodat előtt voltanak a’
koporsónál; (23) és nëm lëlvén mëg ő
testét, jövének, mondván ës önmagokat
angyali látatot láttokat, kik mondják
őtet élni. (24) És elmënének némëllyek
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müközzőllönk a’ koporsóhoz, és
úgyan lëlék, miképpen a’ nēmbëriek
mondották; de őtet mëg nëm lëlték. (25)
És ő monda azoknak: Ó, hëjtok és késő
szüvővek hinni mëndazokat, mëllyeket
beszéllëttek próféták! (26) Nëmde ezëket
këllëtt-ë Kristusnak szenvedni, és úgy be-
mënni ő dicsőségébe? (27) És kezdvén
Mojzsësről és mënd a’ prófétákról,
magyaráz vala őnekik mëndën Írásokból,
mëllyek őrólla valának. ◘ (28) És köze-
lëjtének a’ kastélyhoz, hová mënnek
vala; és ő tetteté önmagát messzebb
mëntét. (29) És kēnszerëjték őtet, mond-
ván: Maradj müvelönk, Uram, mërt
mëgestvehëszik, és immár a’ nap lëhaj-
lott! És bemënë ővelëk. (30) És úgy mikor
ënnék ővelëk, vëvé a’ kënyeret, és
mëgáldá, és mëgszegé, és nyójtja vala ő-
nekik. (31) És mëgnyíltak ő szëmëk, és
mëgesmerék őtet; és ő elenyészék ő
szëmëk elől. (32) És mondának ëgymás-
nak: Nëmde mü szüvönk égödöz vala-
ë mübennönk, mikor az útban beszélle-
ne münekönk, |
és az Írásokat mëgnyitná münekönk.
◘ (33) És fëlkelvén, azon időben mëg-
fordolának Jëruzsálëmbe, mëglëlék a’ tizën-
ëggyet ëgybegyölekëzvén, és azokat, kik ő-
velë[k] valának, (34) mondván: Mërt
bizony fëlkölt Úr, és mëgjelënt Simon-
nak! (35) És ők mëgmondák, mëllyek
löttek vala az útban, és miképpen
mëgesmerték őtet a’ kënyérnek sze-
gésében. ◘ (36) Mikor kedég ezëket be-
széllenék, Jézsus állapék őközepëttëk, és
monda őnekik: Békeség tünektëk, ēn
vagyok, në akarjatok félnëtëk! (37) De
mëgháborodtak és mëgijedtek, alajtván
önmagokat szellet láttokat. (38) És
monda őnekik: Mit háboróltatok mëg,
és* gondolatok szállnak tü szüvetëkbe?

(39) Lássátok ēn kezeimet és ēn
lábaimat, mërt ēn magam vagyok! Tapasz-
jatok és lássatok: mërt szelletnek teste
és tetemë nincsen, miképpen engëmet
láttok vallanom! (40) És mikor ezë-
ket mondotta volna, mutatá őnekik
kezeit és lábait. (41) Mégës kedég azok-
nak nëm hivén, és örömökben csudál-
kodván, monda: Vagyon-ë itt valami ënni-
való? (42) És ők hozának neki ëgy
sülthal-részet és mézszínt. (43) És mi-
kor ött volna őelőttök, vévén a’
maradékokat, adá őnekik. ◘ (44) És
monda azoknak: Ezëk az igék, mëllyeket
beszéllëttem tünektëk, mikor még |
volnék tüveletëk; mërt këllemetë-
sëk mëndënëknek beteljesëdniëk, mëllyek
írván vadnak Mojzsësnek törvényében, és
prófétákban, és psalmosokban ēnróllam.
(45) Tahát mëgnyitá őnekik ērtelmë-
ket, hogy ērtenének Írásokat, (46) és monda
őnekik: Mërt így vagyon írva, és így këll
vala Kristusnak szenvedni, és harmadna-
pon halottaiból fëlkelni; (47) és pënitënciát
prédikáltatni ő nevébe bűnöknek bocsá-
natjára mëndën nëmzetëk között Jëruzsálëm-
től kezdvén. (48) Tü kedég vattok
ezëknek tanói. (49) És ēn eresztëm ēn
Atyámnak igéretét tübelétëk; tü kedég
üljetëk e városban, míglen öltöztesse-
tëk jószágba* magasságba. ◘ (50) Ki-
vëvé kedég azokat Bëtániába, és ő kezeit
fëlemelvén, mëgáldá azokat. (51) És úgy
lött, mikor mëgáldotta volna azokat,
elmëne őtőllök, és vitetik vala mënnybe.
(52) És ők imádkozván, nagy örömmel
mëgfordolának Jëruzsálëmbe, (53) és valá-
nak mëndënha a’ tëmplomban, dicsérvén és
mëgáldván Istent. ||
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[János]

Kezdetben vala Igë, és Igë vala
Istennēl, és Isten vala Igë. (2) Ez

vala kezdetben Istennēl. (3)
Mëndënëk őmiatta löttenek, és
őnála-nálkül sëmmi nëm lött, mëly lött; (4) ő-
bennë élet vala, és az élet vala
embërëknek fénességë; (5) és a’ fénes-
ség setétëkben fénlik, és a’ setétëk őtet
mëg nëm foglalták. (6) Volt Istentől
eresztetëtt embër, kinek neve vala János.
(7) Ez jött tanóságba, hogy tanóságot
vallana a’ világról. [(7), (8)] ◘  (9) Igaz világ
vala, ki mëgvilágosëjt mëndën embërt,
e világba jövőt. (10) E világban vala,
és e világ őmiatta lött, és e világ őtet
mëg nëm esmertë. (11) Tulajdon önnébe
jött, és önnei őtet nëm fogadták. (12)
Valamënnyen kedég fogadták őtet, adott
őnekik hatalmat Isten fiaiá lënniëk.
(13) Kik nëm vérëkből, sëm testnek
akaratjából, sëm férfiúnak akaratjá-
ból, de születtek Istentől. (14) És az
Igë lött testté, |
és lakozik mübennönk; és láttuk ő
dicsőségét, monnal Atyától ëggyetlen-
ëgy-születëttnek dicsőségét, teljest malaszt-
tal és igazsággal. ◘ (15) János tanóságot
vallott őrólla, és kajáltott, mondván:
Ez az, kit mondék: ki ēnutánnam
jövendő, és ēnelőttem lött, mërt ēn-
előttem való vala. ◘ (16) És ő teljes-
ségéből mënd mü vöttönk malasztot
malasztért. (17) Mërt a’ törvény
Mojzsës miatt adatott, a’ malaszt kedég
és az igazság Jézsus Kristus miatt lött. (18) 
Istent
sonha senki nëm látta, hanëmcsak
ëggyetlenëgy-születëtt Fiú, ki vagyon Atyá-
nak ölében, Ő mëghirdette. ◘ (19) És
ez Jánosnak tanósága, mikor eresztët-

tek Jëruzsálëmből a’ zsidók papokat és lëvitá-
kat őhozjá, hogy mëgkērdëznék őtet:
Të ki vagy? (20) És mëgvallá, és nëm
tagadá mëg: Mërt ēn nëm vagyok Kristus. (21)
És kērdék őtet: Mi azért? Illyés vagy-ë
të? És monda: Nëm vagyok. Próféta vagy-
ë të? És felelë: Nëm. (22) Mondának
azért őneki: Ki vagy, hogy feleletët
adjonk azoknak, kik eresztëttenek mün-
ket. Mit mondasz tënënróllad? (23)
Monda: Ēn vagyok kietlenben ivöltetnek
szava: Készéhétëk Úrnak útát, miként
mondott Izsaiás próféta. (24) És kik eresz-
tettek vala, valának a’ lëváltak köz-
zől; (25) és kērdék őtet, és mondának
neki: |
Azért të mit keresztëlsz, ha të nëm
vagy Kristus, és sëm Illyēs, sëm próféta? (26)
Felelë őnekik János, mondván: Ēn ke-
resztël[]ëk vízben; tüközöttetëk kedég
állott, kit tü nëm tudtok. (27) Ő az, ki
ēnutánnam jövendő, ki ēnelőttem
lött, kinek nëm vagyok méltó, hogy mëg-
ódjam ő sarujának szíját. (28) Ezëk
Bëtániában löttek, Jordán elvől, hol
vala János keresztëlvén. ◘ (29) Másod-
napon kedég látá János Jézsust őhozjá jövette,
és monda: Ímë, Istennek Bárána, ímë,
ki elvëszi e világnak bűnét! (30) Ez az,
kiről mondék: Ēnutánnam jő [férfiú],
ki ēnelőttem lött, ki ēnelőttem való
vala. ◘ (31) És ēn nëm tudom vala őtet;
de hogy mëgjelëntetnék Izsraëlben, azért
jövék ēn keresztëlnëm a’ vízben. (32)
És tanóságot vallott János, mondván:
Mërt látám a’ Szelletët lëszállatta
mënnyből, monnal galambat, és őrajta
maradott. (33) És ēn nëm tudom vala
őtet, de ki eresztëtt engëmet keresz-
tëlnëm a’ vízben, az monda ēnnekëm:
Kire látandod a’ Szelletët lëszállani és ő-
rajta maradni, ez az, ki keresztël
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Szent Szelletben. (34) És ēn látám, és
tanóságot vallék, mërt ő Istennek Fia.
◘ (35) Másodnapon ësmég áll vala János
és ő tanëjtványi közzől kettő. (36) És
tekëntvén Jézsust járatta, monda: Ímë, Istennek
Bárána. |
(37) És hallák a’ kēt tanëjtvány őtet
beszéllette, és követék Jézsust. (38) Mëgfor-
dólván kedég Jézsus, és látván azokat őtet
követtëk, monda: Mit kerestëk? Kik
mondának őneki: Rabi, ki magyaráz-
tatik Mestërnek, hol lakozol? (39)
Monda őnekik Jézsus: Jővetëk, és lássátok!
Jövének azért, és láták, hol lakoz-
nék; és lakozának ott a’ napon. Az idő
kedég vala monnal tized. ◘ (40) Vala kedég
Andorjás, Simon Pētërnek atyjafia ëgy
a’ kettő közzől, kik hallották vala
Jánostól, és követték vala őtet. (41)
Ez lëlé előszër ő atyjafiát, Simont, és
monda őneki: Mëglëltük Mëssiást, ki
magyaráztatik Kristusnak! (42) És vivé őtet
Kristushoz. Tekëntvén kedég Jézsus őtet, és monda
őneki: Të vagy Simon, Johanna fia;
të hívatol Kéfásnak, ki magyarázta-
tik Pētërnek. ◘ (43) Holdá kelvén kedég,
akara kimënni Galilëába, és lëlé
Fülöpöt. És monda őneki Jézsus: Kövess
engëmet! (44) Vala kedég Fülöp
Bëtsaidából, Andorjásnak és Pētërnek
városából. ◘ (45) Lëlé Fülöp Nata-
naelt, és monda őneki: Kit Mojzsës írt a’
törvényben és a’ prófétákban, mëglëltük:
názárëti Jézsust, názárëtbeli Jó-
zsëfnek fiát. (46) És monda őneki
Natanael: Názárëtből valami jó le-
het? Monda őneki Fülöp: Jőj, és
lássad! (47) Látá kedég Jézsus ||
Natanaelt őhozjá jövette, és monda
őrólla: Ímë, igaz izsraëlita, kiben álnok-
ság incsen. (48) Monda őneki Natanael:
Honnan esmertēl engëmet? Felelë Jézsus, és

monda őneki: Mielőtt tégëd Fülöp
hiuna, mikor voln[ál] a’ figefa alatt,
látálak tégëdet. (49) Felelë őneki Na-
tanael, és monda: Rabi, të vagy élő
Istennek Fia, të vagy Izsraëlnek királya! (50)
Felelë őneki Jézsus, és monda: Mërt mondám
tënekëd, látálak tégëdet a’ figefa
alatt; hiszëd-ë:* ezëktől nagyobbakat látsz.
(51) És monda őnekik: Bizony, bizony
mondom tünektëk, mëglátjátok mënnyet
nyílván, és Istennek angyalit, fëlmënőket
és lëszállókat Embërnek Fiára.

          Capm  II  ˹Kapitulum másod˺

És harmadnapon lőnek mënyekëzők
galilëabeli Kánában. És ott

vala Jézsusnak anyja. (2) Hívat-
taték kedég Jézsus és ő tanëjtványi a’
mënyekëzőbe. (3) És a’ bor mëgfogyat-
kozván, monda Jézsusnak anyja őneki: Bort
nëm vallnak. (4) És monda őneki Jézsus: Mi
tënekëd és ēnnekëm, nēmbëri? Nëm jött
még ēn idēm. (5) Monda ő anyja a’ szol-
gáknak: Valamit mondand tünektëk,
tëgyétëk! ◘ (6) Valának kedég ott vettetvén
hat kővëdrëk, a’ zsidóknak tisztolat-
jok szerént, mëndënik foglalván kēt köb-
löt avagy hármat. (7) Monda őnekik Jézsus:
Töltsétëk be a’ |
vëdrëket vízzel! És betölték mënd te-
teiglen. (8) És monda őnekik Jézsus: Meré-
hetëk immár, és vigyétëk a’ násznagynak!
És vivék. (9) Hogy kedég kóstolta volna
a’ násznagy a’ borrá lött vizet, és
nëm tudná, honnan volna – a’ szolgák kedég,
kik a’ vizet merëjtëtték vala, tud-
ják vala –, hívá a’ násznagy a’ vőle-
gént, (10) és monda őneki: Mëndën
embër előszër a’ jó bort veti eleve, és
mikor mëgrészegölendnek, tahát azt, a’
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mëly alábbvaló; të kedég tartottad a’
jó bort eddëglen. (11) Ezt tëvé Jézsus a’
jelënségëknek kezdetében galilëabeli Ká-
nában; és mëgjelënté ő dicsőségét, és
hűnek őbelé ő tanëjtványi. (12) Ennek
utánna lëszálla Kafarnaumba ő, és ő
anyja, és ő atyjafiai, és ő tanëjtványi. És
lakozának ott nëm sok napokban. ◘ (13)
És rokon vala a’ zsidóknak husvétëk,
és fëlmëne Jézsus Jëruzsálëmbe; (14) és lëlé a’
tëmplomban árolókat – juhokat és te-
henëket és galambakat –, és a’ pénz-
váltókat ülettëk. (15) És mikor alko-
tott volna monnal ostort a’ kötelecs-
kékből, kiveté mënd a’ tëmplomból
a’ juhokat és a’ tehenëket, és a’ pénz-
váltóknak ērcëket elhimté, és aszta-
lokat eldöjté. (16) És azoknak, kik a’
galambakat árólják vala, monda: Vi-
gyétëk ki ezëket innen, |
és në akarjátok tënnëtëk ēn Atyámnak
házát komplárságnak házájá! (17)
De mëgemlekëzének ő tanëjtványi, mërt
írván vagyon: Të házadnak szerelme
mëgött engëmet. ◘ (18) Felelének azért a’
zsidók, és mondának neki: Mi jelën-
ségët mutatsz münekönk, mërt ezt
tëszëd? (19) Felelë Jézsus, és monda őnekik:
Fëhétëk mëg e tëmplomot, és har-
mad napokban fëlköltöm azt. (20) Mon-
dának azért őneki a’ zsidók: Negyven-
hat esztendőkben alkottatott e tëmplom,
és të három napokban költöd fël azt?
(21) Ő kedég mondja vala ő testének tëmp-
lomáról. (22) Mikor azért fëlkölt
volna halottaiból, mëgemlekëzének
ő tanëjtványi, mërt ezëket mondotta ő
testéről; és hűnek az Írásoknak
és a’ beszédëknek, mëllyeket mondott Jézsus.
◘ (23) Mikor kedég volna Jëruzsálëmben a’
husvétben az innepnapon, sokak
hűnek ő nevébe, látván ő jelënségit,

mëllyeket tëszën vala. (24) Ő kedég, Jézsus nëm
hiszi vala őmagát őnekik, azért hogy
ő esmerne mëndënëket, (25) és mërt
nëm volna këllemetës őneki, hogy
valaki tanóságot vallana embërről;
mërt ő tudja vala, mi volna embër-
ben.

          III  ˹Harmad˺

Vala kedég a’ lëváltak közzől em-
bër, Nikodémus nevő, a’ zsidók-

nak fēdelmëk. |
(2) Ez jövö Jézsushoz éjjel, és monda őneki:
Rabi, tudjuk, mërt Istentől jöttēl [,]
mestër; mërt senki nëm teheti e jelënsé-
gëket, mëllyeket të tész, hanëm ha
lēnd Isten ővelë. (3) Felelë Jézsus, és monda
őneki: Bizony, bizony mondom tënekëd,
mërt hanëmha ki újonnan születen-
dik, nëm láthatja Istennek országát. (4)
Monda őneki Nikodémus: Miképpen
születhetik embër, mikor vén lëszën?
Minëm mehet ësmég be ő anyjának
hasába, és hogy ësmég születhessék? (5)
Felelë Jézsus, és monda: Bizony, bizony mondom
tënekëd, hanëmha ki ësmég születen-
dik vízből és Szent Lélëkből, nëm me-
het be Istennek országába. (6) Mëly testtől
születëtt, a’ test, és mëly Szellettől születëtt,
a’ szellet. (7) Në csudálkodjál, mërt
mondám tënekëd: këll nektëk újon-
nan születnëtëk. (8) Szellet hol akar, ott
lehel, és ő szavát hallod; de nëm tudod,
honnan jőjön, avagy hová mënjën.
Ígyen vagyon mëndën, ki születëtt Szellet-
től. (9) Felelë Nikodémus, és monda
őneki: Miképpen lehetnek ezëk? (10)
Felele Jézsus, és monda őneki: Të vagy mes-
tër Izsraëlben, és ezëket nëm tudod? (11)
Bizony, bizony mondom tënekëd, mërt
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mü beszéljük, mëllyet tudonk és tanolonk,
mëllyet láttonk; és mü tanóságonkat be
nëm vëszitëk. (12) Ha földieket ||
mondottam tünektëk, és nëm hiszitëk,
miképpen hiszitëk, ha mënnyieket mon-
dandok tünektëk? (13) És senki fël nëm
mëgyën mënnybe, hanëm ki lëszállott
mënnyből, Embërnek Fia, ki vagyon mënny-
ben. (14) És miképpen Mojzsës fëlma-
gasztatta a’ kégyót a’ kietlenben, úgyan
këll fëlmagasztatni Embërfiának,
(15) hogy mëndën, ki hiszën őbelé, el në
veszjën, de vallja az örök életët. (16)
Mërt így szerette Isten e világot, hogy ő
Fiát, ëggyetlenëgy-szülöttét adná, hogy
mëndën, ki hiszën őbelé, el në veszjën, de
vallja az örök életët. (17) Mërt nëm
eresztëtte Isten ő Fiát, hogy itélje e vi-
lágot, de hogy üdvözőljön e világ ő-
miatta. (18) Ki hiszën őbelé, nëm itél-
tetik; ki kedég nëm hiszën, immár mëgitél-
tetëtt, mërt nëm hiszën Istennek ëggyetlen-
ëgy-születëtt Fiának nevébe. (19) Ez kedég
az itélet: mërt fénesség jött e világba,
és inkább szerették embërëk a’ setétsé-
gët, hogynëm a’ fénességët, mërt valá-
nak ő művelkëdetëk gonoszok. (20)
Mërt mëndën, ki gonoszól művelkëdik,
gyűlöli a’ fénességët, és nëm jő a’
fénességre, hogy mëg në feddessenek ő
művelkëdeti. (21) Ki kedég tëszën igaz-
ságot, jő a’ fénességre, hogy mëgjelën-
tessenek ő művelkëdeti, |
mërt Istenben löttek. ◘ (22) Ezëk után
jövö Jézsus és ő tanëjtványi Júdëának föl-
débe, és ott lakozik vala ővelëk, és ott
keresztël vala. (23) Vala kedég János
keresztëlő* Enonban, rokon Salmihoz,
mërt sok vizek valának ott; és jőnek
vala, és mëgkeresztëlkëdnek vala. (24)
Mërt még János nëm eresztetëtt vala
a’ tömlöcbe. ◘ (25) Lött azért kērdë-

zet János tanëjtványi közzől a’ zsidók-
kal a’ tisztolatról. (26) Jövének János-
hoz, és mondának neki: Rabi, ki tëveled
vala Jordán elvől, kinek tanóságot
vallál, ímë, ez keresztël, és mëndënëk
jőnek őhozjá. (27) Felelë János, és
monda: Nëm vehet embër valamit,
hanëm ha lēnd őneki, adván mënnyből.
(28) Tünmagatok vallotok ēnnekëm
tanóságot, mërt mondottam lëgyek: Nëm
vagyok ēn Kristus, de mërt eresztet-
tem [őelőttö]. (29) Ki vallja a’ mënyasz-
szont, az a’ vőlegény. A’ vőlegénnek
kedég barátja, ki áll, és hallgatja őtet,
örömmel öről a’ vőlegénnek szaváért.
Ebben azért ēn örömem betölt. (30)
Annak këll fëlnőni, ēnnekëm kedég
mëgküssebbëdnëm. ◘ (31) Ki fëllyől jött,
mëndënëknek fëlëtte vagyon. Ki föld-
ből vagyon, földből beszél.x Ki mënnyből
jött, mëndënëknek fëlëttë vagyon. (32) Ki |
és mëllyet látott és hallott, azt tanólja; és
ő tanóságát senki nëm vëszi. (33) Ki
kedég vēndi ő tanóságát, mëgjegyzëttë,
mërt Isten igaz. (34) Mërt kit
Isten eresztëtt, Istennek igéjét beszélli;
mërt nëm mérték szerént adta Isten a’
Szelletët. (35) Atya szereti Fiát, és mëndë-
nëket adott ő kezébe. (36) Ki hiszënx

Fiúba, vallja az örök életët; ki kedég hü-
tötlen Fiúnak, nëm látja az örök éle-
tët; de Istennek haragja marad ő-
rajta.

          IIII  ˹Nëgyed˺

Hogy kedég mëgesmeré Jézsus, mërt a’
lëváltak mëghallották, hogy Jézsus

több tanëjtványokat tëszën és ke-
resztël, hogynëm János, (2) jólle-
het Jézsus senkit nëm keresztëlnë, de ő ta-

87ra
ëvan-

gyëlista

87rb

87va
János



162 A négy evangélium olvasata

nëjtványi, (3) mëghagyá Júdëát, és elmënë
ësmég Galilëába. (4) Këll vala kedég ő-
neki Samária közepi által elmën-
ni. ◘ (5) Juta azért Jézsus Samáriának váro-
sába, ki mondatik Sikárnak, rokon a’
majorhoz, kit adott Jákob Józsëfnek,
ő fiának. (6) Vala kedég ott Jákob kúta.
Jézsus kedég mëgfárradván az útban,
ülö ott a’ kút fëlëtt. Vala kedég az idő
monnal hatod. ◘ (7) Jövö ëgy nēmbëri
Samáriából víz merëjteni. Monda
őneki |
Jézsus: Adj ēnnekëm innom! (8) Mërt ő tanëjt-
ványi elmëntenek vala, hogy étket vën-
nének. (9) Monda azért őneki a’
samáriai nēmbëri: Miképpen të,
zsidó valvád, kérsz ēntőllem innod, ki
vagyok samáriabeli nēmbëri? Mërt a’
zsidók nëm közösőlnek vala a’ samáriabe-
liekkel. (10) Felele Jézsus, és monda őneki:
Ha tudnád Istennek ajándokát, és ki
az, ki mondja tënekëd: Adj ēnnekëm in-
nom! – nëtalántál të kértēl volna ő-
tőllö, és adott volna tënekëd eleven
vizet. (11) Monda őneki a’ nēmbëri:
Uram, ingyen nincsen, mivel meréh,
és a’ kút magas;* azért honnan vallod
az eleven vizet? (12) Minëm vagy të
nagyobb mü atyánktól, Jákobtól, ki adta
münekönk e kutot, és őbelőllö iutt,
és ő fiai, és ő barmi? (13) Felelë Jézsus, és
monda őneki: Mëndën, ki iszik e vízből,
ësmég mëgszomjúhozik. Ki kedég iszék
a’ vízből, kit ēn adok, nëm szomjúhozik
örökké; (14) de a’ víz, kit ēn adok,
lëszën őbennë víznek forrása, bojtó
az örök életbe. ◘ (15) Monda őneki a’
nēmbëri: Uram, adjad ēnnekëm a’
vizet, hogy në szomjúhozjam, és në
jőjek ide merëjtenëm! (16) Monda ő-
neki Jézsus: Mënj el, híjad ide të férjedet, és
jőj ide! ||

(17) Felelë a’ nēmbëri, és monda:
Nincsen férjem. Monda őneki Jézsus: Jól
felelél, mërt: incsen férjem; (18) mërt
öt férjeket vallottál, és ez, kit vallasz,
nëm të férjed. Ezëket igazakat
mondád.* (19) Monda őneki a’ nēmbëri:
Látom, mërt próféta vagy të! (20) Mü
atyáink e hëgyën imádkoztak, és tü úgy
mondotok, mërt Jëruzsálëmben vagyon a’ hely,
hol këll imádkozni. (21) Monda őneki
Jézsus: Nēmbëri, higgy ēnnekëm, […] mikor
sëm e hëgyën, sëm Jëruzsálëmben nëm imádjá-
tok Atyát. (22) Tü imádtok, mëllyet nëm
tudtok; mü imádonk, mëllyet tudonk,
mërt az üdvösség a’ zsidók közzől költ
ki. (23) De jő az idő, és ma vagyon,
mikor igaz imádók imádják Atyát
lélëkben és igazságban. Mërt Atya ës
illyetenëket keres, kik imádják őtet.
(24) Isten szellet, és azokat, kik őtet
imádják, szelletben és igazságban këll
imádniok. (25) Monda őneki a’x nēmbëri:
Tudom, mërt Mëssiás eljő, ki mondatik
Kristusnak. Mikor azért eljövend az, müne-
könk mëghirdet mëndënëket. (26) […]
Ēn vagyok, ki beszéllëk tënekëd. ◘ (27) És
lëgottan eljövének ő tanëjtványi, és
csudálkodnak vala, mërt a’ nēmbërivel
beszéllene. Demaga senki nëm monda:
Mit keressz?x Avagy: Mit beszéllesz |
ővele? ◘ (28) Mëghagyá azért a’ nēm-
bëri ő vëdrét, és elmënë a’ városba, és
monda az embërëknek: (29) Jőjetëk, és
lássátok az embërt, ki mëgmonda
ēnnekëm mëndënëket, valamëllyeket
töttem! Midenëm ő-ë Kristus? (30) És a’
városból kimënének sokan, és jutá-
nak őhozjá. ◘ (31) Azonközbe kérik
vala őtet ő tanëjtványi, mondván:
Rabi, ëgyēl! (32) Ő kedég monda őnekik:
Ēnnekëm vagyon ëjendő étkem, kit
tü nëm tudtok. (33) Mondnak vala azért
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a’ tanëjtványok ëgymásnak: Midenëm
valaki ënni hozott-ë őneki? (34) Monda
őnekik Jézsus: Ēn étkem az, hogy tëgyem
ő akaratját, ki eresztëtt engëmet,
hogy mëgtökélljem ő dolgát. ◘ (35) Nëmde
tü mondjátok-ë, hogy még négy hóna-
pok vadnak, és az aratat eljő? Ímë, ēn
mondom tünektëk: Emeljétëk fël tü
szëmeitëket, és lássátok a’ vidékëket,
mërt fejérek immár az aratatra. (36)
És ki arat, érdemét vëszi, és ki* győjt
gyimölcsöt az örök életbe, hogy ki
ës vet, ëgyembe örőljön, és ki arat.
(37) Mërt ebben vagyon az igaz igë:
mërt ëgyēb, ki vet, és ëgyēb, ki arat.
(38) Ēn eresztëttelek tütöket arat-
notok, mëllyet tü nëm munkálkodtatok;
ëgyebek munkálkodtak, és tü ő munká-
jokba bemëntetëk. ◘ (39) A’ városból kedég
a’ samaritánosok |
közzől sokak hűnek őbelé a’ nēmbërinek
szaváért, tanóságvallatjaért: Mërt
mëgmondott ēnnekëm mëndënëket, va-
lamëllyeket töttem. (40) Mikor azért
juttanak volna őhozjá a’ samaritá-
nosok, kérik vala őtet, hogy ott maradna.
És marada ott kēt napokban. (41) És nagy-
gyal többek hűnek ő beszédéjért. (42) És
a’ nēmbërinek mondnak vala:
Mërt immár nëm të beszédëdért hiszönk,
mërt münönmagonk halljuk és tudjuk,
mërt ez evilágnak igaz Üdvözëjtőjö.
◘ (43) Kēt nap után kedég kimëne innen,
és elmëne Galilëába. (44) Mërt ő
tanóságot valla, mërt prófétának
ő honjában nincs tisztëssége. (45)
Mikor azért jutott volna Galilëába,
fogadák őtet a’ galilëabeliek, mërt
mëndënëket láttak volna, mëllyeket tött
vala Jëruzsálëmben az innepnapon;
mërt ők ës az innepnapra jöttek vala.
◘ (46) Jövö azért ësmég galilëabeli

Kánába, hol a’ vizet töttö vala
borrá. És vala néminemő királcsa, kinek
fia betëgl vala Kafarnaumban. (47)
Ez mikor hallotta volna, mërt Jézsus
jött volna Júdëából Galilëába, mënë ő-
hozjá, és kéri vala őtet, hogy lëszállana,
és mëgvigasztaná ő fiát; mërt |
kezdëtt vala mëghalni. (48) Monda
azért Jézsus őneki: Hanëmha földi jelën-
ségëket és mënnyi jelënségëket lá-
tandotok, nëm hisztëk. (49) Monda
őneki a’ királcsa: Uram, szál-lë, mielőtt
mëghaljon ēn fiam! (50) Monda
őneki: Mënj el, të fiad él! Hűn az embër
a’ beszédnek, mëllyet mondott vala Jézsus, és
elmëgyën vala. (51) Immár kedég ő
lëszállatta, ő szolgái kelénekx eleibe, és
mëghirdeték őneki, mondván, mërt
ő fia élne. (52) Kērdi vala azért az
üdőt őtőllök, kiben mëgjobbólt volna.
És mondának őneki: Mërt tëgnapon
hatod időben hagyá mëg őtet a’ hideg-
lëlet. (53) Mëgesmeré azért az atya,
mërt az idő vala, kiben monda Jézsus ő-
neki: Të fiad él! És hűn az
embër, és mënd ő háza. ◘ (54) E másod
jelënségët tëvé ësmég Jézsus, mikor jött
volna Júdëábólx Galilëába.

          V 5 ˹Ötöd˺

Ezëk után vala a’ zsidóknak inne-
pëk napja, és fëlmëne Jézsus Jëruzsálëmbe.

(2) Vala kedég Jëruzsálëmben Proba-
tika nevő halastó, ki nevez-
tetik hébëről Bëtsaidának, vallván
öt portikost. (3) Ezëkben fekszën
vala lëletëzetësëknek nagy sokassága,
vakoknak, sántáknak, aszottaknak,*
várván a’ víznek mozdolatját. (4)
Úrnak kedég angyala idő ||
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szerént lëszáll vala a’ halastóba, és mëg-
mozdóltatik vala a’ víz. És ki elő-
szër lëszállott volna a’ halastóba a’
víznek mozdolatja után, mëgvigaszik
vala, valami betegségtől foglaltatik
vala. (5) Vala kedég ott néminemő
embër, vallván ő betegségében harmic-
nyolc esztendőt. (6) Ezt mikor látta vol- 
na Jézsus fekette, és mëgesmertë volna, mërt
immár sok ideje volna, monda őneki:
Akarsz mëgvigasznod-ë? (7) Felele őneki
a’ lëletëzetës: Uram, nincs embërëm, hogy
mikor mëgháboroland a’ víz, ereszjën
engëmet a’ tóba; míglen kedég ēn
eljutok, ëgyēb száll lë ēnelőttem. (8)
Monda őneki Jézsus: Kelj fël, vëdd fël të
ágyadat, és járj! (9) És lëgottan mëgviga-
szék az embër, és fëlkelë, és vëvé
ő ágyát, és jár vala. ◘ Vala kedég szombat a’
napon. (10) Mondnak vala azért őneki,
ki mëgvigaszott vala: Szombat vagyon,
nëm illik tënekëd fëlvënnëd të ágya-
dat. (11) Felele őnekik: Ki mëgvi-
gaszta engëmet, az monda ēnnekëm:
Kelj fël, vëdd fël të ágyadat, és járj!
(12) Kērdék azért őtet: Ki az embër,
ki mondotta tënekëd, vëdd fël të
ágyadat, és járj? (13) Ez kedég, ki mëg-
vigaszott vala, |
nëm tudja vala, ki volna. Jézsus kedég elhajla
a’ helyën szerzett gyölekëzettől. (14)
Annak utánna lëlé őtet Jézsus a’ tëmplom-
ban, és monda őneki: Ímë, mëgvigasz-
tál, immár në akarj bűnhönnöd, hogy
valami gonoszb në történnék tëne-
këd. (15) Elmënë az embër, és mëg-
mondá a’ zsidóknak, mërt Jézsus volna, ki
mëgvigasztotta volna őtet. (16) Azért
üldözik vala a’ zsidók Jézsust, mërt ezëket
tëszi vala szombaton. (17) Jézsus kedég felelë
őnekik: Ēn Atyám maiglan művelkëdik,
és ēn művelkëdëm. (18) Azért inkább

keresik vala a’ zsidók őtet mëgölni,
mërt nëmcsak a’ szombatot fëjti
vala mëg, de ës [ő atyját] mondja vala
Istennek, tévén önmagát ëgyenlővé Isten-
vel. ◘ Felelë ës úgy Jézsus, és monda őnekik:
(19) Bizony, bizony mondom tünektëk:
Nëm tehet Fiú valamit őtőllö,
hanëmha mëllyet látand Atyát tënni.
Mërt valamëllyeket az tēnd, ezëket
ës Fiú azonképpen tëszi. (20) Mërt
Atya szereti Fiát, és mëndënëket, mëllyeket
tëszën, mëgjelënti őneki; és ezëktől
nagyobb művelkëdetëket mutat őneki,
hogy tü csudálkodjatok. (21) Mërt
miként Atya fëlkölt halottakat és éltet,
ígyen |
ës Fiú, kiket akar, éltet. (22) És mërt
Atya nëm itél valakit, de mëndën itéle-
tët adott Fiúnak, (23) hogy mëndënëk tisz-
tëljék Fiát, miként ës tisztëlik Atyát.
Ki nëm tisztëli Fiát, nëm tisztëli Atyát, ki
eresztëtte őtet. (24) Bizony, bizony mon-
dom tünektëk: Mërt ki hallgatja ēn
igéimet, és hiszën őneki, ki eresztëtt
engëmet, vallja az örök életët; és ité-
letbe nëm jő, de mëgyën halálból élet-
be. (25) Bizony, bizony mondom tünektëk:
Mërt jő az idő, és ma vagyon, mikor
a’ halottak hallják Isten Fiának szavát;
és kik hallják, élnek. (26) Mërt miképpen
Atya vall életët önbennë, […] (27) és hatal-
mat adott őneki itéletët tënni, mërt
Embërnek Fia. (28) Në akarjátok ezt
csudálkodnotok, mërt jött az idő,
kiben mëndënëk, kik a’ sérëkben vadnak,
hallják Isten Fiának szavát, (29) és
elevejőnek, kik jókat töttenek, életnek
fëlkeletében; de kik gonoszokat
művelkëdtek, itéletnek fëlkeletében.
(30) Nëm tehetëk ēntőllem valamit;
de miképpen hallok, itélëk. És ēn
itéletëm igaz, mërt nëm keresëm
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ēn [akaratomat], de akaratját,
ki eresztëtt engëmet, Atyáét. ◘ (31)
Ha |
ēn tanóságot vallok ēnróllam, ēn
tanóságom nëm igaz. (32) Ëgyēb vagyon,
ki tanóságot vall ēnróllam, és tudom,
mërt igaz ő tanósága, kit vall ēnról-
lam. (33) Tü eresztëtëk Jánoshoz,
és tanóságot valla igazságnak.
(34) Ēn kedég nëm vëszëk embërtől tanó-
ságot, de ës ezëket mondom, hogy tü
üdvözőljetëk. (35) Ő vala az égő
szövétnek és a’ fénlő, tü kedég [ ] akará-
tok ëgy ideig vigadnotok ő fénességé-
ben. (36) Ēn kedég vallok Jánostól nagyobb
tanóságot; mërt a’ művelkëdet[ëk], mëly-
lyeket adott ēnnekëm Atya, hogy tëgyem azo-
kat, a’ művelkëdetëk, mëllyeket ēn
tëszëk: tanóságot vallnak ēnróllam,
mërt Atya eresztëtt engëmet. (37) És ki
eresztëtt engëmet, Atya, a’ tanóságot
vall ēnróllam; és mërt nëmhogy valaha
Ő szavát hallottátok, de sëm láttátok
Ő személyét, (38) és Ő igéjét nëm valljátok
tübennetëk lakozóvol: mërt kit az
eresztëtt, annak tü nëm hisztëk. ◘ (39)
Forgassatok* Írásokat, kikben alajtjá-
tok vallanotok az örök életët; és azok,*
mëllyek tanóságot vallnak ēnróllam,
(40) és nëm akarátok jőnötök ēn- ||
hozjám, hogy életët valljatok. (41)
Fénességët embërëktől nëm vëszëk. (42)
De ēn esmertelek tütöket, mërt Istennek
szerelmét nëm valljátok tübennetëk.
(43) Ēn jöttem ēn Atyámnak nevébe, és
nëm vësztëk engëmet; ha ëgyēb jövend ő
nevébe, azt bevëszitëk. (44) Miképpen
hihettëk tü, kik dicsőségët ëgymástól
vësztëk, és a’ dicsőségët, ki Istentől
önmagától vagyon, nëm keresitëk? (45) Në
akarjátok alëjtanotok, hogy ēn lëgyek
tütöket vádolandó Atyánál; vagyon, ki

vádol tütöket: Mojzsës, kibe tü remén-
këdtëk. (46) Mërt ha hinnétëk Mojzsësnek,
hinnétëk nëtalántál ēnnekëm ës;
mërt az ēnróllam írt. (47) Ha kedég
az írásinak nëm hisztëk, miképpen
hihettëk ēn igéimnek?

          VI 6 ˹Hatod˺

Ezëk után elmëne Jézsus Galilëabeli-
tengër által, ki mondatik Tibé-

riádisnak. (2) És követi vala őtet
nagy sokasság, mërt látják va-
la a’ jelënségëket, mëllyeket tëszën
vala ezëkën, kik betëglnek vala. (3)
Elmëne azért Jézsus a’ hëgyre, és ott ül vala
ő tanëjtványival. (4) Vala kedég rokon
husvét, a’ zsidóknak innepëk napja. (5)
Mikor azért fëlemeltë volna Jézsus ő szë-
meit, és látta volna, |
mërt nagy sokasság jött őhozjá, monda
Fülöpnek: Honnan vëgyönk kënyereket,
hogy ëgyenek ezëk? (6) Ezt kedég mondja vala
késértvén őtet, mërt ő tudja vala, mit
volna tëjendő. (7) Felelë Fülöp:
Kētszáz pénz árra kënyerek nëm elëgek
ezëknek, hogy ëgymëndën kevesët-mit
vëgyën bennë. (8) Monda őneki ëgy ő
tanëjtványi közzől, Andorjás, Simon
Pētërnek atyjafia: (9) Ëgy gyermëk
vagyon itt, kinek vadnak öt árpakënyeri
és kēt hali, de ezëk mik ezennéjek
között? (10) Monda azért őnekik Jézsus:
Ültessétëk lë a’ népeket! Vala kedég
sok széna ott a’ helyën. Lëülének azért a’
férfiak, számmal monnal ötszër ezëren.
(11) Vëvé azért Jézsus a’ kënyereket, és
mikor hálálatot tött volna, elosztá az
ülőknek; azonképpen ës a’ halakban,
mënnēt akarnak vala. (12) Hogy kedég
betöltek vala, monda ő tanëjtványinak:
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Győhétëk fël a’ derëbëket, mëllyek mëg-
maradtak vala, hogy el në veszjenek.x

(13) Fëlgyőjték azért, és betöltének a’
derëbëkből tizënkēt füles kosarokat,
az öt árpakënyerekből és a’ kēt
halakból, mëllyek mëgmarad-
tanak azokból,* kik |
öttek vala. (14) Az embërëk azért
mikor látták volna a’ jelënségët, mëly-
lyet tött vala, mondnak vala: Mërt ez
az igaz próféta, ki jövendő ez világba.
(15) Jézsus kedég mikor mëgesmerte volna,
mërt jövendők valának, hogy őtet mëg-
fognák, és őtet királlyá tënnék, elfuta
a’ hëgyre ësmég önönmaga. ◘ (16) Hogy kedég
estve lött volna, lëszállának ő tanëjtvá-
nyi a’ tengërre. (17) És mikor fëlmën-
tek volna a’ hajóba, jövének tengër
elvé Kafarnaumba. És immár setét
lött vala, és nëm jött vala őhozjájok Jézsus.
(18) A’ tengër kedég támadoz vala, nagy
szēllel fútatván. (19) Mikor azért
eveztek volna huszonöt avagy harmic
lábföldet, láták Jézsust a’ tengërën
járatta, és a’ hajóhoz közelëjteni; és
félemének. (20) Ő kedég monda őnekik:
Ēn vagyok, në akarjatok félnëtëk! (21)
Akarják vala azért őtet a’ hajóba
vënni, és lëgottan a’ hajó futa a’
földre, kire mënnek vala. ◘ (22) Másodna-
pon kedég a’ gyölekëzet, ki áll vala tengër
elvől, látá, mërt ëgyēb hajó nëm volna
ott, hanëmcsak az ëgy, és mërt nëm mënt
volna Jézsus be a’ hajóba ő tanëjtványival,
de csak ő tanëjtványi mëntek volna be;
(23) de |
ëgyēb hajók jutának Tibériádisból
rokon a’ helyhëz, hol ötték vala a’ kë-
nyeret, Istennek hálát adván. (24) Mikor
azért látta volna a’ gyölekëzet, mërt Jézsus
nëm volna ott, és sëm ő tanëjtványi: fël-
mënének a’ hajókba, és jövének Ka-

farnaumba, keresvén Jézsust. ◘ (25) És
mikor mëglëlték volna őtet tengër
elvől, mondának őneki: Rabi, mikor
jöttēl ide? (26) Felelë nekik Jézsus, és monda:
Bizony, bizony mondom tünektëk, keres-
tëk engëmet, nëm mërt a’ jelënségëket
láttátok, de mërt a’ kënyerekből öt-
tetëk, és mëgelégëdtetëk. (27) Művelkëd-
jetëk étkeket,* nëm ki elvesz, de ki
mëgmarad az örök életbe, kit Em-
bërnek Fia ad tünektëk; mërt ezt Atya-
isten mëgjegyzëttë. ◘ (28) Mondának
azért őneki: Mit tëgyönk, hogy művel-
këdjük Istennek jó művelkëdetit? (29)
Felelë Jézsus, és monda őnekik: Ez Istennek
művelkëdeti[ ], hogy higgyetëk őbelé,
kit ő eresztëtt. (30) Mondának azért ő-
neki: Mëly jelënségët tész ezért të, hogy
lássuk, és higgyönk tënekëd? Mit művel-
këdël? (31) Mü atyáink mënnát öttenek
a’ kietlenben, miként írván vagyon: ||
Mënnyből kënyeret adott őnekik ënniëk.
(32) Monda azért őnekik Jézsus: Bizony, bi-
zony mondom tünektëk, nëm adott
Mojzsës tünektëk kënyeret mënnyből,
de ēn Atyám ad tünektëk igaz kënyeret
mënnyből. (33) Mërt ez az igaz
kënyér, ki mënnyből lëszállott, és ad életët
e világnak. (34) Mondának kedég őneki:
Uram, mëndënha adjad münekönk e kënye-
ret! (35) Monda azért őnekik Jézsus: Ēn
vagyok életnek kënyere. Ki jövend ēn-
hozjám, nëm ēhëzik; és ki hiend ēn-
belém, nëm szomjúhozik örökké. (36)
De mondom tünektëk, mërt látta-
tok engëmet, és nëm hittetëk. (37) Mëndën[ ],
mëllyet ad ēnnekëm Atya, ēnhozjám
jő; és az, ki jött ēnhozjám, nëm vetëm ki.
(38) Mërt lëszállottam mënnyből, nëm
hogy tëgyem ēn akaratomat, de ő
akaratját, ki eresztëtt engëmet, Atyáét.
(39) Mërt ez ő akaratja, ki eresztëtt
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engëmet, Atyáé, hogy mëndën[], mëllyet adott
ēnnekëm, në veszessékx el abban, de
fëlköltsem azt az utolsó napon. (40)
Ez kedég ēn Atyámnak akaratja, ki eresz-
tëtt engëmet, hogy mëndën, ki látja Fiát, és
hiszën őbelé, vallja az örök életët; és ēn
fëlköltöm |
őtet az utolsó napon. ◘ (41) Morognak
vala azért a’ zsidók arról, mërt mon-
dotta volna: Ēn vagyok a’ kënyér, ki
lëszállottam mënnyből. (42) És mondnak
vala: Nëmde ez-ë Józsëfnek fia, kinek
mü esmertük atyját és anyját? Mikép-
pen mondja azért ez: mërt mënnyből
szállottam lë? (43) Felelë azért Jézsus, és
monda őnekik: Në akarjatok morga-
notok ëgymással! (44) Senki nëm jöhet
ēnhozjám, hanëm ha Atya, ki eresztëtt engë-
met, vonandja őtet; és ēn fëlköltöm
őtet az utolsó napon. (45) Mërt
írván vagyon prófétákban: És lësznek
mëndënëk tanëjtattak Istentől. Mëndën,
ki hallott Atyától és tanólt, jő ēnhozjám.
(46) Nëm hogy Atyát látta valaki, hanëm
csak az, ki Istentől vagyon, látta Atyát.
(47) Bizony, bizony mondom tünektëk:
Ki hiszën ēnbelém, vallja az örök életët.
(48) Ēn vagyok életnek kënyere. (49)
Tü atyáitok öttenek mënnát a’ kietlen-
ben, és mëgholtanak. (50) Ez az
életnek kënyere, mënnyből lëszálló, hogy
ha ki őbelőllö ëjendik, mëg në haljon.
(51) Ēn vagyok az élő kënyér, ki mënnyből
lëszállottam. ◘ (52) Ha ki |
ëjendik e kënyérből, él örökké. És e
kënyér, kit ēn adok, ēn testëm, élet e
világért. (53) Fonalgnak vala azért a’
zsidók ëgymással, mondván: Miképpen
adhatja ő testét münekönk mëgën-
nönk? (54) Monda azért őnekik Jézsus:
Bizony, bizony mondom tünektëk: Hanëmha
ëjenditëk Embërfiának ő testét, és

iandjátok ő vérét, nëm valljátok az éle-
tët tünbennetëk. (55) Ki ëszi ēn
testëmet, és iszja ēn vérëmet, vallja az
örök életët; és ēn fëlköltöm őtet az
utolsó napon. (56) Mërt ēn testëm bi-
zony étëk, és ēn vérëm bizony venerék.
(57) Ki ëszi ēn testëmet, és iszja ēn
vérëmet, ēnbennëm lakozik, és ēn ő-
bennë. (58) Miképpen eresztëtt engë-
met élő Atya, ës ēn élëk Atyáért; és ki
ëszik engëmet, ës ő él ēnérëttem. (59)
Ez a’ kënyér, ki lëszállott mënnyből. Nëm
miképpen tü atyáitok öttenek mënnát,
és mëgholtanak; ki ëszi e kënyeret,
él örökké. ◘ (60) Ezëket mondá a’ zsina-
gógában, tanëjtván Kafornaumban.
◘ (61) Sokak azért ő tanëjtványi
közzől hallván, mondának: Kemény e
beszéd; ki hallgathatja azt? ◘ (62)
Tudván kedég Jézsus önönnála, mërt erről
morganának ő tanëjtványi, monda
őnekik: E gonoszbëjtx tütöket? (63)
Ha azért |
látandjátok Embërnek Fiát fëlmënni,
hol vala előszër? (64) Szellet, ki elevenëjt;
test nëm használ valamit. Az
igék, mëllyeket beszéllëttem tünektëk,
szellet és igazság. (65) De vadnak né-
mëllyek tüközzőlletëk, kik nëm hiszék.
Mërt tudja vala kezdettől fogván
Jézsus, kik volnának [nëm] hiendők, és ki elá-
rolandó volna őtet. (66) És mond vala:
Azért mondám tünektëk, mërt senki
nëm jöhet ēnhozjám, hanëm ha lēnd
őneki adván ēn Atyámtól. (67) Ettől
fogván ő tanëjtványi közzől sokak më-
nének mëgé, és immár nëm járnak vala
ővelë. (68) Monda azért Jézsus a’
tizënkettőnek: Minëmde tü ës el akartok
mënnëtëk-ë? (69) Felelë azért őneki
Simon Pētër: Uram, kihëz mëgyönk?
Örök életnek igéjét vallod. (70) És mü
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hiszjük és mëgesmertük, mërt të vagy
Kristus, Istennek Fia. (71) Felelë azért őnekik
Jézsus: Nëmde ēn tütöket tizënketten vá-
lasztottalak-ë? És tüközzőlletëk ëgy
ördög. (72) Mondja vala kedég skariúti
Simon Júdásáról, mërt ez vala elá-
rolandó őtet, jóllehet a’ tizënkettő
közzől volna ëgy.

          VII 7 ˹Hetëd˺

Ezëk után kedég Jézsus jár vala Galilëá-
ban; mërt nëm akar vala járni

Júdëában, mërt ||
a’ zsidók keresik vala őtet mëgölniëk.
◘ (2) Vala kedég rokon skënofégia, a’ zsi-
dóknak innepëk napja. (3) Mondának
azért őneki ő atyjafiai: Eredj el innen,
és mënj Júdëába, hogy të tanëjtványid
ës lássák të művelkëdetidet, mëllyeket
të tész! (4) Mërt senki nëm tëszën vala-
mit rëjtëkben, és keresi jelën voltát.
Ha ezëket tëszëd, jelëntsed mëg tëma-
gadat e világnak! (5) Mërt ingyen ő
atyjafiai sëm hisznek vala őbelé. (6)
Monda azért őnekik Jézsus: Ēn idēm még nëm
jutott el, tü idētëk kedég mëndënha kész. (7)
E világ nëm gyűlölhet tütöket, engëmet
kedég gyűlöl; mërt ēn tanóságot vallok
őrólla, mërt ő művelkëdeti gonoszok.
(8) Tü mënjetëk fël az innepnapra;
ēn kedég nëm mëgyëk fël az innepnapra,
mërt még ēn idēm nëm tölt be. (9)
Ezt mikor ő mondotta volna, mara-
da Galilëában. (10) Hogy kedég fël-
mëntek volna ő atyjafiai, tahát ő ës
fëlmëne az innepnapra; nëm jelënnen, de
monnal titkon. (11) A’ zsidók azért
keresik vala őtet az innepnapon, és
mondnak vala: Hol vagyon az? (12) És
sok morgás vala őrólla a’ gyölekëzet

között. Mërt némëllyek mondnak vala,
hogy jó; ëgyebek mondnak |
vala: Nëm, de elhiteti a’ gyölekëzetët.
(13) Demaga senki nëm mer vala
jelënnen beszélleni őrólla a’ zsidóknak
félelmëkért. ◘ (14) Immár kedég az innep-
nap közelëjtvén, fëlmëne Jézsus a’ tëmp-
lomba, és tanëjt vala. (15) És csudálkod-
nak vala a’ zsidók, mondván: Miképpen
tud ez Írást, ha nëm tanólta? (16) Felelë
őnekik Jézsus: Ēn tanóságom nëm eném,
de azé, ki eresztëtt engëmet. (17) Ha
ki akarandja ő akaratját tënni,
mëgesmeri a’ tanóságból, ha Istentől
lëgyën, avagy enënmagamtól beszéllëk.
(18) Ki önöntőllö beszél, öndicsőségét
keresi. Ki kedég keresi ő dicsőségét, ki
eresztëttë őtet, az igaz, és hamisság ő-
bennë nincs.x (19) Nëmde Mojzsës adta-
ë a’ törvént tünektëk? És senki tü-
közzőlletëk a’ törvént nëm tëszi. (20)
Mit kerestëk engëmet mëgölnötök?
Felele a’ gyölekëzet, és monda: Ördö-
göt vallasz. Ki keres tégëdet mëgölni?
(21) Felele Jézsus, és monda őnekik: Ëgy jó
művelkëdetët töttem, és mënd csudál-
kodtatok. (22) Azért adta tünektëk
Mojzsës a’ környékëzetët – nëm mërt
Mojzsëstől volna, de az atyáktól –, és
szombaton mëgkörnyékëztëk embërt.
(23) Ha embër a’ környékëzetët
vëszi |
szombaton, hogy në fesëltessék mëg Moj-
zsësnek törvénye: ēnnekëm méltatlankod-
tok, mërt embërt mëndënëstől mëgvi-
gasztottam szombaton? (24) Në akarja-
tok itélnëtëk orcára, de igaz itéletët
itéljetëk! ◘ (25) Mondnak vala azért
némëllyek a’ jëruzsálëmbeliek közzől: Nëmde
ez-ë, kit a’ zsidók keresnek mëgölniëk?
(26) És ímë, nyilván beszél, és sëmmit nëm
mondnak őneki. Midenëm bizonyába
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mëgesmerték-ë a’ fejëdelmek, mërt
ez Kristus? (27) De ezt tudjuk, honnan vagyon;
Kristust kedég, mikor jövend, senki nëm tudja,
honnan lëgyën. (28) Ivölt vala azért
Jézsus, a’ tëmplomban tanëjtván, és mond-
ván: Ës engëmet tudtok, ës honnan
lëgyek, tudtok, és enëntőllem nëm jöt-
tem, de az Igaz, ki eresztëtt engëmet,
kit tü nëm tudtok. Ēn tudom őtet, és
ha mondandom, mërt nëm tudom őtet,
lëszëk ëgyenlő hazug tüveletëk.* (29)
És ēn tudom őtet, mërt őtőllö vagyok,
és ő eresztëtt engëmet. (30) Keresik vala
azért őtet mëgfogni; és senki kezét
nëm ereszté őrëjá, mërt még nëm jött vala
el ő ideje. ◘ (31) A’ gyölekëzetëk közzől
kedég sokak hűnek őbelé. És mondnak
vala: Mikor Kristus jövend, minëm több
jelënségëket tëszën, hogynëm |
mëllyeket e tëszën? (32) Hallák a’
lëváltak a’ gyölekëzetëket morgattok
őrólla ezëket. És eresztének a’ fejëdel-
mek és a’ lëváltak szolgákat, hogy mëg-
fognák őtet. (33) Monda azért őnekik
Jézsus: Méglen kevesënné ideiglen vagyok
tüveletëk, és elmëgyëk Atyámhoz, ki
eresztëtt engëmet. (34) Kerestëk engëmet, és
nëm lëltëk mëg; és hová ēn mëgyëk,
tü nëm jöhettëk. (35) Mondának azért
a’ zsidók: Hová mënendő ez, mërt nëm
lëljük mëg őtet? Minëm pogánoknak him-
letibe mënendő, és tanëjtandó pogá-
nokat? (36) Minemő e beszéd, ez,
kit mondott: Kerestëk engëmet, és nëm
lëltëk mëg; és hol ēn vagyok, tü nëm
jöhettëk? ◘ (37) Az nagy innepnek kedég
utolsó napján áll vala Jézsus, és ivölt vala,
mondván: Ha ki szomjúhozik, jőjön ēn-
hozjám, és igyék! (38) Ki hiend ēnbelém,
miként Írás mondja: eleven víznek folyói
folnak ő hasából. (39) Ezt kedég mondja
vala a’ Szent Szelletről, kit vēndők

valának hiendők őbelé; mërt még
Szellet nëm adatott vala, mërt még Jézsus
mëg nëm dicsővöltetëtt vala. ◘ (40) A’
gyölekëzetëk kedég, mikor hallot-
ták volna ez ő beszédit, mondnak vala:
Ez bizony próféta. ||
(41) Ëgyebek kedég mondnak vala: Ez
Kristus! Némëllyek kedég mondnak vala: Minëm
Galilëából jő Kristus? (42) Nëmde Írás mondja-
ë, mërt Dávid magzatjából, Bëtlë-
hëmnek kastélyából, hol Dávid vala,
jő Kristus? (43) És úgy őérte oszlat lött
a’ gyölekëzet között. (44) Némëllyek kedég
őközzőllök akarják vala mëgfogni
őtet, de senki kezet nëm ereszte ő-
rëjá. ◘ (45) Jövének azért a’ szolgák a’
püspökökhöz és a’ lëváltakhoz, és
azok mondának őnekik: Mire nëm
hoztátok el azt? (46) Felelének a’
szolgák: Sonha ígyen embër nëm beszél-
lëtt, miként ez embër beszél. (47)
Felelének azért a’ lëváltak őnekik:
Minëm tü ës elhitlenőltetëk-ë? (48)
Minëm hitt valaki a’ fejëdelmek közzől,
avagy a’ lëváltak közzől őbelé?
(49) De e gyölekëzet, ki törvént nëm
esmert, átkozott. (50) Monda Nikodémus
őnekik, az, a’ ki éjjel jött vala őhozjá,
ki ëgy vala őközzőllök: (51) Midenëm
mü törvényönk itél-ë embërt, hanëm ha
előszër halland őtőllö, és mëgesmerendi,
mit tëgyën? (52) Felelének, és mondának
őneki: Midenëm të ës galilëabeli
vagy-ë? Forgass Írásokat, és lássad, mërt
próféta |
Galilëából nëm támad! (53) És mëgfor-
dola ëgymëndën ő házába.
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          VIII 8 ˹Nyolcad˺

Jézsus kedég fëlmënë Olivëtnak hë-
gyére. (2) És vilámodván, ësmég

jövö a’ tëmplomba, és mënd a’
nép jött őhozjá; és ülvén, tanëjt-
ja vala azokat. (3) Hozának kedég az
írástudók és a’ lëváltak ëgy nēmbëriet,
törvénytöretben fogattat; és állaptaták
azt közēpbe, (4) és mondának őneki:
Mestër, e nēmbëri ma törvénytöret-
ben fogattatott. (5) A’ törvényben kedég
Mojzsës parancsolt illyetennemővet
münekönk mëgköveznönk. Të azért
mit mondasz? (6) Ezëket kedég mondják vala,
őtet késértvén, hogy mëgvádolhatnák
őtet. Jézsus kedég aláhajtván önma-
gát, újával ír vala a’ földön. (7)
Mikor kedég mëgállapnának őtet kēr-
dëzvén, fëligazëjtván őmagát, és monda
őnekik: Ki tüközzőlletëk bűn-nēl-
kül vagyon, az ereszje előszër a’ követ
őrëjája. (8) És ësmég lëhajtván önmagát,
ír vala a’ földön. (9) Hallván kedég ezt,
a’ vénëktől kezdvén ëgymás után ki-
mënének, és marada mëg Jézsus önma-
ga, és a’ nēmbëri közepëtt állván. (10)
Fëligazëjtván kedég Jézsus önmagát, monda ő-
neki: Nēmbëri, |
hol vadnak, kik tégëdet vádolnak?
Senki tégëdet mëg nëm kárhoztatott-ë?
(11) Ki monda: Senki, Uram. Monda kedég
Jézsus: Ēn sëm kárhoztatlak tégëdet.
Mënj el, és toábbá në akarj bűnhön-
nöd! ◘ (12) Ësmég azért beszélle őnekik
Jézsus, mondván: Ēn vagyok e világnak vi-
lága. Ki követ engëmet, nëm jár seté-
tëkben, de vallja életnek világát. (13)
Mondának azért a’ lëváltak: Të tën-
magadról vallasz tanóságot, és të tanó-
ságod nëm igaz. (14) Felele Jézsus, és monda
őnekik: És ha ēn tanóságot vallok

ēnróllam, ēn tanóságom igaz; mërt
tudom, honnan jöttem, és hová mëgyëk.
Tü kedég nëm tudjátok, honnan jövök,
avagy hová mëgyëk. (15) Tü kedég test sze-
rént itéltëk, ēn nëm itélëk valakit.
(16) És ha itélëk, ēn itéletëm igaz; mërt
enënmagam nëm vagyok, de ēn és ki
eresztëtt engëmet, Atya. (17) És tü
törvéntëkben írván vagyon, mërt kēt
embërnek tanósága igaz. (18) Ēn
vagyok, ki tanóságot vallok ēnróllam,
és Atya, ki tanóságot vall ēnróllam,
ki eresztëtt engëmet. (19) Mondnak
vala azért a’ zsidók őneki: Hol
vagyon të Atyád? Felelë Jézsus: Sëm engëmet
nëm tudtok, sëm tudjátok ēn
Atyámat. Ha engëmet tudnátok, talán-
tál ēn Atyámat ës tud- |
nátok. (20) Ez igéket beszéllé Jézsus a’
gazofilanciumon, tanëjtván a’ tëmp-
lomban; és senki mëg nëm fogá őtet,
mërt még nëm jött vala el ő idejë. ◘ (21)
Monda azért ësmég őnekik Jézsus: Ímë,
elmëgyëk, és kerestëk engëmet, és tü
bűntökben mëghaltok. Hová ēn
mëgyëk, tü nëm jöhettëk. (22) Mondnak
vala a’ zsidók: Minëm mëgöli őmagát,
mërt úgy mond: Hová ēn mëgyëk,
tü nëm jöhettëk? (23) És mond vala ő-
nekik: Tü alól valók vattok, ēn fëly-
lyől való vagyok; tü e világból vat-
tok, ēn nëm vagyok e világból. (24)
Mondám azért tünektëk, mërt mëg-
haltok tü bűntökben: mërt ha nëm
hienditëk, hogy ēn vagyok, mëghaltok tü
bűntökben. (25) Mondnak vala azért ő-
neki: Të ki vagy? Monda őnekik Jézsus:
Kezdet, ki ës beszéllëk tünektëk. (26)
Sokat vallok türóllatok beszéllenëm és
itélnëm, de ki eresztëtt engëmet, az
igaz; és ēn mëllyeket hallottam őtőllö,
azokat beszéllëm e világban. (27) És
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nëm esmerék mëg, mërt Istent mondja vala
ő Atyjának. (28) Monda azért őnekik
Jézsus: Mikor fëlmagasztatandjátok Em-
bërnek Fiát, tahát mëgesmeritëk, mërt ||
ēn vagyok, és enëntőllem sëmmit nëm
tëszëk, de miképpen tanëjtott engë-
met Atya, azokat beszéllëm. (29) És
ki eresztëtt engëmet, ēnvelëm vagyon,
és nëm hagyott mëg engëmet magamnak,
mërt mëndënha tëszëm, mëllyek këlle-
metësëk őneki. (30) Ezëket ő beszél-
lette, sokak hűnek őbelé. ◘ (31) Mond va-
la azért Jézsus azoknak, kik a’ zsidók köz-
zől hittenek vala őneki: Ha tü mara-
dandotok ēn beszédimben, bizony ēn
tanëjtványim lësztëk; (32) és tü mëges-
meritëk az igazságot, és az igazság
mëgszabadëjt tütöket. (33) Felelének
azért a’ zsidók: Ábrahám mag-
zati vagyonk, és sonha senkinek nëm
szolgáltonk. Miképpen mondod të,
mërt szabadok lësztëk? (34) Felelë őne-
kik Jézsus: Bizony, bizony mondom tünektëk:
Mërt mëndën, ki bűnt tëszën, bűnnek
szolgája; (35) szolga kedég nëm lakozik
a’ házban örökké, a’ Fiú kedég lakozik
örökké. (36) Ha azért a’ Fiú mëgszaba-
dëjt tütöket, bizony szabadok lësztëk.
(37) Tudom, mërt Ábrahám fiai vat-
tok, de kerestëk engëmet mëgölnö-
tök, mërt ēn beszédëm nëm fog tüben-
netëk. (38) Ēn mëllyet láttam ēn Atyám- |
nál, azt beszéllëm; és tü tëszitëk,
mëllyet láttatok tü atyátoknál. (39)
Felelének, és mondának őneki: Mi atyánk
Ábrahám! Monda őnekik Jézsus: Ha Áb-
rahám fiai vattok, Ábrahám mű-
velkëdetit tëgyétëk! (40) Ma kerestëk
engëmet mëgölnötök, embërt, ki igaz-
ságot beszéllëttem tünektëk, mëllyet
hallottam Istentől; ezt Ábrahám nëm
töttö. (41) Tü tëszitëk tü atyátoknak

művelkëdetit. Mondnak vala és úgy
őneki: Mü paráznaságtól nëm szület-
tönk, ëgy atyát vallonk, Istent. (42)
Monda azért őnekik Jézsus: Ha Isten tü
atyátok volna, valóbizony szeretnétëk
engëmet, mërt ēn Istentől származ-
tam és jöttem; és mërt enëntőllem
nëm jöttem, de ő eresztëtt engëmet. (43)
Mire nëm esmeritëk mëg ēn beszédë-
met? Mërt nëm hallgathatjátok mëg
ēn beszédimet. (44) Tü ördög atyától
vattok, és tü atyátoknak akarjátok
ájëjtatit tënnëtëk. Az embëröldökő
volt kezdettől fogván, és igazságban
nëm állott, mërt igazság nincs őbennë.
Mikor beszél, hazugságot öntulaj-
doniból beszél; mërt hazug, ésx ő* atyja.
(45) Ēn kedég ha igazságot mondok, |
nëm hisztëk ēnnekëm. (46) Ki fegy mëg
engëmet tüközzőlletëk bűnről? Ha
igazságot mondok tünektëk, mire nëm
hisztëk ēnnekëm? (47) Ki Istentől
vagyon, Isten igéjét hallgatja; azért tü
nëm halljátok, mërt Istentől nëm vattok.
◘ (48) Felelének azért a’ zsidók, és mondá-
nak: Nëmde jól mondjuk-ë mü, mërt
samaritános vagy të, és ördögöt vallasz?
(49) Felelë Jézsus, és monda: Ēn ördögöt
nëm vallok, de tisztësëjtëm ēn Atyá-
mat; tü kedég mëgtisztëtlenëjtëtëk engë-
met. (50) Ēn kedég nëm keresëm ēn
dicsőségëmet; vagyon, ki keresse és
itéljë. (51) Bizony, bizony mondom tü-
nektëk: Ha ki ēn beszédimet tartandja,
halált nëm lát örökké. (52) Mondának
azért a’ zsidók: Mëgesmertük, mërt
ördögöt vallasz. Ábrahám mëgholt,
és próféták mëgholtanak, és të
mondasz: Ha ki ēn beszédimet tartandja,
halált nëm kóstol örökké. (53) Minëm
nagyobb vagy të mü atyánktól, Ábrahámtól,
ki mëgholt? És próféták mëgholtak. Kié
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tëszëd tëmagadat? (54) Felelë Jézsus: Ha ēn
dicsővëjtëm enmagamat, ēn dicsősé-
gëm sëmmi. Vagyon Atyám, ki dicsővëjt
engëmet, kit tü |
mondotok, mërt tü Istentëk; (55) és nëm
esmertétëk őtet. Ēn kedég esmertem őtet.
És ha mondandom, mërt nëm tudom
őtet, lëszëk ëgyenlő hazug
tüveletëk. De tudom őtet, és ő beszé-
dét tartom. (56) Ábrahám, tü atyátok
vigadott, hogy látná ēn napomat: látta,
és örőlt. (57) Mondának azért a’
zsidók őneki: Ötven esztendőt még nëm
vallasz, és Ábrahámot láttad? (58)
Monda azért őnekik Jézsus: Bizony, bi-
zony mondom tünektëk: Mielőtt Áb-
rahám lënnë, ēn vagyok. (59) Vőnek
azért a’ zsidók köveket, hogy hagyëjta-
nák őrëjá. Jézsus kedég elrëjté őmagát, és
kimëne a’ tëmplomból.

          IX 9 ˹Kilencëd˺

És elébb mënvén Jézsus, láta ëgy
vak embërt ő szüle[te]tétől fogván.

(2) És kērdék őtet ő tanëjtványi:
Rabi, ki bűnhött, ez-ë, avagy ő
szülei, hogy vakon születtetnék? (3) Fe-
lelë Jézsus: Sëm ez nëm bűnhött, sëm ő szülei,
de hogy mëgjelëntessenek Istennek művel-
këdeti őbennë. (4) Ēnnekëm këll ő
művelkëdetit művelkëdnëm, ki eresz-
tëtt engëmet, míglen nap vagyon. Jő
az éj, mikor senki nëm művelkëdhetik.
(5) Mënē ideiglen e ||
világban vagyok, e világnak vagyok
világa. (6) Ezëket mikor mondotta vol-
na, hagyapa a’ földre, és alkota sárt a’
hagyapásból, és kené a’ sárt ő szëmeire;
és monda őneki: (7) Mënj, és mosdjál
mëg a’ Siloénak taván! – ki magyarázta-

tik eresztëttnek. Elmënë azért, és mëg-
mosdék, és láta. ◘ (8) Látván ës úgy
őtet ő szomszédi, és kik látták vala elő-
szër őtet, mërt koldos volna, mondnak
vala: Nëmde ez-ë, ki ül vala és koldól
vala? Ëgyebek mondnak vala: Mërt ez.
(9) Ëgyebek: Sëmmi okon, de ëgyenlő av-
val. Ő kedég mond vala:  Mërt ēn vagyok.
(10) Mondnak vala azért őneki:
Miképpen nyíltanak mëg të szëmeid?
(11) Ő felelë: Az embër, ki mondatik
Jézsusnak, sárt alkota, és mëgkené ēn
szëmeimet; és monda ēnnekëm: Mënj
el a’ Siloénak tavára, és mëgmosdjál!
És elmënék, és mëgmosdám, és láték. (12)
És mondának neki: Hol vagyon az? Mon-
da: Nëm tudom. ◘ (13) Elvivék őtet, ki
vak volt vala, a’ lëváltakhoz. (14) Va-
la kedég szombat, mikor a’ sárt alkotta,
és szëmeit mëgnyitta. (15) És mëgkērdék
őtet a’ lëváltak, miképpen látott volna.
És monda őnekik: Sárt vete ēnnekëm ēn
szëmeimre, és mëgmosám, és látok. |
(16) Mondnak vala azért a’ lëváltak
közzől némëllyek: Ez embër nëm Isten-
től vagyon, ki szombatot nëm őriz. Ëgye-
bek mondnak vala: Bűnös embër nëm
teheti e jelënségëket. És oszlat vala
őközöttök. (17) Mondának azért
ësmég a’ vaknak: Të mit mondasz ő-
rólla, ki mëgnyitá të szëmeidet? Ő kedég
monda: Mërt próféta. (18) Nëm hűnek
azért a’ zsidók őrólla, hogy vakon
születëtt volna, és látott volna, mígnëm
hívák ő szüleit, kik látták vala. (19) És
mëgkērdék azokat, mondván: Ez-ë
tü fiatok, kit mondotok, hogy vakon 
születëtt? Azért ma miképpen lát? (20)
Felelének őnekik ő szülei, és mondának:
Tudjuk, hogy mü fionk, és hogy vakon
születëtt; (21) miképpen kedég ma lás-
son, nëm tudjuk; avagy ki nyitta lëgyën
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mëg szëmeit, mü nëm tudjuk: őtet
kērdjétëk, idejë vagyon, önmaga önöntőllö
beszéljën. (22) Ezëket mondák ő szülei,
mërt félnek vala a’ zsidóktól. Mërt
immár a’ zsidók ëgybetanakodtak vala,
hogy valaki őtet Kristusnak vallaná, a’ zsina-
góga kűvöl lënnë. (23) Azért mondák
ő szülei: Őtet kērdjétëk, mërt ideje va-
gyon. ◘ (24) Hívák azért ësmég az em-
bërt, ki vak volt |
vala, és mondának neki: Adj dicséretët
Istennek! Mü tudjuk, mërt bűnös az
embër. (25) Monda azért ő: Ha
bűnös, nëm tudom; ëggyet tudok: mërt
jóllehet vak voltam volna, ma látok.
(26) Mondának azért őneki: Mit
tött tënekëd? Miképpen nyitta mëg të-
nekëd të szëmeidet? (27) Felelë ő:
Mondám tünektëk, és immár* hallottá-
tok; mit akartok ësmég hallanotok?
Minëm tü ës ő tanëjtványi akartok
lënnëtëk-ë? (28) Mëgátkozák azért
őtet, és mondának neki: Të légy ő
tanëjtványa, mü kedég Mojzsës tanëjt-
ványi vagyonk. (29) Mü tudjuk, hogy
Mojzsësnek beszéllëtt Isten, ezt kedég nëm
tudjuk, honnan lëgyën. (30) Felelë az
embër, és monda őnekik: Mërt e csudá-
latos, hogy tü nëm tudjátok, honnan
lëgyën, és mëgnyitta ēn szëmeimet.
(31) Tudjuk kedég, mërt Isten
bűnösöket mëg nëm hallgat, de ha ki
Istent szolgálja, és ő akaratját tëszi, ezt
hallgatja mëg. (32) Világ kezdetitől
fogván nëm hallatott, hogy valaki mëg-
nyitta volna |
vakon löttnek ő szëmeit. (33) Ha ez [nëm] Isten-
től volna, sëmmit sëm tehetnë. (34)
Felelének, és mondának őneki: Mëndë-
nëstől bűnben születtēl, és të tanëjtasz
münket? És kiveték őtet. ◘ (35) Hallá
Jézsus, hogy kivették volna őtet. És

mikor mëglëltë volna őtet, monda
őneki: Të hísz-ë Istennek Fiába? (36) Fele-
lë ő, és monda: Ki az, Uram, hogy higgyek
őbelé? (37) És monda őneki Jézsus: És
láttad őtet, és ki beszél tëveled, ő az.
(38) És ő monda: Hiszëm, Uram! És lë-
esvén, imádá őtet. (39) Monda őneki
Jézsus: Itéletbe jöttem ēn e világba, hogy
kik nëm látnak, lássanak, és kik látnak,
vakok lëgyenek. (40) És hallák a’ lëvál-
tak közzől, kik ővele valának, és
mondának őneki: Minëm mü ës vakok
vagyonk? (41) Monda őnekik Jézsus: Ha vakok
volnátok, bűntök nëm volna; de ma
mondotok: Mërt látonk. Tü bűntök
mëgmarad.

          X  ˹Tized˺

Bizony, bizony mondom tünektëk:
Ki nëm mëgyën be az ajtón a’

juhoknak aklába, de ëgyebön-
nen hág, az or és tolvaj. (2) Ki
kedég bemëgyën az ajtón, az a’ juhoknak
pásztora. (3) Ennek az ajtótartó mëg-
nyitja; és a’ juhok hallják ő szavát,
és a’ tulajdon juhokat híja nevëk
szerént; és kiviszi ||
azokat. (4) És mikor a’ tulajdon juho-
kat kieresztendi, azok előtt kimëgyën,
és a’ juhok követik őtet, mërt ő szavát
tudják. (5) Az idegënt kedég nëm köve-
tik, de elfutnak őtőllö, mërt nëm esmer-
ték az idegënëknek szavokat. (6) Ez példa-
beszédët mondá őnekik Jézsus. Ők kedég
nëm esmerték mëg, mit beszéllenë őnekik,
és félemének. ◘ (7) Monda azért ësmég
őnekik Jézsus: Bizony, bizony mondom
tünektëk, mërt ēn vagyok a’ juhok-
nak ajtaja. (8) Mëndënëk, valamënnyen
jöttenek ëgyebönnen, orrok és tolva-
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jok; de nëm hallották azokat a’ juhok.
(9) Ēn vagyok az ajtó. Ēnáltallam ha
ki bemënend, üdvözől; és kimëgyën,
és bemëgyën, és elëdelëket lël. (10)
Az or kedég nëm jő, hanëm csak hogy orozjon,
és vágjon, és elveszessën. Jöttem, hogy
életët valljanak, és bővöbben valljanak.
◘ (11) Ēn vagyok a’ jó pásztor: jó pásztor
adja ő lelkét ő johiért. (12) A’ béres
kedég és* ki nëm pásztor, kinek a’ juhok nëm
tulajdon önné, látja a’ farkast jőni,
és elhagyja a’ juhokat, és elfut; és a’
farkas elragadja és elhimti a’
juhokat. (13) A’ béres kedég elfut, mërt
béres, és nëm tartoznak |
őhozjá a’ juhok közzől. (14) Ēn
vagyok a’ jó pásztor, és mëgesmerëm
ēn juhimat, és mëgesmernek engëmet
ēn johim; (15) miképpen mëges-
mert engëmet Atya, és ēn mëgesmerëm
ēn Atyámat; és ēn lëlkëmet vetëm ēn
johimért. (16) És ëgyēb juhokat vallok,
kik nincsenek ez akolból, és azokat
këll ēnnekëm idehoznom; és ēn
szómat hallják, és lëszën ëgy akol és
ëgy pásztor. (17) Azért szeret engëmet
Atya, mërt ēn vetëm ēn lelkëmet, és
ësmég hozjávëszëm azt. (18) Senki
nëm vëszi azt el ēntőllem, de ēn vetëm
azt enëntőllem; és hatalmat vallok
ësmég hozjám vënnëm azt. E paran-
csolatot vöttem ēn Atyámtól. ◘ (19) És
úgy oszlat vala a’ zsidók között e beszé-
dëkért. (20) Mondnak vala kedég sokak
őközzőllök: Ördögöt vall, és balgata-
goslik; mit hallgatjátok őtet? (21)
Ëgyebek kedég mondnak vala: Ez igë nëm
ördögöt vallóé. Minëm nyithatta mëg
az ördög vakoknak szëmëket? ◘ (22)
Löttek kedég ëncéniák Jëruzsálëmben, és
tēl vala. (23) És jár vala Jézsus a’ tëmp-
lomban, Salamonnak portikosában. (24)

Mëgkörnyékëzék azért |
őtet a’ zsidók, és mondnak vala neki:
Míglen vëszëd el mü lelkönket? Ha të
vagy Kristus, mondjad mëg münekönk
jelënnen. (25) Felele őnekik Jézsus: Beszél-
lëk tünektëk, és nëm hisztëk ēnnekëm.
A’ művelkëdetëk[], mëllyeket ēn tëszëk
ēn Atyámnak nevébe, ezëk vallnak
tanóságot ēnróllam. (26) De tü
nëm hiszitëk, mërt nëm vattok ēn
johim közzől. (27) Ēn johim ēn szómat
hallgatják, és ēn mëgesmerëm azokat, és
követnek engëmet; (28) és ēn az
örök életët adom őnekik, és nëm
vesznek el örökké, és nëm ragadja
ki azokat valaki ēn kezemből. (29)
Ēn Atyám, mëllyeket adott ēnnekëm,
mëndënëktől nagyobb; azért senki
nëm ragadhatja ki ēn Atyámnak kezéből.
(30) Ēn és Atya ëggyek vagyonk. ◘ (31)
Ragadának a’ zsidók köveket, hogy
mëgköveznék őtet. (32) Felelë nekik
Jézsus: Sok jó művelkëdetëket mutat-
tam tünektëk ēn Atyámtól, azok köz-
zől mëly művelkëdetért köveztëk
mëg engëmet? (33) Felelének őneki
a’ zsidók: A’ jó művelkëdetért nëm
kövezönk mëg tégëdet, de a’ káromla-
tért, és mërt të, jóllehet embër légy,
tëszëd tëmagadat Istenné. (34) Felele |
őnekik Jézsus: Nëmde írván vagyon-ë a’ tü
törvéntëkben: Mërt ēn mondottam:
istenëk vattok? (35) Ha azokat
istenëknek mondja, kikhëz Istennek beszédë
lött, és nëm feslethetik mëg az Írás: (36)
kit Atya mëgszentëltx, és eresztëtt e világba,
és tü mondotok ēnnekëm: Mërt
káromló – mërt mondottam, Istennek Fia
vagyok? (37) Ha nëm tëszëm ēn Atyámnak
művelkëdetit, në akarjatok hinnëtëk
ēnnekëm. (38) Ha kedég tëszëm, és ha
nëm akartok hinnëtëk ēnnekëm, higgye-
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tëk a’ művelkëdetëknek, hogy mëgesmer-
jétëk és higgyétëk: mërt Atya ēnben-
nëm, és ēn Atyában. (39) Keresik vala
azért őtet mëgfogniok, és kimënt ő-
közzőllök.* ◘ (40) És elmënt ësmég Jordán
elvé, azon helyre, hol előszër volt
János keresztëlő; és ott lakozott. (41) És
sokak jöttenek őhozjá, és mondnak vala:
Mërt János bizony sëm ëgy jelënségë-
ket nëm tött. (42) Mëndënëket kedég, vala-
mëllyeket mondott János őrólla, igazak
valának. És sokak hűnek őbelé.

          XI 11 ˹Tizënëggyed˺

Vala kedég némëly lëletëző, Lázár
nevő Bëtániában, Máriának

és Mártának, ő húginak ||
kastélyokból. (2) Mária kedég vala, ki
Urat kenettel kenettë vala, és ő lá-
bait hajfonatival mëgtörlöttö vala,
kinek atyjafia, Lázár betëgl vala. (3)
Eresztének azért ő húgi őhozjá, mond-
ván: Uram, ímë, kit szeretsz, betëgl. (4)
Hallván kedég Jézsus, monda őnekik: E beteg-
ség nincs halálra, de Istennek dicsőségére,
hogy dicsővöltessék Istennek Fia őmiatta. 
◘ (5) Szereti vala kedég Jézsus Mártát és ő
húgát, Máriát, és Lázárt. (6) Azért, hogy
hallotta, mërt betëgl vala, bizony lako-
zék azon helyben kēt napon. (7) Ezëk
után monda ő tanëjtványinak: Mën-
jönk el ësmég Júdëába. (8) Rabi,
immár keresnek vala tégëdet a’ zsidók
mëgkövezni, és ësmég oda mégy? (9)
Felele Jézsus: Nëmde tizënkēt idő vagyon-
ë napjában? Ha ki nappal jár, nëm
sērszik mëg, mërt látja e világnak vilá-
gát. (10) Ha kedég éjjel járand, mëg-
sērszik, mërt nincs világ őbennë. ◘ (11)
Ezëket mondá. És ezëk után mondott

őnekik: Lázár, mü barátonk aloszon,
de ës elmëgyëk, hogy az álomból
fëlköltsem őtet. (12) Mondának
azért ő tanëjtványi: Uram, ha aloszon,
üdvözől. (13) Mondotta vala kedég
Jézsus ő haláláról; de ők alajtották, |
hogy az álomnak alásáról mondaná.
(14) Tahát azért mondotta Jézsus őnekik:
Jelënnen Lázár mëgholt; (15) és örö-
lök tüértetëk, hogy higgyétëk, mërt nëm
valék ott; de mënjönk őhozjá! (16)
Monda azért Tamás, ki mondatik
Didimosnak, ő felëtanëjtvány[i]nak:
Mënjönk mü ës el, hogy haljonk mëg
ővele! ◘ (17) Jött ës úgy Jézsus, és lëltë őtet
immár négy napon a’ koporsóban vallván.
(18) Vala kedég Bëtánia rokon Jëruzsálëm-
hëz, monnal tizënöt lábföldön.
(19) Sokak kedég a’ zsidók közzől jöttek
vala Máriához és Mártához, hogy mëg-
vigasztalnák azokat ő atyjokfiáról.
(20) Márta azért, hogy hallotta, hogy Jézsus
eljött, eleibe futa őneki; Mária kedég
hon ül vala. (21) Monda azért Márta
Jézsusnak: Uram, ha itt voltál volna, ēn atyám-
fia nëm holt volna mëg. (22) De ma ës
tudom, mërt valamëllyeket kérendesz
Istentől, adja tënekëd Isten. (23) Mon-
da őneki Jézsus: Fëlkel të atyádfia. (24)
Monda neki Márta: Tudom, mërt fël-
kel a’ fëlkeletben az utolsó napon.
(25) Monda őneki Jézsus: Ēn vagyok fëlke-
let és élet. (26) Ki hiszën ēnbelém, él,
ha mëghaland ës; és mëndën, ki él és
hiszën ēnbelém, nëm hal mëg örökké.
Hiszëd-ë ezt? |
(27) Monda neki: Valóbizony, Uram, ēn
hittem, mërt të vagy Kristus, élő Istennek
Fia, ki jöttēl e világba. ◘ (28) És mikor
ezt mondotta volna, elmëne, és hívá
csëndeszben ő húgát, Máriát, mondván: Mes-
tër jelën vagyon, és hiu tégëdet. (29) A’
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kedég, hogy hallotta, fëlkölt hamar, és
jött őhozjá; (30) mërt még nëm jött va-
la el Jézsus a’ kastélyba, de még azon hely-
ben vala, hol eleibe költ vala őneki
Márta. (31) A’ zsidók azért, kik valá-
nak ővele a’ házban, és vigasztalják
vala őtet, mikor látták volna Máriát,
mërt hamar fëlkölt és kimënt, köve-
ték őtet, mondván: Mërt a’ kopor-
sóhoz mëgyën, hogy ott sírjon. ◘ (32) Azért
Mária, mikor jutott oda, hol Jézsus vala,
látván őtet, esék ő lábaihoz, és monda
őneki: Uram, ha itt voltál volna, ēn
atyámfia nëm holt volna mëg. (33) Jézsus
azért, hogy látá őtet síratta, és a’ zsidókat,
kik jöttek vala ővelë[ ], sírattok, mëg-
forradozott szelletében, és mëghábo-
rëjtá őmagát, (34) és monda: Hol vet-
tétëk őtet? Mondának neki: Uram,
jőj, és lássad! (35) És mëgkönyvezé Jézsus.
(36) Mondának azért a’ zsidók: Ímë,
miképpen szereti vala őtet! (37) Né-
mëllyek kedég őközzőllök mondnak vala:
Nëm teheté |
ez,x ki mëgnyitta a’ vakon löttnek szëmeit,
hogy ez mëg në halna? (38) Jézsus azért
ësmég forradozván önönbennë, jött a’
koporsóhoz. Vala kedég a’ barlang, és
kő vettetëtt vala őrëjá. (39) Monda Jézsus: Vë-
gyétëk el a’ követ! Monda őneki Márta,
ő húga, ki mëgholt vala:* Uram, immár bü-
dös, mërt harmadnapi.* (40) Mon-
da őneki Jézsus: Nëmde mondám-ë tëne-
këd, mërt ha hiendëd, látod Istennek
dicsőségét? (41) Elvëvék azért a’
követ. Jézsus kedég fëlemelvén ő szëmeit,
monda: Atya, hálát adok tënekëd, mërt
mëghallgattál engëmet. (42) Ēn kedég
tudom vala, mërt mëndënkor mëghall-
gatsz engëmet; de e népért, ki környől áll,
mondottam: hogy higgyék, mërt të eresz-
tëttēl engëmet. (43) Ezëket mikor mondot-

ta volna, ivöltö nagy szóval: Lázár,
jőj ki! (44) És lëgottan kijövö, ki mëg-
holt vala; kezei és lábai mëgkötöz-
vén mazzagokkal, és ő orcája szëm-
fëdēllel vala mëgkötözvén. Monda ő-
nekik Jézsus: Ódjátok mëg őtet, és hagyjátok
elmënni! ◘ (45) Sokak azért a’ zsidók
közzől, kik jöttenek vala Máriához és
Mártához, ||
és láták, mëllyeket tött, hittenek őbelé.
(46) Némëllyek kedég őközzőllök elmën-
tenek a’ lëváltakhoz, mëgmondották ő-
nekik, mëllyeket tött Jézsus. (47) Győjtöttek
azért a’ püspökök és a’ lëváltak tanál-
csot Jézsus ellen, és mondnak vala: Mit
tëszönk, mërt ez embër sok jelënségë-
ket tëszën? (48) Ha ígyen elhagyandjuk
őtet, mënd őbelé hisznek; és
jőnek a’ rómaiak, elvëszik mü helyön-
ket és népönket. (49) Ëgy kedég őközzől-
lök, Kaifás nevő, mërt az
esztendei püspök volt volna, mondott
őnekik: Tü sëmmit nëm tudtok, (50) és
nëm gondoljátok: mërt këllemetës tü-
nektëk, hogy ëgy embër mëghaljon e
népért, és mënd e nëmzet el në veszjën.
(51) Ezt kedég önöntőllö nëm mondá, de
mërt volt volna az esztendei püspök,
prófétált: mërt Jézsus vala mëghalandó
e nëmzetért; (52) és nëmcsak a’ nëmze-
tért, de hogy az Istennek fiait, kik el-
himlettek vala, ëgybegyőjtené. (53) A’
napságtól fogva azért gondolták, hogy
mëgölnék őtet. (54) Jézsus kedég nëm jár
vala jelënnen a’ zsidóknál, de elmënt
a’ vidékbe, rokon a’ kietlenhëz, |
a’ városba, ki mondatik Efrēnnek; és
ott lakozik vala ő tanëjtványival. 
◘ (55) Rokon vala a’ zsidóknak husvétëk:
*sokak mënének fël a’ vidékëkből a’
husvét előtt Jëruzsálëmben, hogy mëgszen-
tëlnék őmagokat. (56) Keresik vala

97vb

98ra
ëvan- 
gyëlista

98rb



177János evangéliuma

azért Jézsust, és ëgyembe beszélnek vala
ëgymásnak a’ tëmplomban állván: Mit
alajtotok, mërt nëm jött az innep-
napra? [(57)] Mërt a’ püspökök és a’ lëváltak
parancsolatot adtak vala: hogy ha ki
mëgesmerendi, hol lëgyën, mëgmutassa,
hogy mëgfogják őtet.

          XII 12 ˹Tizënkettőd˺

Jézsus azért hat nappal a’ husvét
előtt jövö Bëtániába, hol Lázár

mëgholt vala, kit Jézsus
fëlköltött vala. (2) Alko-
tának kedég őneki vacsorát, és Márta
szolgál vala, Lázár kedég vala ëgy az
ővelë ëgyembe ëvők közzől. (3) Mária
azért vëvé a’ drágalátos nárdipisti-
kos kenetének fontát, és mëgkeneté
Jézsusnak lábait, és mëgtörlé ő fürtivel
ő lábait; és ő háza betelék a’
kenetnek illatjával. (4) Monda azért
ő tanëjtványi közzől ëgy, skarióti Jú-
dás, |
ki vala őtet elároló: (5) Mire nëm ada-
tott el e kenet háromszáz pénzën, és
adatott volna a’ navalyásoknak? (6) Nëm
mondá kedég azt, hogy a’ navalyásokról
szorgalmaznék; de mërt or vala, és
erszényi valának, és azokat, mëllyek
adatnak vala, viseli vala. (7) Monda
azért Jézsus: Hagyjátok el őtet, hogy tartsa
azt ēn eltemetetëmnek napjára. (8)
Mërt szegénëket mëndënha vallotok
tüveletëk, engëmet kedég nëm mëndënha
vallotok. ◘ (9) Mëgesmeré azért sok
gyölekëzet a’ zsidók közzől, mërt ott
volna; és jövének nëmcsak Jézsusért, de
hogy látnák Lázárt, kit fëlköltött
vala halottaiból. (10) Gondolák kedég
a’ papok fejëdelmi, hogy Lázárt ës

mëgölnék; (11) mërt a’ zsidók közzől
sokak mënnek vala el őértë, és hisznek
vala Jézsusba. ◘ (12) Holdá kelve kedég sok
gyölekëzet, ki gyölekëzëtt vala az in-
nepnapra, mikor hallotta volna,
mërt Jézsus jött Jëruzsálëmbe, (13) vëvék a’
pálmáknak ágait, és mënének neki
ő eleibe, és ivöltnek vala: ◘ Ozsánna! Áldott
Izsraëlnek királya; áldott, ki jött Úrnak
nevébe! ◘ (14) És lëlë Jézsus szamarocskát, és
ülö őrëjá, miként írván vagyon: |
◘ (15) Në akarj félnëd, Sionnak lyánya!
Ímë, të királyod jött tënekëd, ülvén
a’ szamárnak vehmén. ◘ (16) És előszër
nëm esmerék mëg ő tanëjtványi; de mi-
kor mëgdicsővöltetëtt Jézsus, tahát mëgemle-
këzének: mërt ez írás őrólla való vala,
és ezëket tötték őneki. (17) Tanósá-
got valla azért a’ gyölekëzet, ki volt
vala ővele, mikor Lázárt kihítta vala
a’ koporsóból, és fëlköltöttö őtet halot-
taiból. (18) És erre jött őneki a’ gyöle-
këzet ő eleibe, mërt hallották őneki
e jelënségtétét. (19) A’ lëváltak kedég
mondának önközöttök ëgymás-
nak: Látjátok-ë, mërt sëmmit nëm haszná-
lonk? Ímë, mënd e világ utánna eredëtt!
◘ (20) Valának kedég némëllyek pogánok
ezëk közzől, kik fëlmëntek vala, hogy
imádkoznának, az innepnapra. (21)
Ezëk azért vépének Fülöphöz, ki vala
galilëabeli Bëtsaidából, és kérik vala
őtet, mondván: Uram, akarjuk Jézsust látni!
(22) Jövö Fülöp, és monda Andor-
jásnak, Andorjás és ësmég Fülöp
mondák Jézsusnak. (23) Jézsus kedég felelë őne-
kik, mondván: Jött az üdő, hogy mëgféne-
sëdjék Embërnek ||
Fia. (24) Bizony mondom tünektëk:
Hanëmha a’ buzának magva a’
földbe esvén mëg [nëm] haland, önönmaga
marad; ha kedég mëghaland, sok gyimöl-
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csöt terëmt. (25) Ki szereti ő lelkét,
elveszti azt; és ki gyűlöli ő lelkét e
világban, az örök világban őrizi őtet.
(26) Ha ki ēnnekëm szolgál,
engëmet kövessën; és hol ēn vagyok, ott
lëszën ēn szolgám. És ha ki ēnnekëm szol-
gál, tisztësëjti őtet ēn Atyám. (27) Ma ēn
lëlkëm mëgháborodott. És mit mondjak?
Atya, üdvözéh engëmet ez üdőből?
De arra jöttem az üdőbe.* (28) Atya,
féneséhed të nevëdet! ◘ Jövö azért
szózat mënnyből, mondván: Mëgfénesëjtët-
tem, és méglen mëgfénesëjtëm. (29) A’
gyölekëzet azért, ki áll vala és hallja vala,
mondja vala gördölet létét. Ëgyebek
mondják vala az angyal neki szóltát.
(30) Felelë őnekik Jézsus, és monda: Nëm
ēnértem jött e szó, de tüértetëk. ◘ (31)
Ma vagyon e világnak itélete. Ma e
világnak fejëdelmë kivettetik. (32)
És ha ēn fëlmagasztatandom földtől,
mëndënëket vonszok ēnhozjám. (33)
Ezt kedég mondja vala, jegyëzvén, mëly
halállal volna mëghalandó. |
(34) Felelë a’ gyölekëzet: Mü hallottuk
a’ törvényből, mërt Kristus örökké marad.
És miképpen mondasz të, këllx Embërfiá-
nak fëlmagasztatni? Ki ez Embërnek
Fia? (35) Monda azért őnekik Jézsus: Még
kevesënné világ vagyon tübennetëk.
Járjatok, míglen világot vallotok, hogy
a’ setétségëk mëg në foglaljanak tütö-
ket! És ki jár setétben, nëm tudja, hová
mëgyën. (36) Míglen világot vallotok,
higgyetëk a’ világba, hogy lëgyetëk vilá-
gosságnak fiai! Ezëket beszéllé Jézsus; és
elmëne, és elrëjté őmagát őtőllök. ◘ (37)
Mikor kedég ezenné jelënségëket tött
volna őelőttök, nëm hűnek őbelé; (38)
hogy beteljesëdnék Izsaiás prófétának ő
beszéde, kit mondott: ◘ Uram, ki hiszën mü
hallatonknak? És Úrnak karja kinek jelën-

tetëtt mëg? ◘ (39) Azért nëm hihettëk,
mërt ësmég Izsaiás mondott: ◘ (40) Go-
noszság* mëgvakëjtotta ő szëmëket,
és mëgkeményëjtëttë ő szüvöket; hogy
në lássanak szëmëkkel, és në ērtsenek
szüvökkel – és mëgfordóljanak,* és mëg-
vigaszjam azokat. ◘ (41) Ezëket mondot-
ta Izsaiás, mikor látta ő |
dicsőségét, és beszéllëtt őrólla. (42)
Valóbizony a’ fēdelmek közzől ës
sokak hittenek őbelé, de a’ lëválta-
kért nëm vallják vala, hogy a’ zsinagógá-
ból ki në vettetnének. (43) Mërt
inkább szerették embërëknek dicsőségë-
ket, hogynëm Istennek dicsőségét. ◘ (44)
Jézsus kedég ivöltö, és monda: Ki hiszën ēn-
belém, nëm ēnbelém hiszën, de ő-
belé, ki eresztëtt engëmet. [(45)...] ◘  (46) Ēn,
fénesség, jöttem e világba, hogy mën-
dën, ki hiszën ēnbelém, në maradjon
setétségëkben. (47) És ha ki hal-
landja ēn igéimet, és nëm őrizendi, ēn
nëm itélëm őtet; mërt nëm jöttem, hogy
itéljem e világot, de hogy üdvözéhem
e világot. (48) Ki utál engëmet, és nëm
vēndi ēn igéimet, vagyon, ki itélje
őtet: a’ beszéd, kit ēn beszéllëttem tünek-
tëk, az itéli őtet az utolsó napon.
(49) Mërt ēn enëntőllem nëm beszéllët-
tem; de Atya, ki eresztëtt engëmet, ő
adott ēnnekëm parancsolatot, mit
mondjak, és mit beszéljek. (50) És tudom,
mërt ő parancsolatja örök élet. Mëly-
lyeket azért ēn beszéllëk, miképpen
mondott ēnnekëm Atya, ígyen beszéllëk.

          XIII 13 ˹Tizënharmad˺

Ahusvétnek kedég innepe napja előtt,
tudván Jézsus, mërt |

jött ő ideje, hogy elmënne e világból
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Atyjához, mikor szerette volna övéit,
kik valának e világban: végiglen 
szerette azokat. ◘ (2) És a’ vacsora
mëglévén, mikor ördög immár eresz-
tëttë volna őmagát Júdásnak
szüvébe, hogy elárólná őtet ska-
riúti Simon Júdása, (3) tudván,
mërt mëndënëket adott őneki Atya
kezébe, és mërt Istentől jött, és őhozjá
mëgyën: (4) fëlkel a’ vacsorától, és
veti ő ruháját. És mikor vöttö volna
a’ lëllahot, és mëgszorëjtotta volna
őmagát, (5) annak utánna eresztëtt
vizet a’ medëncēbe, és kezdé mëgmos-
ni ő tanëjtványinak lábait, és mëg-
törleni a’ lëllahhal, kivel mëgszorëjta-
tott vala. ◘ (6) Juta azért Simon Pētër-
hëz, és monda őneki Pētër: Uram, të
mosod-ë ēnnekëm ēn lábaimat? (7)
Felelë Jézsus, és monda őneki: Mëllyet ēn të-
szëk, të ma nëm tudod; mëgtudod kedég
annak utánna. (8) Monda őneki
Pētër: Nëm mosod ēn lábaimat örökké!
Felelë őneki Jézsus: Ha nëm mosandlak
tégëdet, nëm vallasz részt ēnvelëm. (9)
Monda Simon Pētër: Uram, nëmcsak lábai-
mat, de ës kezeimet ||
és fejemet! (10) Monda őneki Jézsus: Ki
mëgmosatott, nëm szűköslik, hanëmcsak
hogy lábait mossa; és mëndënëstől tiszta.
És tü tiszták vattok, de nëm mënd. (11)
Mërt tudja vala, hogy ki elárólná őtet;
azért monda: Nëm vattok tiszták mënd.
◘ (12) Miután azért mëgmosta volna
ő lábokat, vëvé ő ruháját, és mikor lë-
ült volna, monda ësmég őnekik: Tudjá-
tok-ë, mit töttem tünektëk? (13) Tü
hiutok engëmet Mestërnek és Úrnak;
és jól mondjátok, ésx mërt vagyok. (14)
Ha azért ēn mëgmostam tü lábaito-
kat, Úr és Mestër, ës tü tartoztok ëgy-
más lábát mëgmosnotok. (15) Mërt

példát adtam tünektëk, hogy miként ēn
töttem tünektëk, tü ës úgyan tëgyetëk.
◘ (16) Bizony, bizony mondom tünektëk:
Nëm nagyobb szolga ő urától; és az apas-
tal nëm nagyobb attól, ki eresztëttë őtet.
(17) Ha ezëket tudjátok, bódogok
lësztëk, ha tëszitëk ezëket. (18) Nëm mon-
dom mënd türóllatok: ēn tudom, ki-
ket választottam; de hogy beteljesëd-
jék az Írás: ◘ Ki ëszik kënyeret ēnvelëm,
emeli ő sarkát ēnellenëm. ◘ (19) Má-
tól fogván mondom tünektëk, |
hogy mielőtt lëgyën: hogy mikor lēnd,
higgyétëk, mërt ēn vagyok. (20) Bizony,
bizony mondom tünektëk: Ki vēndi, ha
kit ēn eresztendëk, engëmet vëszën; ki
kedég engëmet vëszën, vëszi őtet, ki
eresztëtt engëmet. ◘ (21) Mikor ezëket
mondotta volna Jézsus, mëgháborodék
szelletében, és valla, és monda: Bizony,
bizony mondom tünektëk, mërt ëgy
tüközzőlletëk eláról engëmet. (22)
Néznek vala kedég a’ tanëjtványok ëgy-
másra, kētëlkëdvén, kiről mondaná. (23)
Vala kedég ëgy a’ tanëjtványok közzől,
fekvén Jézsusnak ölében, kit szeret vala Jézsus.
(24) Imte azért ennek Simon Pētër, és
monda őneki: Ki ez, kiről mondja?
(25) És mikor ez fekött volna Jézsusnak
ő mellyére, monda őneki: Uram, ki az?
(26) Felelë őneki Jézsus: Ez az, kinek
a’ mártott kënyeret nyójtom. És mikor
bemártotta volna a’ kënyeret, adá
skariútbeli Júdásnak. (27) És a’ falat
után tahát bemënë őbelé satanás.
És monda őneki Jézsus: Mit tész, tëdd hamar!
(28) Ezt kedég az ëvők közzől senki
nëm tudá, mire mondotta volna ő-
neki. (29) Némëllyek kedég alajtják vala,
mërt erszényi valának Júdásnak, |
hogy mondotta volna neki Jézsus: Vëgyed
azokat, mëllyek këllemetësëk müne-

100ra
ëvan- 

gyëlista

100rb

100va
János



180 A négy evangélium olvasata

könk az innepnapra; avagy hogy navalyá-
soknak valamit adna. (30) Mikor
azért ő vöttö volna a’ falatot, lëgot-
tan kimënë. Vala kedég éj. ◘ (31) Mikor
azért kimënt volna, monda Jézsus:
Ma mëgfénesëjtetëtt Embërnek Fia, és
Isten mëgfénesëjtetëtt őbennë. (32)
Ha Isten mëgfénesëjtetëtt őbennë, ës
Isten mëgfénesëjti őtet önbennë, és
lëgottan mëgfénesëjti őtet. ◘ (33) Fia-
lim, méglen kevesënnéiglen tüveletëk
vagyok. Kerestëk engëmet; és miképpen
mondottam a’ zsidóknak: Hová ēn mëgyëk,
tü nëm jöhettëk. Ës tünektëk mondom
ma. (34) Új parancsolatot adok tünek-
tëk: hogy szeressétëk ëgymást; miképpen
ēn szerettelek tütöket, hogy tü ës sze-
ressétëk ëgymást. (35) Mërt ebben
esmernek mëndënëk, mërt ēn tanëjtványim
vattok: ha szeretetët vallotok ëgymás-
hoz. (36) Monda őneki Simon
Pētër: Uram, hová mégy? Felelë Jézsus: Hová
ēn mëgyëk, të nëm követhetsz engëmet; 
követsz kedég annak utánna. (37)
Monda |
Pētër őneki: Mire nëm követhetlek té-
gëdet? Ma ēn lëlkëmet tëérted vetëm.
(38) Felelë Jézsus: Të lëlkëdet ēnértem
vetëd? Bizony, bizony mondom tëne-
këd: Nëm énekël kakas, mígnëm há-
romszër tagadsz mëg engëmet.

          XIIII  ˹Tizënnëgyed˺

És monda ő tanëjtványinak:
Në háborodjék tü szüvetëk, së

féljën! Hisztëk-ë Istenben?*
Ēnbennëm ës higgyetëk! (2)
Ēn Atyámnak házában sok lakodal-
mak vadnak; ha rokonban mondot-
tam volna tünektëk: mërt elmëgyëk helyt

alkotnom?* (3) És ha elmënendëk, és
mëgalkotandom tünektëk a’ helyt, ësmég
mëgjövök, és vëszlek tütöket ēnhozjám:
hol ēn vagyok, tü ës lëgyetëk. [(4)…] ◘ (5) Monda
őneki Tamás: Uram, nëm tudjuk, hová
mégy, és azért az utat miképpen
tudhatjuk? (6) Monda őneki Jézsus: Ēn
vagyok út, igazság és élet. Senki nëm jő
Atyához, ha nëm ēnmiattam. (7) Ha
mëgesmertetëk volna engëmet, való-
bizony mëgesmertétëk volna ēn Atyá-
mat ës; és mától fogván mëgesmeritëk
őtet, és mëglátjátok őtet. ◘ (8) Monda
őnekix Fülöp: Mutassad münekönk ||
Atyádat, és elég münekönk. (9) Monda ő-
neki Jézsus: Enné ideiglen veletëk vagyok,
és nëm esmertetëk mëg engëmet, Fü-
löp? Ki lát engëmet, látja ēn Atyámat
ës. És miképpen mondod të: Mutas-
sad münekönk Atyát? (10) Nëm hiszëd-
ë, mërt ēn vagyok Atyában, és Atya ēnben-
nëm? Az igéket, mëllyeket ēn beszéllët-
tem tünektëk, enëntőllem nëm beszél-
lëttem; Atya kedég ēnbennëm lakozván, ő
tëszi a’ művelkëdetëket. (11) Nëm
hiszitëk-ë, mërt ēn Atyában, és Atya ēn-
bennëm? (12) Ëgyēbként a’ művelkëde-
tëkért higgyetëk. Bizony, bizony mondom
tünektëk: Ki hiszën ēnbelém, a’ mű-
velkëdetëket, mëllyeket ēn tëszëk, ő
ës tëszi; és azoktól nagyobbakat tëszën,
mërt ēn mëgyëk Atyához. (13) És
valamëllyeket kérendëtëk Atyámtól ēn
nevembe, adja tünektëk,* hogy dicsővöl-
tessék Atya Fiúban. (14) Ha mit kéren-
dëtëk Atyától ēn nevëmbe, azt tëszëm.
◘ (15) Ha szerettëk engëmet, ēn parancsola-
timat tartsátok. (16) És ēn kérëm ēn
Atyámat, és ëgyēb vigasztalandó Szënt
Szelletët ad tünektëk, hogy lakozjék
tüveletëk örökké: (17) Igazságnak Szel-
letét, |
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kit e világ nëm vehet, mërt nëm
látja őtet, mërt sëm tudja őtet. Tü
kedég mëgesmeritëk őtet, mërt tünála-
tok lakozik, és tübennetëk lëszën.
◘ (18) Nëm hagylak el tütöket, árvák,*
jövök tühozjátok. (19) Még kevesën-
néiglen,* és e világ engëmet nëm lát.
Tü kedég mëgláttok engëmet, mërt ēn élëk,
ës tü éltëk. (20) A’ napon tü mëges-
meritëk, mërt ēn vagyok Atyában, és
tü ēnbennëm, és ēn tübennetëk.
(21) Ki vallja ēn parancsolatimat, és
tartja azokat, az az, ki szeret engë-
met. Ki kedég szeret engëmet, szerette-
tik ēn Atyámtól; és ēn szeretëm őtet, és
mëgjelëntëm enmagamat őneki. (22)
Monda őneki Júdás, nëm a’ skariútbeli:
Uram, mi lött, mërt mëgjelëntendő vagy
tëmagadat münekönk, és nëm e világ-
nak? (23) Felelë Jézsus, és monda őneki[ ]:
Ha ki szeret engëmet, ēn beszédimet
tartsa;x * és ēn Atyám szereti őtet, és ő-
hozjá jövönk, és lakodalmat őnála
tëszönk. (24) Ki nëm szeret engëmet, ēn
beszédimet nëm tartja. És a’ beszéd, kit
hallottatok, nëm eném, de övé, ki eresz-
tëtt engëmet, Atyáé. ◘ (25) Ezëket beszél-
lëttem tünektëk, tünálatok lakoz-
ván. |
(26) A’ vigasztalandó Szent Szellet kedég,
kit ereszt Atya ēn nevembe, az tanëjt
tütöket mëndënëkre, és ügyehët tünek-
tëk mëndënëket, valamëllyeket mondok.
◘ (27) Ēn békeségëmet adom tünek-
tëk, ēn békeségëmet hagyom tünektëk;
nëm, miképpen e világ adja, ēn adom
tünektëk. Në szomorodjék tü szüvetëk,
és në féljën! (28) Hallottátok, mërt ēn
mondottam tünektëk: Elmëgyëk, és
jövök tühozjátok. Ha szeretnétëk en-
gëmet, valóbizony örőlnétëk, mërt
mëgyëk Atyához; mërt Atya nagyobb tőllem-

től. (29) És ma mondottam tünektëk,
mielőtt lëgyën: hogy mikor lēnd, higgyétëk.
(30) Immár nëm sokat beszéllëk tüveletëk;
mërt jött e világnak fejëdelme, és nëm
vall valamit ēnbennëm; (31) de hogy
mëgesmerje e világ, mërt ēn szeretëm
Atyát, és miképpen parancsolatot adott
ēnnekëm Atya: ígyen tëszëk. Keljetëk,
eredjönk innet!

          XV 15 ˹Tizënötöd˺

Ēn vagyok a’ bizony szőlőtő, és
ēn Atyám a’ szőlőműves. (2)

Mëndën szőlővesszőt, nëm gyimöl-
csözőt ēnbennem, elvëszi őtet;
és mëndënt, ki |
gyimölcsöz, mëgtisztëjtja azt, hogy töb-
bet gyimölcsözjön. (3) Immár tiszták vat-
tok az ēn beszédimért, mëllyeket beszél-
lëttem tünektëk. (4) Lakozjatok ēn-
bennëm, és ēn tübennetëk. Miként a’
szőlővessző nëm gyimölcsözhet önöntől-
lö, hanëmha maradand a’ szőlőtőn;
ígyen ës tü, hanëmha maradandotok
ēnbennëm. (5) Ēn vagyok a’ bizony
szőlőtő, tü a’ szőlővesszők; ki ēn-
bennem lakozik, és ēn őbennë, ez ho[z]
sok gyimölcsöt: mërt ēnnálam-nálkül
sëmmit sëm tehettëk. (6) Ha ki nëm lako-
zandik ēnbennem, kivettetik, mi-
ként a’ szőlővessző; és mëgasz, és fël-
győjtik őtet, és a’ tűzbe eresztetik, és
mëgég. (7) Ha lakozandotok ēnben-
nëm, és ēn igéim lakozandnak tü-
bennetëk: valamëllyeket akarandotok,
kérjétëk, és lëszën tünektëk. (8) Ebben
fénesëjtetëtt ēn Atyám, hogy több gyimöl-
csöt hozjatok, és lëgyetëk ēn tanëjtvá-
nyim. (9) Miképpen szeretëtt engëmet
Atya, ës* ēn szeretlek tütöket; lakozjatok
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ēn szeretetëmben. (10) Ha ēn pa-
rancsolatimat tartandjátok, lakoztok
ēn szeretetëmben; miképpen ës ēn
tartottam ēn ||
Atyámnak parancsolatit, és lakozom ő
szerelmében. (11) Ezëket beszéllëttem
tünektëk, hogy ēn örömem lëgyën tü-
bennetëk, és tü örömtök teljes lëgyën.
(12) Ez ēn parancsolatom, hogy szeres-
sétëk ëgymást, miképpen szerettelek
tütöket. (13) Ettől nagyobb szeretete
senkinek nincsen, hanëmhogy valaki vessë
ő lelkét ő barátjaért.* (14) Tü ēn
barátim vattok, ha tëjenditëk, mëly-
lyeket parancsolok tünektëk. (15) Immár
nëm mondlak tütöket szolgáimnak, mërt
szolga nëm tudja, mit ő ura tëgyën.
Tütöket kedég mondlak barátimnak, mërt
mëndënëket, valamëllyeket hallottam
ēn Atyámtól, mëgjelëntëttem tünektëk.
(16) Nëm tü választottatok engëmet,
de ēn választottalak tütöket, és
vettelek tütöket, hogy mënjetëk és
gyimölcsözjetëk, és tü gyimölcsötök
mëgmaradjon; hogy valamëllyeket
kérendëtëk Atyától ēn nevembe, adja
tünektëk. (17) Ezëket parancsolom tü-
nektëk, hogy szeressétëk ëgymást. ◘ (18)
Ha e világ tütöket gyűlöl, tudjátok,
mërt engëmet gyűlölt elébb tü-
tőlletëknēl. (19) Ha e világból vol-
tatok volna, e világ, |
mëly övé vala,* szeretnë; de mërt e 
világból nëm vattok, de ēn választot-
talak tütöket e világból, azért gyűlöl
tütöket e világ. (20) Emlekëzjetëk az
ēn beszédimről, kit ēn mondok vala
tünektëk: Szolga nëm nagyobb ő uránál.
Ha engëmet üldöztek, tütöket ës
üldöznek. Ha ēn beszédëmet tartot-
ták, tiétëket ës tartják. (21) De mënd-
ezëket tëszék tünektëk ēn nevemért,

mërt nëm tudják őtet, ki eresztëtt engëmet.
◘ (22) Ha nëm jöttem volna, és nekik nëm
beszéllëttem volna, bűnök nëm volna;
ma kedég ő bűnökről mënekëdetët nëm
vallnak. (23) Ki gyűlöl engëmet, ës ēn
Atyámat gyűlöli. (24) Ha a’ művelkë-
detëket nëm töttem volna őbennëk, mëly-
lyeket ëgyēb senki nëm tött, bűnök nëm
volna; ma kedég láttak, és gyűlöltek engë-
met, és ēn Atyámat; (25) de hogy
beteljesëdjék a’ beszéd, ki ő törvényëk-
ben írattatott: Mërt ingyen gyűlöltenek
engëmet. (26) Mikor kedég jövend a’
vigasztalandó Szent Szellet,* kit
ēn eresztëk tünektëk ēn Atyámtól, Igaz-
ságnak Szelletét, ki Atyától származik,
a’ tanóságot vall ēnróllam. (27) Ës tü
tanóságot vallotok, mërt kezdettől
fogván ēnvelem vattok. |

                    XVI 16 ˹Tizënhatod˺

Ezëket beszéllëttem tünektëk, hogy
mëg në háborodjatok. (2) Zsina-

gógák-nálkül tësznek tütöket; de
jött* az üdő, hogy mëndën, ki
mëgöl tütöket, vallja ő szolgálattétét
Istennek. (3) És ezëket tëszék tünektëk,
mërt nëm esmerték ēn Atyámat, sëm
engëmet. (4) De ezëket beszéllëttem
tünektëk, hogy mikor jövend ő idejëk,
mëgemlekëzjetëk, mërt ēn mondottam
tünektëk. [ ] Ezëket kezdettől fog-
ván nëm mondottam tünektëk, mërt tü-
veletëk voltam. ◘ [(5)] És ma elmëgyëk őhozjá,
ki eresztëtt engëmet; és senki tüközzől-
letëk nëm kērdëz engëmet: Hová mégy?
(6) De mërt ezëket beszéllëttem tü-
nektëk, szomoróság betöltö* tü szüvetë-
ket. (7) De ēn igazságot mondok tünek-
tëk: Këllemetës, hogy ës ēn elmën-
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jek, mërt ha ēn el nëm mënendëk, a’
vigasztalandó Szënt Szellet
nëm jő tühozjátok; ha kedég el-
mënendëk, eresztëm őtet tühozjátok.
(8) És mikor a’ jövend, mëgfeddi e
világot bűnről, és igazságról, és itélet-
ről. (9) Valóbizony bűnről, mërt nëm
hittenek ēnbelém; (10) de igazságról,
mërt |
mëgyëk Atyához, és immár nëm láttok en-
gëmet; (11) itéletről kedég, mërt e
világnak fejëdelmë immár mëgitéltetëtt.
(12) Még sok mondóm vagyon tünek-
tëk, de ma nëm viselhetitëk. (13)
Mikor kedég jövend az Igazságnak
Szelletë, tanëjt tütöket mëndën igaz-
ságra: mërt nëm beszél önöntőllö, de
valamëllyeket halland, beszél; és mëllyek
jövendők, mëghirdeti tünektëk.
(14) Ő engëmet mëgfénesëjt, mërt
enémből vëszën, és hirdeti tünektëk.
(15) Mëndënëk[ ], valamëllyeket vall
Atyám, enéim. Azért mondom tünek-
tëk, mërt enémből vëszën, és hirdeti
tünektëk. ◘ (16) Kevesënnéiglen, és nëm
láttok engëmet; és ësmég kevesën-
néiglen, és mëgláttok engëmet, mërt
mëgyëk Atyához. (17) Mondának azért
ő tanëjtványi közzől ëgymásnak: Mi
ez, hogy mond münekönk: Kevesënnéig-
len, és nëm láttok engëmet; és ësmég keve-
sënnéiglen, és láttok engëmet, [..] mërt mëgyëk
Atyához? (18) Mondnak vala azért: Mi
ez, hogy mond münekönk: Kevesënnéig-
len? Nëm tudjuk, mit beszél. (19) Mëges-
meré kedég Jézsus, mërt mëg akarják vala
őtet kērdeni, és monda őnekik: Erről
kērdëzkëdtëk tünönközöttetëk, ||
mërt mondottam: Kevesënnéiglen, és
nëm láttok engëmet; és ësmég kevesën-
néiglen, és mëgláttok engëmet? (20)
Bizony, bizony mondom tünektëk, mërt

könyveztëk tü és sírtok. E világ kedég
öről, tü kedég mëgszomorodtok, de tü
szomoróságtok fordól örömre. (21)
Nēmbëri kedég, mikor szül, szomoróságot
vall, mërt jött ő idejë; mikor kedég szültö
a’ gyermëkët, immár nëm emlekëzik mëg
a’ gyëtrelmről az örömért, mërt szüle-
tëtt embër e világba. (22) Ësx tü azért
ma szomoróságot vallotok; ësmég kedég
mëglátlak tütöket, és mëgöről tü
szüvetëk; és tü örömtöket senki nëm
vëszi mëg tütőlletëk. (23) […] Bizony, bizony
mondom tünektëk: ha mit kérendëtëk
ēn Atyámtól ēn nevëmbe, adja tü-
nektëk. (24) Maiglan nëm kértetëk
valamit ēn nevëmbe: kérjetëk, és vëszi-
tëk, hogy tü örömtök teljes lëgyën. ◘ (25)
Ezëket példabeszédëkben beszéllëttem
tünektëk. Jő[ ] az idő, mikor immár nëm
beszéllëk tünektëk példabeszédëkben,
de nyilván hirdetëk tünektëk ēn
Atyámról. (26) A’ napon kértëk ēn
Atyámtól ēn nevembe, és [nëm]
mondom tünektëk, hogy ēn |
kérëm ēn Atyámat tüértetëk; (27)
mërt Atya, ő szeret tütöket: mërt
szerettetëk engëmet, és hittétëk, mërt
ēn Istentől jöttem ki. (28) Kijöttem
ēn Atyámtól, és jöttem e világba;
ësmég mëghagyom e világot, és mëgyëk
Atyámhoz. ◘ (29) Mondának őneki ő
tanëjtványi: Ímë, ma nyilván beszéllesz,
és példabeszédët sëm ëggyet nëm mondasz.
(30) Ma tudjuk, mërt tudsz mëndënëket,
és nincs këllemetësség tënekëd, hogy
valaki kērdëzjën tégëdet; ebben
hiszjük, mërt Istentől jöttēl ki. (31)
Felelë Jézsus őnekik: Ma hiszitëk? (32)
Ímë, jő az idő, és immár jött, hogy ëgy-
mëndëntëk elhimlessetëk tüntulajdo-
nitokba, és mëghattok engëmet enën-
magamnak; és nëm vagyok enënmagam,

102vb

103rb

103ra
ëvan- 

gyëlista



184 A négy evangélium olvasata

mërt Atya ēnvelëm vagyon. (33) Ezë-
ket beszéllëttem tünektëk, hogy ēn-
bennëm békeségët valljatok. E világ-
ban gyëtrelmet valljatok,* de bizodal-
mazjatok, mërt ēn mëggyőztem e
világot.

          XVII 17 ˹Tizënhetëd˺

Ezëket beszéllëtte Jézsus, és ő szëmeit
mënnybe emelvén, monda: Atya, jött

az idő; féneséhed të Fiadat, |
hogy të Fiad féneséhën tégëdet; (2)
miképpen adtad őneki, […] adja azoknak
az örök életët. (3) Ez kedég az örök élet,
hogy tënmagadat esmerjenek
az igaz Istennek, és kit eresztëttēl, Jézsus
Kristusnak. (4) Ēn tégëdet mëgfényesëjtët-
telek földön: a’ művelkëdetët mëg-
tökéllëttem, kit adtál ēnnekëm, hogy
tëgyek; (5) és të, Atya, féneséh mëg engëmet
tënënnálad, […] mielőtt e világ lënnë. ◘ (6)
Mëgjelëntëttem të nevëdet embërëknek,
kiket adtál ēnnekëm e világon. Tié-
id valának, és ēnnekëm adtad azokat,
és ēn beszédimet* tartották. (7) És ma
mëgesmerték, mërt mëndënëk[ ], mëly-
lyeket adtál ēnnekëm, tëtőlled vad-
nak; (8) mërt az igéket, mëllyeket adtál
ēnnekëm, adtam őnekik; és ők vötték, és
bizony mëgesmerték, mërt tëtőlled
jöttem ki; és hitték, mërt të eresztëttēl
engëmet. ◘ (9) És ēn őértëk kérëk, és
nëm e világért; de azokért, kiket adtál
ēnnekëm, mërt tiéid. (10) És mëndënëk
enéim […], és mëgfénesőltettem őbennëk.
(11) És immár nëm vagyok e világban, és
ezëk |
e világban vadnak; és ēn tëhozjád
jövök. Szent Atya, tartsad azokat të
nevedbe, kiket adtál ēnnekëm, hogy

lëgyenek ëggyek, miképpen ës mü! (12)
Mikor ővelëk volnék, ēn tartom valék*
azokat të nevedbe; kiket adtál ēnne-
këm, ēn őriztem, és sëm ëgy őközzőlökx

el nëm veszëtt, hanëmcsak a’ veszëdelmnek
fia, hogy Írás beteljesëdjék. (13) Ma
kedég tëhozjád jövök, és ezëket beszéllëm
e világban, hogy vallják ēn örömemet,
betelvén. (14) Ēn adtam őnekik të
beszédidet, és e világ gyűlöltö őket,
mërt nincsenek e világból. […] (15) Nëm kérlek,
hogy elvëgyed ezëket e világból, de
hogy mëgtartsad őket gonosztól. (16)
Mërt nincsenek e világból, miképpen
ës ēn nëm vagyok e világból. (17)x Mëg-
szentëljed őket igazságban. Të beszé-
dë[d] igazság. (18) Miképpen të eresz-
tëttēl engëmet e világba, ës ēn eresztët-
tem őket e világba. (19) És ēn őértëk
mëgszentëlëm enmagamat, és lëgyenek ők
ës mëgszentëltek igazságban. ◘ (20)
Nëmcsak őértëk kérëk kedég, de azokért ës,
kik hiendők ő igéjëk miatt ||
ēnbelém; [(21)] […] és ēn tëbenned, [  ] hogy
ők ës ëggyek lëgyenek mübennönk;
hogy e világ higgye, mërt të eresztëttēl
engëmet. (22) És ēn a’ fénességët, kit
të adtál ēnnekëm, adtam őnekik, hogy
ëggyek lëgyenek, miképpen ës mü ëggyek
vagyonk: (23) ēn őbennëk, és të ēn-
bennem; hogy lëgyenek mëgtökéllëttek ëgyem-
be, és mëgesmerje e világ: mërt të
eresztëttēl engëmet, és szerettem* azo-
kat, és miképpen ës engëmet szerettēl.
(24) Atya, kiket adtál ēnnekëm, aka-
rom, hogy hol ēn vagyok, ők ës ēnve-
lëm lëgyenek: hogy lássák ēn fénességë-
met, kit adtál ēnnekëm, és mërt
szerettēl engëmet e világnak szerzésë
előtt. ◘ (25) Igaz Atya! E világ mëg nëm
esmert tégëdet, ēn kedég mëgesmerte-
lek; és ezëk mëgesmertek, mërt të
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eresztëttēl engëmet. (26) És mëgjelën-
tëttem őnekik të nevedet, és mëgjelën-
tëm: hogy a’ szeretet, kivel szerettēl
engëmet, őbennëk lëgyën, és ēn őbennëk.

          XVIII 18 ˹Tizënnyolcad˺

Mikor ezëket mondotta volna, ki-
mëne ő tanëjtványival Cëd-

ronnak árradatja elvé; hol
vala a’ kert, kibe bemënë ő
és ő tanëjtványi. |
(2) Tudja vala kedég Júdás ës, ki őtet
elárólja vala, a’ helyt, mërt Jézsus gyakorta
gyölekëzik vala oda ő tanëjtványival.
(3) Júdás azért mikor vöttö volna
a’ seregët a’ püspököktől, és a’ lëvál-
taktól a’ szolgákat, jövö oda lámpá-
sokkal, és fáklyákkal, és fegyverëkkel. ◘ (4)
És úgy Jézsus tudván mëndënëket, mëllyek jö-
vendők volnának őrëjá, elevemënë, és
monda azoknak: Kit kerestëk? (5)
Felelének őneki: Názárëti Jézsust. Monda
őnekik Jézsus: Ēn vagyok. Áll vala kedég Júdás
ës ővelëk, ki elárólta őtet. (6) Hogy
azért mondotta őnekik: Ēn vagyok, el-
mënének hátmëgé, és esének a’ földre.
(7) És ësmég azért kērdé azokat: Kit
kerestëk? Ők kedég mondának: Názárëti
Jézsust. (8) Felelë ő: Mondám tünektëk,
mërt ēn vagyok. Ha azért engëmet
kerestëk, hagyjátok elmënniëk azokat!
(9) Hogy beteljesëdjék a’ beszéd, kit
mondott: Mërt kiket adtál ēnnekëm,
sëm ëggyet nëm vesztëttem el őközzőlök.x

◘ (10) Simon Pētërnek azért kēsi vallván,*
kivëvé azt, és csapván a’ püspöknek
szolgáját, és elmetvex ő jóg fülét. Vala
kedég a’ szolgának neve Málkus. |
(11) Monda kedég Jézsus Pētërnek: Ereszjed të
kēsëdet hüvelyébe! A’ kelyhët, kit adott

ēnnekëm Atya, nëm akarod-ë, hogy
igyam azt? ◘ (12) A’ sereg azért és a’ bíró
a’ zsidóknak szolgáival mëgfogák Jézsust,
és mëgkötelezék őtet. (13) És vivék
őtet előszër Annáshoz, mërt vala
Kaifásnak ipa, […] (14) […] ki tanálcsot
adott vala a’ zsidóknak, hogy këlleme-
tësb ëgy embërnek mëghalni e népért.
◘ (15) Követi vala kedég Jézsust Simon Pētër
és a’ más tanëjtvány. A’ tanëjtvány kedég
esmeretës vala a’ püspökkel, és
bemëne Jézsussal a’ püspöknek pitvarába.
(16) Pētër kedég kűvöl áll vala az ajtó
előtt. Kimënë azért a’ más tanëjtvány,
ki vala esmeretës a’ püspöknēl, és
mëgmondá az ajtótartó lëánnak, és
bevivé Pētërt. (17) Monda azért
Pētërnek az ajtótartó lëány: Nëmde të
ës ez embër tanëjtványi közzől való
vagy-ë? Monda őneki Pētër: [Nëm vagyok.] 
(18)x Állnak vala kedég a’ béresëk és a’ szolgák
a’ szēnnēl, mërt hideg vala, és füjtik
vala magokat. Vala kedég Pētër állván,
és füjtvén önmagát. ◘ (19) A’ püspök
azért kērdé Jézsust ő tanëjtványiról és ő
tanóságáról. (20) Felelë |
őneki Jézsus: Ēn nyilván beszéllëttem e
világnak, ēn mëndënha a’ zsinagógában
és a’ tëmplomban tanëjtottam, hová
mëndën zsidók ëgybegyölekëznek; és rëjtëk-
ben sëmmit sëm beszéllëttem. (21)
Mit kērdesz engëmet? Kērdjed azokat, kik
hallották, mit beszéllëttem lëgyek ő-
nekik: ímë, ezëk tudják, mit mondot-
tam lëgyek ēn. (22) Ezëket kedég mikor
mondotta volna, [ëgy] az ott álló szolgák köz-
zől ada arcólcsapást Jézsusnak, mondván:
Így felelsz-ë püspöknek? (23) Monda őne-
ki Jézsus: Ha gonoszól beszéllëttem, vallj
tanóságot gonoszról! Ha kedég jól, mire
csapsz engëmet? (24) És ereszté őtet
Annás Kaifás püspökhöz, kötözvén.
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◘ (25) Vala kedég Simon Pētër állván, és
füjtvén önmagát. Mondának azért őneki:
Nëmde të ës ő tanëjtványi közzől
való vagy-ë? Mëgtagadá azért ő,
és monda: Nëm vagyok! (26) Monda ëgy a’
püspök szolgái közzől, annak rokona,
kinek Pētër fülét elmetöttö: Nëmde
látálak-ë ēn tégëdet a’ kertben ő-
velë? (27) Ësmég azért mëgtagadá
Pētër; és lëgottan kakas szóla. ◘ (28)
Viszék azért ||
Jézsust Kaifástól az itélőházba. Vala
kedég holval. És ők [nëm mënének be] az
itélőházba, hogy mëg në fertëztetnének,
de hogy mëgënnék a’ pogácsát. (29)
Kimëne azért Pilátos őhozjájok, és
monda őnekik: Mi új* vádolatot
mondotok ez embër ellen? (30) Fele-
lének, és mondának őneki: Ha ez gono-
szól tévő nëm volna, tënekëd őtet nëm
adtuk volna. (31) Monda azért őne-
kik Pilátos: Vëgyétëk tü őtet, és tü
törvéntëk szerént itéljétëk őtet! Mon-
dának azért őneki a’ zsidók: Müne-
könk nëm illik valakit mëgölnönk. (32)
Hogy beteljesëdnék Jézsusnak beszéde, kit
mondott, jegyëzvén, mëly halállal
volna mëghalandó. ◘ (33) Bemënë azért
ësmég Pilátos a’ pitvarba, és hívá Jézsust, és
monda neki: Të vagy-ë a’ zsidóknak királya?
(34) Felele Jézsus: Tëntőlled mondod-ë
ezt, avagy ëgyebek mondották tënekëd
ēnróllam? (35) Felelë Pilátos: Minëm
zsidó vagyok ēn? Të nëmzetid és të
püspökid adtanak ēnnekëm; mit
töttēl? (36) Felele Jézsus: Ēn országom
nincs e világból. Valóbizony, ha ēn orszá-
gom e világból volna, ēn szolgáim
mëgvínának ēnértem, hogy në
adatnám a’ zsidóknak. |
Ma kedég ēn országom nincsen innen. (37)
Monda ës őneki Pilátos: Király vagy-

ë azért të? Felele Jézsus: Të mondod, mërt
király vagyok ēn. Ēn ebben születtem,
és jöttem e világba,* hogy tanóságot
valljak igazságról: mërt mëndën, ki
igazságból vagyon, hallgatja ēn szómat.
(38) Monda őneki Pilátos: Mi az igaz-
ság? És mikor ezt mondotta volna, ës-
még kimënë a’ zsidókhoz, és monda ő-
nekik: Ēn sëmmi ügyet nëm lëlëk őbennë.
(39) Vagyon kedég tünektëk szokástok, hogy
ëggyet elereszjek tünektëk a’ husvétbe.x

Akarjátok-ë,x ereszjem el tünektëk a’
zsidóknak királyát? (40) Ivöltének azért
ësmég mënd, és mondának: Nëm ezt, de
Barrabást! Vala kedég Barrabás tolvaj.

          Capm XIX  ˹Kapitulum tizënkilencëd˺

Tahát azért mëgfogá*
Jézsust, és mëgostorozá. (2) És a’

vitēzëk tüvisben font ko-
ronát vetének ő fejére, és bársony-
ruhával mëgkörnyékëzék őtet. (3) És
jőnek vala őhozjá, és mondnak vala
neki: Üdvöz légy, zsidóknak királya!
És adnak vala neki arcólcsapásokat.
◘ (4) Kimënë ësmég Pilátos, és monda őne-
kik: Ímë, kihozom őtet tünektëk, hogy
mëgesmerjétëk, |
mërt sëm ëgy ügyet nëm lëlëk őbennë.
(5) Kimëne azért Jézsus, viselvén a’ koro-
nát és a’ bársonyruhát. És monda őnekik:
Ímë, az embër! (6) Mikor azért lát-
ták volna őtet a’ püspökök és a’ szol-
gák, ivöltnek vala, mondván: Feszëjd
mëg, feszëjd mëg őtet! Monda őnekik
Pilátos: Vëgyétëk tü őtet, és feszéhétëk
mëg őtet, mërt ēn sëm ëgy ügyet
nëm lëlëk őbennë. (7) Felelének őneki
a’ zsidók: Münekönk törvényönk vagyon,
és a’ törvény szerént këll mëghalni,*
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mërt Isten Fiájá töttö őmagát. ◘ (8)
Mikor azért hallotta volna Pilátos e
beszédët, inkább félemék. (9) És ësmég be-
mëne az itélőházba. Monda Jézsusnak:
Honnan való vagy të? Jézsus kedég feleletët
nëm ada neki. (10) Monda azért Pilátos:
Të ēnnekëm nëm szólasz? Nëm tudd, mërt
hatalmam vagyon tégëd mëgfeszëjtenëm,
és hatalmam vagyon tégëd elereszte-
nëm? (11) Felelë Jézsus: Sëm ëgy hatalmat
nëm vallanál ēnellenëm, ha fëllyől
adatván nëm volna tënekëd. Azért
nagyobb bűnt vall, ki engëmet tënekëd
adott. ◘ (12) Ennek utánna keresi vala
Pilátos elereszteni |
őtet. A’ zsidók kedég ivöltnek vala, mondván:
Ha ezt eleresztëd, nëm vagy császárnak
barátja; mërt mëndën, ki királlyá tëszi
magát, ellene mond császárnak. (13)
Pilátos azért, mikor hallotta volna e
beszédëket, kihozá Jézsust, és ülö az itélő-
szēkbe a’ helyën, ki mondatik Likustrátus-
nak, hébëről kedég Ga[bb]atának. (14)
Vala kedég a’ husvét készölő napjának
hatod ideje. És monda a’ zsidóknak:
Ímë, tü királtok! (15) Azok kedég ivöltnek
vala, mondván: Vëdd el, vëdd el,
feszëjd mëg őtet! Monda őneki[k] Pilátos:
Tü királtokat mëgfeszéhem-ë? Fele-
lének a’ püspökök: Nincs királyonk, ha-
nëmcsak császáronk! (16) Tahát azért adá
őnekik őtet, hogy mëgfeszëjtenék. ◘ Fo-
gák kedég Jézsust, és kivivék. (17) És vévén
önmagának keresztét, kimëne a’
helyre, ki mondatik Kopaszlatnak helyë,
hébëről kedég Galgatának; (18) ott mëg-
feszëjték Jézsust, és ővele más kettőt
innen és onnan, közēpből kedég Jézsust. ◘ (19)
Íra kedég ës címërt Pilátos, és veté a’
keresztre. Vala kedég írván: Názárëti Jézsus,
zsidóknak királya. (20) E címërt azért
a’ zsidók közzől sokak olvassák vala,

mërt közel vala a’ városhoz ||
a’ hely, hol mëgfeszëjtetëtt vala Jézsus. És
írattatott hébëről, görögől és dëjákól.
(21) Mondnak vala azért a’ zsidók
püspöki Pilátosnak: Në akard írnod:
Zsidóknak királya; de mërt ő mondotta:
Zsidóknak vagyok királya. (22) Felele
Pilátos: Mëllyet írtam, írtam. ◘ (23) A’
vitēzëk azért, mikor mëgfeszëjtëtték
volna őtet, vëvék ő ruháját, és alko-
tának négy részeket, ëgymëndën vitēznek
részt és a’ szoknyát. Vala kedég a’ szoknya
varratlan, mëndënëstől szőtetëtt. (24)
Mondának azért ëgymásnak: Në med-
jük mëg azt, de nyilazjonk őrólla,
kié lëgyën! Hogy Írás betöltessék, mondván:
◘ Mëgosztották ēn ruháimat, és ēn
ruhámon eresztëttek nyilat. ◘ És bizony
a’ vitēzëk tötték ezëket. ◘ (25) Állnak
vala kedég rokon Jézsusnak keresztéhëz
[ ] ő anyja, és ő anyjának húga, Klëofás-
nak Máriája, és Magdalnai Mária. (26)
Mikor látta volna azért Jézsus ő anyját és
a’ tanëjtvánt állatta, kit szeret vala,
monda ő anyjának: Nēmbëri, ímë, të
fiad! (27) Annak utánna monda a’
tanëjtvánnak: Ímë, të anyád! És az
időtől fogván vëvé a’ tanëjtvány azt
övéjé. ◘ (28) És ezëk után, tudván Jézsus, |
hogy mëndënëk mëgtökéllettek, […] az-
után monda: Szomjúhozom. (29) Vala
kedég ott edény, ecëttel teljes helyhëtvén.
Azok kedég szovárvánt, ecëttel teljest,
izsóppal környőlhimtvén, vivék ő szájá-
hoz. (30) Mikor azért vöttö volna
Jézsus [ecëtët], monda: Mëgtökélletëtt. És
fejë lëhajtván, elereszté ő lelkét. ◘ (31) A’
zsidók azért, mërt készölet vala, hogy
në maradnának szombaton a’ testëk
a’ keresztën, mërt ez vala a’ szombat-
nak nagy napja, kérék Pilátost, hogy
mëgszegdeltetnének ő szárok, és elvë-
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tetnének a’ keresztről. (32) Jövének
azért a’ vitēzëk, és valóbizony az előnek
mëgszegdelék szárait, és a’ másiknak, ki
mëgfeszëjtetëtt ővele. (33) Jézsushoz
kedég mikor juttak volna, hogy láták őtet
immár mëghalván, nëm szegdelék mëg ő
szárait, (34) de a’ vitēzëk ëggyik lán-
csával ő oldalát mëgnyitván, és lëgottan
vér és víz [  ]folya ki. (35) És ki látta,
tanóságot vallott, és igaz ő tanósága.
És ő tudja, mërt igazakat mond,
hogy tü ës higgyétëk.x (36) Mërt löttek
ezëk, hogy Írás beteljesëdnék: Tetemët
őbelőllö mëg nëm törtek. (37) És ës-
még más [..] mond: Látják, kit általgyak-
dostak. |
◘ (38) Ezëk után kedég kéré Aromma-
tiabeli Józsëf Pilátost – azért, hogy ő
ës volna Jézsusnak tanëjtványa, titkol-
tatott kedég a’ zsidóknak félelmëkért –,
hogy elvënné Jézsusnak testét. És engedé
Pilátos. Jövö azért, és elvëvé Jézsusnak tes-
tét. (39) Jövö kedég Nikodémus ës, ki
előszër éjjel jött vala Jézsushoz, hozván mir-
rának és áloesnek elegyöletét, monnal
száz fonttal. (40) Vëvék azért Jézsusnak
testét, és köték azt lëllahokba aroma-
tákkal, miképpen a’ zsidóknak szoká-
sok eltemetniëk. (41) Vala kedég a’
helyën, hol mëgfeszëjtetëtt, kert, és a’
kertben új koporsó, kibe még sonha
senki nëm helyhëttetëtt vala. (42) A’
zsidóknak azért készöletëkért, mërt
rokon vala a’ koporsó, ott helyhëték
Jézsust.

          XX 20 ˹Huszad˺

A’ szombatnak kedég elő napján jövö
Magdalnai Mária a’ kopor-

sóhoz holval, mikor még setét

volna, és látá a’ követ el-
hengërëjtvén a’ koporsóról. (2) El-
futa azért, és juta Simon Pētërhëz
és a’ más tanëjtványhoz, kit szeret vala
Jézsus, és monda őnekik: Ēn Uramat el-
vötték a’ koporsóból, és nëm tudom,
hol vették őtet. ◘ (3) Kimënë |
azért Pētër és a’ más tanëjtvány, és
jutának a’ koporsóhoz. (4) Futnak
vala kedég ketten ëgyembe, és a’ más
tanëjtvány hamarabb elevefuta Pētër-
nēl, és elébb juta a’ koporsóhoz. (5) És
mikor lëhajtotta volna őmagát, látá
a’ lëllahokat vetvén, demaga
nëm mënë be a’ koporsóba. (6)
Jövö azért Simon Pētër, követvén
őtet, és bemënë a’ koporsóba: és
látá a’ lëllahokat vetvén, (7) és a’
szëmfëdel[]et, ki volt vala ő fején,
nëm a’ lëllahokkal vetvén, de önmagának
göngörëjtvén ëgy helyën. (8) Tahát
azért bemëne ës a’ tanëjtvány, ki
előszër jutott vala a’ koporsóhoz: látá,
és hivé; ◘ (9) mërt még nëm tudja* vala
az Írást, hogy këllene őneki halottai-
ból fëlkelni. (10) Elmënének azért
ësmég a’ tanëjtványok önëgymáshoz.
◘ (11) Mária kedég áll vala kűvöl a’ ko-
porsónál, sírván. Mikor azért sírna,
lëhajtá őmagát, és tekëntvén a’ ko-
porsóba, (12) láta kēt angyalt, albák-
ban ülvén: ëggyik fejénēl, és másik lábá-
nál, hol vettetëtt vala Jézsusnak testë. (13)
Mondának őneki: Nēmbëri, mit ||
sírsz? Kit keressz?* Monda őnekik:
Mërt elvötték ēn Uramat, és nëm tudom,
hol vették őtet. (14) Ezt mikor mondot-
ta volna, elfordola hátmëgé, és látá
Jézsust állatta; és nëm tudja vala, hogy Jézsus
volna. (15) Monda őneki Jézsus: Nēmbëri,
mit sírsz? Kit keressz? Az alajtván, hogy
a’ kertész volna, monda őneki: Uram, ha
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të vötted el őtet, mondjad mëg ēnnekëm,
hol vetted őtet, és ēn elvëszëm őtet!
(16) Monda őneki Jézsus: Mária! Mëgfor-
dólván az, monda neki: Rabi! ‒ ki monda-
tik mestërnek. (17) Monda őneki Jézsus:
Në akarj engëmet illetnëd, mërt
még nëm mëntem fël ēn Atyámhoz. Mënj
el kedég ēn atyámfiaihoz, és mondjad őnekik:
Fëlmëgyëk ēn Atyámhoz és tü Atyátok-
hoz, ēn Istenëmhëz és tü Istentëkhëz.
(18) Jövö Magdalnai Mária, mëghir-
detvén a’ tanëjtványoknak: Mërt lá-
tám Urat, és ezëket mondá ēnnekëm.
◘ (19) Mikor kedég estve lött volna a’ na-
pon, a’ szombatnak elő napján – és az
ajtók betévë volnának, hol valának
a’ tanëjtványok ëgybegyölekëzvén, a’
zsidóknak félelmëkért –, jövö Jézsus, és álla-
pék a’ tanëjtványoknak kö-
zöttök, és monda őnekik: |
Békeség tünektëk! (20) És mikor ezt
mondotta volna, mutatá őnekik ő ke-
zeit és oldalát. Örölének azért a’
tanëjtványok Úr látván. (21) Monda
azért ësmég őnekik: Békeség tünektëk!
Miként eresztëtt engëmet Atya, ës ēn
eresztlek tütöket. (22) Ezëket mikor
mondotta volna, fualla őrëjájok,
és monda őnekik: Vëgyetëk Szent Szelletët!
(23) Kiknek mëgbocsátandjátok bűnöket,
mëgbocsáttatnak őnekik; és kiknek mëg-
tartandjátok, mëgtartattak lësznek. ◘ (24)
Tamás kedég, [ ] a’ tizënkettő közzől ëgy,
ki mondatik Didimosnak, nëm vala
ővelëk, mikor jött Jézsus. (25) Mondának
azért őneki az ëgyēb tanëjtványok:
Látók Urat! Ő kedég monda őnekik:
Hanëmha látandom ő kezeiben a’
szëgeknek gyakásit, és eresztendëm ēn
újaimat a’ szëgeknekx helyére, és
eresztendëm ēn kezeimet ő oldalába:
nëm hiszëm. (26) És nyolcad nap után

valának ëgybe ő tizënkēt ta-
nëjtványi, és Tamás ővelëk. Jövö Jézsus, ajtók
betévén, és ablakok berekeszt-
vén, és állapék őközöttök, és monda:
Békeség tünektëk! (27) Annak |
utánna monda Tamásnak: Hozjad ide
të újaidat, és lássad ēn kezeimet!
És të kezeidet ereszjed ēn oldalamba!
És në akarj hütötlen lënnëd, de hű!
(28) Felelë Tamás, és monda neki: Ēn
Uram és ēn Istenëm! (29) Monda őneki
Jézsus: Mërt láttál engëmet, Tamás, és
hittēl: Bódogok, kik nëm láttak, és hit-
tek. ◘ (30) Ëgyēb sok jelënségëket tött
Jézsus ő tanëjtványinak szëmëk előtt, mëllyek
nincsenek írván e könyőben. (31) Ezëk
kedég írván vadnak, hogy higgyétëk, mërt
Jézsus Kristus Istennek Fia; és hogy hívén, életët
valljatok ő nevébe.

          XXI 21 ˹Huszonëggyed˺

Ezëk után ësmég mëgjelënté
önmagát Tibériádisnak ten-

gërénēl. Mëgjelënté kedég ön-
magát így: (2) Valának
ëgyembe Simon Pētër és Tamás, ki mon-
datik Didimosnak, és Natanael, ki vala
Kána Galilëából,* és Zëbëdëusnak fiai,
és ëgyebek ő tanëjtványi közzől, kettők.
(3) Monda nekik Simon Pētër: Elmëgyëk
halásznom. Mondának őneki: Mü ës
elmëgyönk tëvelëd. Kimënének, és fël-
mënének a’ hajócskába; és az éjjel
sëmmit nëm fogának. ◘ (4) Immár kedég holval
lévén, |
állapék Jézsus a’ marton. Demaga nëm esme-
rék mëg a’ tanëjtványok, mërt Jézsus. (5)
Monda azért nekik Jézsus: Gyermëkëk,
midenëm vagyon-ë valami ënnëtëk
való? Felelének őneki: Nincs. (6) Monda ő-
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nekik: Ereszjétëk a’ hálót a’ hajónak
jóg felére, és lëltëk. Ereszték azért a’
hálót, és immár nëm vonhatják vala
azt a’ halnak sokságaért. (7) Monda
azért a’ tanëjtvány, kit szeret vala Jézsus,
Pētërnek: Ez Úr! Simon Pētër azért,
mikor hallotta volna, mërt Úr, szok-
nyájával szorëjtá őmagát, mërt mezëj-
telen vala, és ereszté őmagát a’ tengër-
be. (8) Ëgyēb tanëjtványok kedég evezet-
tel jutának el, mërt nëm messze valá-
nak a’ földtől, de monnal kētszáz
könyökletné, vonván a’ halaknak hálóját.
(9) Hogy azért lëszállottanak a’ földre,
látának szeneket vetvén, és halat
fëllyöl rëjátévén, és kënyeret. (10) Monda
őnekik Jézsus: Hozjatok ide a’ halakban,
kiket mostan fogtatok! (11) Fëlmënë
Simon Pētër, és kivoná a’ hálót a’
földre, teljest százötvenhárom nagy ha-
lakkal. Mikor ezennén volná-
nak, nëm szakadozott mëg a’ háló. (12)
Monda őnekik Jézsus: Jővetëk, ||
ebélljetëk! És az ëvők közzől senki
nëm meré őtet kērdeni: Të ki vagy? – tudván,
mërt Úr. (13) És jövö Jézsus, vëvé a’
kënyeret, és adja vala őnekik, és a’
halat azonképpen. (14) Ez immár har-
madszër jelëntetëtt mëg Jézsus ő tanëjtványi-
nak, mikor fëlkölt volna halottaiból.
◘ (15) Mikor ebéllëttek volna, monda Jézsus
Simon Pētërnek: Jánosnak Simona, szeretsz-
ë engëmet ezëktől inkább? Monda ő-
neki: Bizony Uram, të tudod, mërt
szeretlek tégëdet! Monda őneki: Őriz-
jed ēn báránimat! (16) Monda ësmég
őneki: Jánosnak Simona, szeretsz-ë
engëmet? Monda őneki: Bizony Uram,
të tudd, mërt szeretlek tégëdet! Monda
őneki: Őrizjed ēn báránimat! (17)
Monda őneki harmadszër: Jánosnak
Simona, szeretsz-ë engëmet? Mëgszomo-

rodék Pētër, mërt harmadszër monda
őneki: Szeretsz-ë engëmet? És monda: Uram, të
tudsz mëndënëket; të tudd, mërt szeret-
lek tégëdet! Monda: Őrizjed ēn juhimat!
◘ (18) Bizony, bizony mondom tënekëd, mi-
kor ifjabb valál, mëgszorëjtod vala
tëmagadat, és jársz vala, hol të aka-
rod vala. Mikor kedég mëgvénhëszël, ki-
terjesztëd të kezë- |
det, és más szorëjt mëg tégëdet, és viszën,
hová të nëm akarod. (19) Ezt kedég mondá,
jegyëzvén: mëly halállal volna mëgféne-
sëjtendő Istent. És mikor ezt mon-
dotta volna, monda őneki: Kövess en-
gëmet! (20) Mëgfordólván Pētër, látá
a’ tanëjtvánt követvén, kit szeret vala
Jézsus, és ki fekött vala a’ vacsorán ő mellyére,
és monda őneki: Uram, ki az, ki tégë-
det eláról? (21) Ezt azért mikor lát-
ta volna Pētër, monda Jézsusnak: Ezt
kedég mit?* (22) Monda őneki Jézsus: Ígyen aka-
rom őneki maradtát, míglen jövök.
Mi tënekëd? Të kövess engëmet! (23)
Kikele azért e beszéd az atyafiak
között: mërt a’ tanëjtvány nëm halna mëg.
És nëm mondotta őneki Jézsus, […], de: ígyen aka-
rom őneki maradtát, […], mi tënekëd? ◘ (24)
Ez a’ tanëjtvány, ki tanóságot vall
ezëkről, és írta ezëket; és tudjuk, mërt
igaz ő tanósága. (25) Vadnak kedég ës
sokak ëgyebek, mëllyeket tött Jézsus, mëllyek
ha mëndënként mëgírattatnának, nëm
vallom, hogy mënd e világ foglalná
azokat, kik a’ könyveket írandók volná[na]k.*

E könyő mëgvégeztetëtt Némëti
Györgynek, Henzsël Ëmre fiának kezë miatt
Moldovában, Tatros városában, Úr
születetének ezërnégyszázhatvanhatod
esztendejében.
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Jegyzetek

Az itt következő jegyzetek jórészt a fordítás és a másolás során keletkezett nyilvánvaló vagy vél-
hető hibákat, javításukat és a magyarázatot tartalmazzák; de itt kaptak helyet a kritikai szövegkia-
dás (rövidítése: szk.) és a magyar–latin szótár (röviden: szótár) menet közben észlelt szerkesztési 
vagy nyomdahibáinak javításai is. A kritikai kiadásban már feloldott vagy javítva megjelente-
tett szöveghelyeket nem jelöltük meg, nem tárgyaltuk (ezeket természetesen a betűhű szövegben 
megadott javított formában tartalmazza olvasatunk).

A szögletes zárójellel jelzett szöveghelyek és jegyzetek ([]) a legalább egy betűnyi eltérés-
ből származó nyilvánvaló és jól azonosítható hibák javítását, a szöveghiányok pótlását, illető-
leg esetenként rövid magyarázatát tartalmazzák. A felemelt x jel (x) az írásmód apróbb részletei-
nek hibáit, eltéréseit jelöli (pl. mellékjel hiánya vagy eltérése), vagy a kiejtésnek, a kiolvasásnak a 
jelölés bizonytalan, többértelmű voltából fakadó nehézségeire utal, s az olvasati írásmód magya-
rázatát is jelölheti; a kiadványok – a szótár és a szövegkiadás – egyes hibáira, észlelt eltéréseire 
is többnyire ezekben a jegyzetekben utalunk, és időnként a szögletes zárójel helyett is ezt a jelet 
választottuk a célszerűbb megjelenítés érdekében. A csillaggal jelzett szöveghelyek és jegyzetek 
(*) a fordításnak azon sajátosságaira, gyengeségeire vagy hibáira térnek ki, melyek megítélésünk 
szerint jelentősen megnehezítik, esetleg lehetetlenné teszik az adott szöveghely értelmezését, 
vagy félreértéshez vezethetnek. Egy-egy esetben ezzel a jelzéssel hívtuk fel a figyelmet olyan 
eltérésekre is, melyek a Vulgata felülvizsgált változatának (Nova Vulgata 1979) és a kódex latin-
jának eltéréséből adódnak. Ezekben a jegyzetekben nem kerülhettük meg a latinnal való vázlatos 
összevetést sem, de – természetesen – nem tartottuk feladatunknak az összes eltérés tárgyalását. 
Az olvasathoz erre nincs is szükség, hiszen az eltérések ellenére a fordítás legtöbbször nem okoz 
megértési nehézséget; a latintól való eltérések típusait pedig rendszerezetten tárgyalja a kritikai 
kiadás függelékeként közzétett tanulmány (Végh 1971).

Jegyzeteinkben, javításainkban figyelembe vettük a kritikai kiadás valamennyi lábjegyzetét, 
időnként hivatkozunk is a szövegkiadás jegyzeteire; ha egy általunk tárgyalt nyilvánvaló hibát 
vagy hibának minősíthető eltérést a kritikai kiadás nem jelez, azt minden esetben megemlítjük.

A jegyzeteket a könnyebb áttekinthetőség, az egyszerűbb használat érdekében (szövegbeli 
jelölésükkel) típusuk szerint elkülönítettük. Először a []-jel jelölt hibák és hiányok jegyzeteit 
találjuk meg, ezután következnek az x-szel jelölt szöveghelyek jegyzetei, végül a *-gal jelölt for-
dítási megjegyzéseket és magyarázatokat olvashatjuk. A jegyzetek mindhárom részben a szöveg-
ben való előfordulásuk sorrendjében szerepelnek, pontos szöveghely-megjelöléssel; a gyorsabb 
keresést a további egységek szerinti tagolás (naptár, evangéliumok) segíti. A jegyzetekben a szö-
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veghely pontos jelzete (pl. 76va4) után, főként a hibajavító és olvasati célú (a szögletes zárójellel 
és az x-szel jelölt) jegyzetekben a javított elem vagy részlet következik dőlt betűvel. A döntött 
betűknek az olvasati szövegben meglevő sajátos megkülönböztető szerepe tehát a jegyzetekben 
nem érvényesül. Az érthetőség megkönnyítésére olykor a hibahelyet tartalmazó szerkezetet, mon-
datrészletet is feltüntetjük. A javított olvasati forma után zárójelben a hibás részletet is megad-
juk: olykor betűhű formában, általában azonban inkább olvasati formában megjelenítve, hiszen 
többnyire „értelmesek” ezek az elírások. Ezt a részt a jelenség leírása vagy minősítése, esetenként 
magyarázata vagy egyéb kiegészítő megjegyzés követi. Ha külön nem térünk ki rá, akkor az első 
két jegyzetcsoportban ([], x) közölt hiba valamilyen – figyelmetlenségből eredő – olvasási és má-
solási hiba, íráshiba; a harmadik jegyzetcsoportban (*) található esetek pedig a fordításból eredő 
egyenetlenségek és hibák.

A hiányzó hosszabb szövegrészeket az újabb bibliafordításokat is figyelembe véve köznyel-
vi formában adjuk meg. Helyenként a kódex nyelvéhez igazított pótlást, tulajdonképpen szö-
veg-helyreállítást is megkísérlünk: ezt a megoldást egy-egy szóelem, szó egyértelmű hibája ese-
tén magától értetődően alkalmazzuk, bizonytalan vagy hosszabb részletek esetében azonban az 
ilyen jellegű szövegpótlást külön is jelezzük. A hiányzó részleteket – szögletes zárójelben – ab-
ban az esetben helyeztük el magában az olvasatban (a főszövegben), ha azok jól azonosítható, 
helyreállítható elemek, s ha a kritikai kiadás megjegyzéseit és más körülményeket is mérlegelve 
hibaként is értelmezhetjük őket, illetőleg ha zavarják a szöveg megértését. A nagyobb hiányokat a 
szövegben zárójelbeli kipontozás jelzi, a szövegrészt magát pedig a jegyzetben közöljük.

Az ismétlődések miatt bizonyos egyszerűsítéseket, rövidítéseket is alkalmazunk a magyará-
zatokban. A további hivatkozás nélküli „a latin” megnevezés és szóhasználat a kritikai kiadásban 
közölt latin szövegre vonatkozik (Merk-féle Újtestamentum: Merk1957); gyakran használjuk 
a pl. ’például’ és a tkp. ’tulajdonképpen’ rövidítést. A jegyzetekben rendszeresen ismétlődő vö. 
’vesd össze’ és l. ’lásd’ rövidítéssel kezdődő utalásokban általában alanyeseti formát használunk, 
a jegyzet végén pedig ponttal zárjuk a mondatot (például: vö. latin és újabb fordítások.). A példa-
ként megadott lehetőségek és változatok vagylagosságának jelölésére a törtvonalat (/) használjuk: 
egy-egy szó közötti választáskor szóköz nélkül helyezzük el a törtvonalat, nagyobb egységek 
(szerkezetek, mondatrészletek) közötti választás esetén viszont a törtvonal előtt szóközt hagyunk. 
Egy-egy jegyzeten belül a már említett szóalakra, kifejezésre esetenként a ~ jellel utalunk (amint 
a szójegyzékben is).

Itt is megemlítjük, hogy a kritikai kiadástól eltérően meghagytuk az incs, incsenek igealako-
kat, és nem javítottuk a háromszor előforduló példabesz (2-szer példa besz, 1-szer példabesz) fő-
nevet sem (20ra31, Mt 13,31; 30rb32, Mt 24,32 és 77vb11, Lk 19,11); ez a szokatlan alak kétszer 
a BK-ben is előfordul (15723 és 1581).
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Naptár

[] Április 6. VIII[] (hibás: VIIII)
[] Április 9. Ëgyi[p]tomi (hibás: Ëgyitomi) – 

Másolási hiba vagy ejtésre (hasonulásra és 
rövidülésre) utaló íráskép.  

[] Május 9. főze[t]ë (hibás: főzezë)
[] Szeptember 3. [A] – Hiányzó jelölés, máso-

lási hiba.

Máté evangéliuma

[] 8va25 A ne- szótagot a helyére illesztettük; 
vö. szövegkiadás lábjegyzete.

[] 14va22 halott[o]kat (hibás: halottakat)
[] 15vb36–38 A másoló a X. fejezetet három 

verssel előbb kezdi. Ez a három vers még a 
IX.-hez tartozik; l. következő jegyzet.

[] 15vb1 [X] (1) A fejezet kezdete; a X. fejezet 
jelzése följebb található, mert három vers át-
került az előző fejezetből; l. előző jegyzet.

[] 16va21 gyëtri[k] (hibás: gyëtrit)
[] 17ra3 őneki[ ] (hibás: őnekik) – Az őne-

kik bizonyára másolási hiba, vö. latin illi.
[] 17rb16 [ ]nëmzetët (hibás: nënëmzetët)
[] 18va30 ēnve[]lem (hibás: ēnvellem) – Az l 

kettőzése minden bizonnyal másolási hiba, a 
következő szó hosszú ll-jének hatása, téves 
előlegezése.

[] 18vb36 Mond[o]m (hibás: Mondám)
[] 18vb40 lëszën (hibás: lësznek)

Szövegjavítás, szöveghiány

[] 19ra48 a[ny]ám (hibás: atyám)
[] 22ra26 [ ] és az ëbeknek (hibás: és és az 

ëbeknek) – Az első és sor végére került, ez 
okozhatta a hibát.

[] 22rb30 ő[k]et (hibás: őtet)
[] 23rb5 ő[k]et (hibás: őtet)
[] 24ra6 ëggyet e[] (hibás: ëggyet ēn) – Má-

solási hiba, valószínűleg a következő sor èn 
bèlem névmása èn elemének téves elővéte-
lezése.

[] 24rb12 [kilencven]kilencët (hibás: kilenc-
százkilencët)

[] 24rb13 [kilencven]kilencën (hibás: kilenc-
százkilencën)

[] 24rb19 mëndën[ ] (hibás: mëndënt) – A kö-
vetkező tagmondat tárgyas szerkezete tárgy-
ragos névmásának hatása (mëndënt, vala-
mit…); fordítói vagy másolói hiba.

[] 25ra12 A három párhuzamos szerkezetű és 
egyező kezdetű (vadnak meddők) alárende-
lő összetett mondatból mintegy négy sornyi, 
négy tagmondatnyi rész kimaradt; a kódex 
szövegéhez közelítve (az igekötő magyarta-
lan szórendjét is követve) így képzelhetjük 
el a hiányzó szöveg eredeti változatát: Mërt 
vadnak meddők, [kik anyjuk méhéből szü-
lettek így, és vadnak meddők, kiket embërëk 
mëgheréltek; és vadnak meddők,] kik önma-
gokat mëgherélték mënnyeknek országájért. 
Esetleg fordítási hiba vagy eltérés (szöveg-
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változatot a kritikai kiadás nem említ), de 
valószínűbben másolási hiba, melynek for-
rása az azonos mondatkezdések miatti sor-
tévesztés; vö. latin és újabb fordítások.

[] 26ra20 kérvé[n] – A felülvonás kéziratbeli 
áthúzása (érvénytelenítése) a szövegkiadás 
szerint téves. Lehetséges azonban, hogy nem 
tévedés, és a helyes olvasat: kérve. Ez utóbbi 
megoldást támogatja, hogy a felülvonás ja-
vítása igen ritka; tartalmi-nyelvi tekintetben 
pedig valószínűsíti az a körülmény, hogy a 
szövegben előfordulnak -va/-ve alakú ige-
nevek is (fogva, írva, válva), ráadásul itt az 
imádván mellett akár jelentéskülönbséget is 
hordozhat a rövidebb, -ve alak (imádván, és 
kérve valamit őtőllö ’leborult, és kért tőle 
valamit’ – vö. újabb fordítások); a latinban 
egymással egyező formákat találunk.

[] 28ra16 [n]ézëd (hibás: vëszëd)
[] 30va45 oly ildomosnak, kit ő ura [      ] (hi-

bás: oly ildomosnak, kit ő ura oly ildomosnak, 
kit ő ura) – A fölösleges, téves ismétlés a kri-
tikai kiadás nyomdahibája, szedési hiba.

[] 32rb16 ő[t]et (hibás: őket)
[] 33vb73 beszédë[d] (hibás: beszédët)
[] 35vb7 mondotta[m] (hibás: mondotta) – 

Talán lemaradt a felülvonás a felette levő 
sor g-jének szára miatt (szk. jegyzete). Le-
het azonban értelmezési nehézségből fakadó 
eltérés is, vö. a szövegben előzőleg: ahogy 
megmondta; illetve egyéb ok, vö. Mk 16,7 
[53va7]: miként mondotta tünektëk (zavar 
mutatkozik: a latinban sem egyforma meg-
oldás).

Márk evangéliuma

[] 36va15 e[l]közelëjt (hibás: ez közelëjt)
[] 36va19 h[ál]ójokat (hibás: hajójokat)
[] 37va15 ëgye[m]be (hibás: ëgyenbe)
[] 37va17 [Ez] (hibás: És)

[] 38ra28 Fia [ ] (hibás: Fia Fia)
[] 38rb11 szelletëk[ ] (hibás: szelletëkët)
[] 38va24 [ország] (hibás: ördög)
[] 38vb34 a[ny]ám (hibás: atyám)
[] 38vb1 [ ] tanëjt[ani] (hibás: ő tanëjtványi)
[] 39ra19 mëgfojt[j]ák (hibás: mëgfojták)
[] 40vb3 [itt] (hibás: mit)
[] 41ra15 A zárójelben szereplő sor fölösle-

ges, valószínűleg sortévesztéssel került ide 
másoláskor. Helyesen: ëgyebek mondnak 
vala, mërt próféta, mërt ëgy a’ próféták köz-
zől. Vö. latin és mai fordítások.

[] 41rb22 Hëródiá[ ]snak (hibás: Hëródiádis-
nak) – Fordítói hiba, a latin ragozott névfor-
ma (genitivus) téves elvonása a tulajdon-
név alapformájaként (nominativus); vö. pl. 
otëofilë (53vb3).

[] 42rb51 [ ]hozjájok (hibás: őhozjájok)
[] 42va4 ērcnemőveké[t] és ëlëktromoké[t] 

(hibás: ērcnemőveké és ëlëktromoké) – Pon-
tatlan szerkesztés, alaki-szerkezeti hiány; a 
latinban szabatos szerkezet; fordítási vagy 
másolási hiba.

[] 44vb11 Illyés[ ] (hibás: Illyést)
[] 45ra19 Tartalmilag lényeges részlet maradt 

ki a fordításból: Amint a gyermek meglátta 
őt… (Et cum vidisset eum…); vö. újabb for-
dítások.

[] 45va41 hüvő[] (hibás: hüvők) – Helyesen 
tehát: ēnbelém hüvő küsdedëk. A szövegben 
másutt ilyen jellegű hiba nem fordul elő, 
vélhetően másoláskor keletkezett a hiba. Le-
hetséges például, hogy az ez ēnbelém hüvők 
szerkezetet jegyezte meg először a másoló 
az egész kifejezés helyett, ezt írta át először, 
a folytatásnál pedig elfeledkezett az újraol-
vasásról; a hüvők és a küsdedëk közé vesszőt 
is tehetnénk ‒ ezeket mellérendelt elemek-
nek értelmezve, de ezt a megoldást sem a 
latin, sem a szöveg egésze nem támogatja.

[] 46vb32 [félemnek] (hibás: fëlmënnek) – 
Másolási hiba (szk.).
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[] 46vb37 fe[l]őlled (hibás: fellőlled)
[] 48ra28 të[gyed] (hibás: tëszëd) – Való-

színűleg másolási hiba, mivel az előző sor-
ban éppen felette ugyancsak tëszëd szerepel 
a kéziratban.

[] 48rb3 ő[t]et (hibás: őket) – A többes szám 
(őket) másolási vagy fordítási hiba; lásd: 
szolgáját (latin servum), majd pedig eum 
’őt’. Helyesen tehát, a kódex alakjaihoz iga-
zítva: őtet. A kritikai kiadás nem jelzi a hi-
bát.

[] 48vb22 azt [ ] (hibás: azt azt)
[] 49rb36 Szënt [ ] Szelletben (hibás: Szënt 

Sz Szelletben) – Íráshiba: a szellet-et min-
dig ʒ́ betűvel, a szent-et mindig ʃc betűvel 
kezdi a másoló. Ezúttal elvétette a szellet 
kezdőbetűjét, ʃc-t írt, majd a hibát észrevé-
ve a kezdőbetűt javítás nélkül meghagyta, s 
újrakezdte a szó írását: most már ʒ́ betűvel. 
A szövegkiadás nem fűz megjegyzést a hi-
bához.

[] 49va44 [ez] (hibás: mënd) – Valószínűleg 
másolási hiba sortévesztés miatt (vö. mënd 
ő ismétlődése a továbbiakban); helyesen: 
de ez ő navalyájából mëndënëket…; vö. la-
tin (haec vero de penuria sua omnia) és az 
újabb fordítások.

[] 49va1 [tekëntsed] (hibás: te këncsed)
[] 49va2 Láto[d] (hibás: Láto)
[] 50ra25 jószágok, [mëllyek] vadnak (hibás: 

jószágok, vadnak) – Feltehetően másolási 
hiba, a sorzárás miatt maradhatott le a vo-
natkozó névmás.

[] 50va7 A 7. vers további része hiányzik: la-
tin: et cum volueritis potestis illis beneface-
re; me autem non semper habetis – és ami-
kor akartok, jót tehettek velük; de én nem 
leszek mindig veletek (Káldi, Neovulgáta); 
vö. még Máté 26,11 szövege. Talán másolói 
hiba: a hiányzó rész és a megszakadt szöveg 
ugyanis egyezően végződik, a tüveletëk szó-
val, így sortévesztésről lehet szó.

[] 50vb14 [ház urának] (hibás: úrnak ház) – 
Feltehetően fordítási hiba: a domus geniti-
vusát nominativusnak vélte a fordító (szk. 
jegyzete).

[] 51ra29 [të]benne[d] (hibás: ēnbennem)
[] 51va48 És felelvén Jézsus, monda őnekik: 

(hibás: És felelvén Jézsus, monda őneki. És 
felelvén Jézsus, monda őnekik:) – Bizonyá-
ra másolói figyelmetlenség, sortévesztés: 
a felette levő egy sornyi terjedelmű rész 
ugyanígy, és-sel kezdődik. A másolás meg-
szakítására utalhat, hogy ez a megelőző sor 
valamivel kisebb betűkkel, szorosabban van 
írva, úgy látszik, a másoló egy sorba kívánta 
beszorítani a mondatot.

[] 52va21 fëlvënné[ ] (hibás: fëlvënnék) – Va-
lószínűleg másolási vagy fordítási figyel-
metlenség: a többes szám a két gyermek 
említése, illetve az ëgy néminemő ciréniai 
embër szerkezet miatt keletkezhetett.

[] 52vb34 [ ] (hibás: Ez) – Az ez és a ki együtt 
fölösleges, a törléssel összefüggő logikát-
lanság lehet; az ez talán az előző változatból 
felhasznált elem; a szövegben szokásos, a la-
tinnak is megfelelő megoldás: Ki így magya-
ráztatott…

[] 53ra40 és [  ] Mária, [a’ küssebb] Jakab 
anyja, [és] Józsëfé, és Salómé [          ]. (hibás: 
és a’ küssebb Mária, Jakab anyja, Józsëfé, és 
Salóménak anyja) – Hibás  fordítás vagy má-
solás; lásd a latint: et Maria Iacobi Minoris et 
Ioseph mater et Salome.

[] 53ra41 sokak, [kik] mëntenek (hibás: sokak 
mëntenek) – Kimaradt szó, lásd a latint és a 
mai fordításokat; fordítási vagy másolási hiba.

[] 53rb44 És [   ] a’ cëntúrió odahíván (hibás: 
És mikor mëgesmerte volna cëntúriótól, a 
cëntúrió odahíván,) – Másolói hiba, téve-
désből a következő versből leírt sor; a hiba 
oka sortévesztés az egyező mondatvégződés 
miatt (vö. ha immár mëgholt volna).

[] 53va12 [szabásban] (hibás: szállásban)
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Lukács evangéliuma

[] 53vb1 akará[]k (hibás: akarának)
[] 53vb3 [ ]Tëofil[ ] (hibás: otëofilë) – Fordí-

tási hiányosság és hiba: a Theophilus szó-
lítóformája a latinban (vocativus) O Theo-
phile; ez jelenik meg a magyar szövegben 
lefordítatlanul. A jó Otëofilë szerkezet azon-
ban már nemcsak a latin és a magyar alkal-
mi keverését jelzi, hanem értelmi zavart is 
mutat, illetve a név Otëofilë alakú haszná-
latát sejteti. A régebbi fordításokban másutt 
is megtaláljuk e szólítóforma végződésének 
a névhez való hozzátapadását (l. pl. Károli, 
Káldi: jó Teofile). A szótárban és a kritikai 
kiadásban nem jelzett hiba.

[] 54ra13 szül[] (hibás: szült)
[] 56va37 [nyolcvan]négy (hibás: nyolcszáz-

négy)
[] 56va39 mëgtökéll[]ének (hibás: mëgtökél-

lenének)
[] 57va23 vol[t] (hibás: vol)
[] 59ra3 hajó[k] (hibás: hajó) – Eredeti íráshi-

ba vagy másolási hiba; vö. az egyik ugyani-
lyen nyelvtani helyzetben előforduló, ’ezek/
azok egyike’ jelentésű eseteivel: ilyenkor 
mindig ezeknek/azoknak egyik ~ ezek/azok 
egyik felépítésű, típusú szerkezetet találunk 
– pl.: Mondjad, hogy e kēt fiamnak ëggyik 
üljön të jóg felőlled [26ra21]; mikor volna 
a’ városok ëggyikben [59rb12] – itt pl. a 
többes számot jelölő -ok toldalék sor fölöt-
ti betoldás, jellel van a helyére utalva, tehát 
ugyanilyen hiba után történt a javítás (l. szk. 
lábjegyzete); És így lött a’ napok ëggyik-
ben [59va17]; De a’ vitēzëk ëggyik láncsával 
ő oldalát mëgnyitván [106rb34]; vö. hasonló 
hely: 74rb15. A kritikai szövegkiadásban és 
a szótárban nem jelzett hiba.

[] 59vb25 ki[]ben (hibás: kikben)
[] 61ra32 hálá[la]t (hibás: hálát) Jellegzetes 

íráshiba (szótagismétlődés esetén szótag-
vesztés, illetőleg fordítva).

[] 62va30 őtőllö[ ] (hibás: őtőllök)
[] 63ra1 ővelë[ ] (hibás: ővelëk)
[] 63va17 ni[n]cs (hibás: nics) – Vö. a szö-

vegben következő nīL alakkal!
[] 64ra29 retesz[]ëkkel (hibás: reteszëtëkkel) – 

A szövegkiadás nyomdahibája, a szótárban 
már helyesen szerepel.

[] 64rb34 Ki[t] (hibás: Kik) – Olvasási és má-
solási hiba.

[] 65rb10 Bëtsaidá[]nak (hibás: Bëtsaidáé-
nak) – Fordítási hiba, a latin Bethsaidae alak 
változatlan átvétele.

[] 65vb25 veszëdelmet [tëgyën] (hibás: veszë-
delmet) – Elmaradt a mondat végén az igei 
állítmány; fordítói vagy másolási hiba.

[] 66ra34 [félemének] (hibás: fëlmënének) – 
Másolási hiba.

[] 66ra36 [hallgattak] (hibás: félemének) – 
A fordító valószínűleg a tacuerunt állít-
mányt timuerunt-nak olvasta, és ezt fordí-
totta le (szk. magyarázata lábjegyzetben).

[] 66va54 tanëjtvá[ny]i (hibás: tanëjtvámi)
[] 66vb62—67ra62 Iste[]nnek (hibás: Isteën-

nek)
[] 67ra1 eresz[t]ëttë (hibás: ereszëttë)
[] 67ra2 vala [ ] (hibás: vala ő)
[] 67rb13 cilíciumba[n] (hibás: cilíciumba) 

– Nyomdahiba a szövegkiadásban, a szótár-
ban már helyesen szerepel.

[] 67rb13 tartotta[k] (hibás: tartotta)
[] 68vb19 vet[é]k ki (hibás: vetik ki) – Máso-

lási hiba, feltehetően sortévesztés miatt ke-
letkezett; az eredetiben vètec ki lehetett.

[] 69rb39 kedég [vagyon] (hibás: kedég)
[] 69rb42—va42 këllëtt [volna] (hibás: këllëtt)
[] 70ra4 mëgöl[i]k (hibás: megölöc) – A szó-

tár szerint is hibás, vagyis az -ik végződés 
a helyes. Mégis lehetséges, hogy másfaj-
ta elírásról van szó: esetleg a hiba forrása 
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félreolvasás, a másoló igenévi szerkezetet 
jegyzett le tévesen (testëtëket mëgölők); de 
az is elképzelhető, hogy -ők végződés is élt 
változatként az elbeszélő múlt idő T/3. sze-
mélyében, tehát: kik testëtëket mëgölők ~ 
megölék ’megölték’ – bár az -ők a hiba gya-
núja nélkül csak az elbeszélő múlt T/1. sze-
mélyében fordul elő a kódexben (l. Mire mü 
nëm vethetők ki azt? [45rb27]), és sem itt, 
sem a BK-ben nem lelünk további hasonló 
példát.

[] 70ra4 utá[nn]a (hibás: utáma) – Nagyobb 
felitatott tintafolt helyén kissé elfutott betűk. 
Talán azt akarta írni a másoló: utána, de az 
n utáni a kezdő szára elfutott, ezért ezt nem 
folytatta az írástörlítő, hanem abbahagyta. 
Ez lehet az oka annak, hogy nem n, hanem m 
látszik; utána az a – valószínűleg a fölitatott 
tintafoltra való írás miatt – szintén szokatlan 
alakú (a szk. jegyzete).

[] 71rb45 mëgverni a’ gyermëkëket és a’ lyá-
nyokat, és ënni, és innya – Tévedésből még 
egyszer leírt szavak (szk.): valószínűleg a 
másoló sortévesztése, melynek oka az le-
het, hogy az első elemükben (mëg- igekö-
tő) megegyező mëgverni és mëgrészegëdni 
igenév két sornyi különbséggel egyaránt a 
sor elején (vagy a sornak ugyanazon részén) 
kezdődött az őskéziratban.  

[] 71va56 bizonyëjtanotok, ez időt kedég mi-
képpen nëm – Tévedésből ismételten leírt 
rész: valószínűleg másolói hiba, melyet a (-)
bizonyëjt- szórész kétszeri előfordulása és 
hasonló hasábbeli elhelyezkedése okozha-
tott.

[] 72ra12 [mikor] – A tagolást és az értelme-
zést megnehezítő hiány a fordításban, eset-
leg másolási hiba: hiányzik az (a)mikor (vö. 
latin cum); vö. újabb fordítások.

[] 72ra14 Az értelmezést zavaró hiány a for-
dításban vagy a másolatban,  kb. egy sornyi 

hiány: de nem (a) szombati napon (et non in 
die sabbati); vö. újabb fordítások.

[] 72ra16 [ím] (hibás: ēn) – Másolási hiba.
[] 72rb25 [(26) … (27)..] A 26. vers és a 27. 

eleje hiányzik: (26) Akkor kezditek mondani: 
Teelőtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon 
tanítottál. (27) És felelvén, mond tünektëk: 
Nëm tudlak tütöket, honnan valók lëgyetëk. 
(A 27. verset az előzménnyel való egyezé-
se alapján – l. a latin megfelelőt – a  kódex 
szövegének nyelvezetével mutatjuk be.) Bi-
zonyára másolási hiba, méghozzá sortévesz-
tés: a négy sornyi kihagyásnak az lehet az 
oka, hogy a hiányzó rész és a 25. vers vége 
egyezik (Nëm tudlak tütöket, honnan valók 
lëgyetëk). Emiatt a 25. vers végének leírása 
után a 27. vers ezzel teljesen egyező utolsó 
előtti sorát folytatta a másoló.

[] 72vb2 [volt] őelőttö (hibás: őelőttö)
[] 73vb4 [kilencven]kilencët (hibás: kilenc-

százkilencët)
[] 74ra7 [kilencven]kilencën (hibás: kilenc-

százkilencën)
[] 74ra12 őneki[k] (hibás: őneki)
[] 74vb7 [nyolcvanat] (hibás: nyolcszázat)
[] 74vb8 vi[]lágnak (hibás: vialágnak)
[] 76ra21 [Ímë, itt] (Hibás: mërt itt) – Máso-

lási hiba; valószínűleg az ime it írásképét 
mert-nek olvasta a másoló.

[] 76rb28 [raknak] vala (hibás: járnak vala) – 
Olvasási és másolási hiba (szk.).

[] 77vb8 [n]égyaz[a]nnéjat (hibás: mégazon-
néjat) – Olvasási és másolási hiba. A szö-
vegkiadás lábjegyzetében még o-val szere-
pel a javítás (negazonneiat), a szótárban már 
a-ra javítva találjuk (negazanneiat).

[] 77vb10 [Mërt jött Embërnek Fia] – Ki-
maradt sor, szövegrész a másoláskor (Venit 
enim Filius Hominis). A hiba forrása bizo-
nyára sortévesztés, ti. az egymást követő két 
sorban azonos helyen fordul elő a fia szó 
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(abrachānac fia ~ embernec fia). A szöveg-
kiadás a szokott módon jelzi a latin szöveg-
ben a hiányzó részt, de megjegyzést nem fűz 
hozzá.

[] 77vb15 És úgy [lött], hogy (hibás: És úgy, 
hogy) – A szó kihagyása valószínűleg máso-
lási hiba.

[] 78va39 [      ] közzől (hibás: És a’ lëváltak 
közzől – Ez a felesleges rész a kézirat kö-
vetkező oldalán (a lap versóján) a mondat 
újrakezdése miatt ismétlődik; a másolás sa-
játosságaiból eredő szövegfölösleg.

[] 78va41 [(42)] Lásd a 78va42 jegyzetét!
[] 78va42 [(42)] A Vulgata szerinti tagolás.
[] 78vb1 fejëdelm[i] (hibás: fejëdelmë)
[] 78vb3 [ëgy] (hibás: ez)
[] 78vb9 a’ [ ] vincëlērëknek (hibás: a’ ő 

vincëlērëknek)
[] 79ra13 [szőlőnek] (hibás: szolgának) – Ol-

vasási és másolási hiba (szk.).
[] 79va36 [fëlkeletnek] (hibás: szentëletnek) – 

Feltehetően másolási hiba; vö. latin és újabb 
fordítások.

[] 80rb28 Ezëk[ ] (hibás: Ezëknek) – A szö-
vegkiadás lábjegyzete nyomán vettük be a 
hibák közé. Egyetértünk ugyan a kritikai ki-
adás indoklásával, azonban megjegyezzük, 
hogy ez a hibásnak látszó szerkezet a latin 
túlzott követéséből adódik: az ezeknek hatá-
rozói alak a latint követi, vö. His autem fieri 
incipientibus…; az Ezëknek kedég kezdvén 
lënniëk megoldást – a szöveg fordítói szín-
vonalát és jellegzetességeit értékelve – akár 
szándékos szerkesztésnek, legalábbis a for-
dító által elfogadhatónak gondolt magyarító 
próbálkozásnak is tekinthetjük, mivel a la-
tinnak itt nem könnyű megfelelni: a létige 
és a kezd(ődik), bekövetkezik jelentése közel 
áll egymáshoz, a két igei tartalom viszonya 
a nyelvtani nehézség leküzdése közben, an-
nak érdekében szinte észrevétlenül is meg-
fordulhat (vö. ezeknek létele elkezdődvén ~ 

ezeknek kezdete eljővén/lévén/ valóra vál-
ván stb.).

[] 80vb6 [az okát] (hibás: azokat) – Olvasá-
si és másolási hiba; esetleg lehet csupán az 
egybeírás-különírás hibája. A kritikai kiadás 
lábjegyzete szerint a helyes forma az okot; 
ez azonban bizonyára téves megállapítás, 
mivel a párhuzamos helyen [32rb16] is aȝ 
okat, vagyis az okát fordítást találunk, ez 
betű szerint egyezik a hibás szöveghelyünk 
egybeírt alakjával is, és a latin szóhasználat, 
szerkezet is azonos mindkét szöveghelyen 
(quaerebat opportunitatem).

[] 81ra17 [o]szjátok (hibás: iszjátok) – Olva-
sási és másolási hiba.

[] 81rb27 Mërt ki nagyobb? – Kimaradt sor: 
Az-ë, ki asztalnál ül,… A másoló szeme egy 
sorral lejjebb tévedhetett, és egy sort kiha-
gyott. Vö. latin: Nam quis maior est, qui re-
cumbit, an qui ministrat? nonne qui recum-
bit?

[] 81va39 ő tanëjtvány[i] (hibás: ő tanëjtvá-
nyok) – Figyelmetlenségből eredő másolói 
eltérés, illetve hiba: az E/3. személyű több 
birtokra utaló személyjel a kódex szövegé-
ben mindenütt (98 eset) ő tanëjtványi formá-
jú; kivéve ezt a szöveghelyet és a 97rb16-
ban található esetet: Monda azért Tamás, ki 
mondatik Didimosnak, ő felëtanëjtványok-
nak. Ez az előfordulási arány azt valószínű-
síti, hogy e két eltérő megoldás figyelmet-
lenségből eredő másolói (vagy akár fordítói, 
lejegyzési) hiba, és nem egy korabeli nyelv-
járási, nyelvhasználati változat hiteles meg-
nyilvánulása. Az -ok/-jok személyjel a Bécsi 
kódexben is csak T/3. személyben fordul 
elő. A szövegkiadás egyik esethez sem fűz 
megjegyzést.

[] 81vb49 ővelë[] (hibás: ővelëk) – Valószínű-
leg a megelőző ezek névmás többes számá-
nak zavaró hatása; fordítói vagy másolói 
hiba. A szövegkiadás nem jelöli.
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[] 83ra28 ēnrajta[m] (hibás (bh): èn raitaȝ) – 
Az m rövidítését nézhette a másoló tévesen 
ȝ-nek (szk.).

[] 83ra33 mëgfeszëjték [őtet] és (hibás: mëg-
feszëjték és) – Értelmetlenné vált a mondat; 
bizonyára másolási hiba.

[] 84ra16 Hiányzik a latin oculi… illo-
rum megfelelője (ő szëmëk ’az ő szemük’). 
Talán fordítói eltérés, ezt erősíti az a tény, 
hogy nagybetűvel kezdődik a hiányzó rész 
közvetlen folytatása – ez pedig a másoló ré-
széről is nagyobb figyelmet feltételez.

[] 84va fölött: [Lukács] (hibás: Márk) – Való-
színűleg másolói tévesztés.

[] 84va33 velë[k] (hibás: velë) – Valószínűleg 
félreértésből vagy figyelmetlenségből szár-
mazó másolási hiba.

János evangéliuma

[] 85ra [János] A díszes nyitóoldalon nem 
szerepel az evangélista neve.

[] 85ra7–8 Hiányzik az első fejezet 7. versé-
nek második fele és a 8. vers teljes szöve-
ge: …hogy mindenki higgyen őáltala. Nem ő 
vala a világosság, hanem jött, hogy bizony-
ságot tegyen a világosságról (felülvizsgált 
Károli-biblia); vö. latin: …ut omnes cre-
derent per illum. (8) Non erat ille lux, sed 
ut testimonium perhiberet de lumine. Való-
színűleg másolási (esetleg fordítói) hiba: a 
szövegrészek szó szerinti egyezése miatti 
sortévesztés.

[] 85va26 keresztël[]ëk (hibás: keresztëllek)
[] 85va30 [férfiú] (hibás: fëllyől) – Vö.: ki 

fëllyől jött (87rb31).
[] 86vb2 jöttēl [,] mestër – (hibás: jöttēl 

mestër) – A latint szorosan követő szerkezet 
magyarul hiányos: tkp. ’Istentől jöttél mint 
mester /Istentől jöttél mesternek /Istentől 
jött/küldött mester vagy’; a kódex szö-

vegéhez igazítva pl.: Istentől jöttēl [mënt] 
mestër; vö. latin és újabb fordítások. Fordí-
tási hiba; a szövegkiadás nem jelzi.

[] 87rb28 [őelőttö] (hibás: őtőllö)
[] 88ra21 Kimaradt szövegrész; a kódexnek 

megfelelő feltehető szövegváltozatban: jő 
az idő. Másolási hiba; vö. latin és újabb for-
dítások (quia venit hora ’eljön az óra’).

[] 88ra26 Hiányzik a bevezető rész: dicit ei 
Iesus ’monda neki Jézus’.

[] 89rb18 [ő atyját] (hibás: önmagát) – Bizo-
nyára másolás közben keletkezett hiba: a kö-
vetkező sor hasonló tartalmú szerkezetének 
téves elővételezése; vö. latin.

[] 89va26 Hiányzik a mondat folytatásának 
fordítása: sic dedit et Filio vitam habere in 
semetipso ’úgy adta a Fiúnak is, hogy éle-
te legyen önmagában’ (felülvizsgált Káro-
li-biblia); vö. más újabb fordítások. Talán 
másolási hiba vagy fordítási hiány.

[] 89vb35 [ ] akarátok (hibás: nëm akarátok) 
– A  tagadószó tévedésből került ide, a szo-
kott fordulat és az ellentétes kapcsolás miatt; 
bizonyára másolási hiba.

[] 89vb36 művelkëdet[ëk] (hibás: művelkëdet) 
– Talán a sorvég miatt maradt le a többes 
szám jele (szk.).

[] 90vb29 művelkëdeti[ ] (hibás: művelkëdetit) 
– Bizonyára másolási hiba, két sorral felette 
ugyanis a hasáb ugyanazon helyén a hibás for-
mával megegyező alak és szerkezet szerepel.

[] 91ra37 Mëndën[ ] (hibás: Mëndënt) – A hiba 
forrása a párhuzamos szerkezet ragja; for-
dítási vagy másolási hiba. – Vö. a 91ra39, a 
103va7 jegyzetével, illetve a 96vb42!

[] 91ra39 mëndën[] (hibás: mëndënt) – L. az 
előző jegyzetet: 91ra37!

[] 91vb65 [nëm] hiendők (hibás: hiendők)  
A ta gadószó kimaradása lejegyzési vagy 
másolási hiba, melyben a tartalom félreér-
tése (ellenkező logikai szerkezet feltétele-
zése) is szerepet játszhatott.
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[] 94vb1 szüle[te]tétől (hibás: születétől) – 
Lejegyzési, talán másolói hiba: azonos szó-
tagok miatt szótagvesztés.

[] 95vb33 ez [nëm] Istentől (hibás: ez Isten-
től) – Bizonyára figyelmetlenségből eredő 
szókihagyás, másolási hiba.

[] 96va25 művelkëdetëk[] (hibás: művelkëdetë-
ket) – A tárgyragos forma nem illeszkedik a 
mondatszerkezetbe: a hiba valószínűleg a 
beékelt mellékmondat, a vonatkozó névmás 
és a tesz ige közelségének hatására keletke-
zett (vö. hasonló hibák a szövegben másutt 
is). Valószínűleg másolói tévedés.

[] 97rb16 ő felëtanëjtvány[i]nak (hibás: ő fe-
lë  tanëjt ványoknak) – Fordítói vagy másolói 
hiba, l. fentebb: 81va39!

[] 97va33 ővelë[ ] (hibás: ővelëk) – Bizonyá-
ra másolási hiba a szövegrész többes számú 
alakjainak hatására.

[] 98rb57 [(57)] Ez a versszám nem szerepel a 
kódexben és latin forrásában; az újabb Vul-
gata (Nova Vulgata) azonban tartalmazza (és 
a más alapszövegre épülő fordítások is, l. pl. 
Károli fordítását); vö. újabb fordítások.

[] 99ra24 mëg [nëm] haland (hibás: mëgha-
land) – Másolói hiba: a következő tagmon-
dat állító formája miatt maradhatott el a 
tagadószó az őskézirat vélhető nëm mëgha-
land alakjából.

[] 99va45  [45…] Ez a rész hiányzik a fordítás-
ból: és aki engem lát, az azt látja, aki elkül-
dött engem (új Károli-biblia); vö. latin.

[] 100vb4 [(4)…] Ez a szövegrész hiány-
zik a fordításból: Et quo ego vado scitis et 
viam scitis ’És hogy hová megyek, tudjátok, 
és az utat is tudjátok’ (felülvizsgált Káro-
li-biblia); vö. újabb fordítások.

[] 101rb23 őneki[ ] (hibás: őnekik) – Pontat-
lan fordítás vagy másolási hiba.

[] 101vb5 ho[z] (hibás: hogy) – Olvasási és 
másolási hiba.

[] 102va4 A következő verskezdet számozása 
a szövegkiadásban hibás: az (5)-ös szám he-
lyesen a következő mondatnál kezdődik; vö. 
a következő megjegyzéssel: 102va5! 

[] 102va5 Az (5)-ös számnak itt a helye; vö. 
az előbbi megjegyzéssel: 102va4!

[] 102vb15 Mëndënëk[ ] (hibás: Mëndënëket) 
– Vö. a 91ra37 jegyzetével!

[] 102vb17 Az és hiányzik a fordításból, így 
kissé módosul a rész értelme; vö. latin és 
újabb fordítások.

[] 103ra23 Itt egy mondatnyi rész hiányzik a 
fordításból: Et in illo die me non rogabitis 
quidquam. ’És azon a napon majd nem kér-
deztek tőlem semmit.’ Vö. újabb fordítások.

[] 103ra25 Jő[ ] (hibás: Jött) – Valószínűleg 
félreértésen alapuló másolói eltérés.

[] 103ra26 [nëm] (hibás: ma) – Valószínűleg 
téves olvasásból eredő másolói hiba.

[] 103va2 Mintegy két sornyi kihagyás: … po-
testatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti 
ei…’…hatalmat minden testen, hogy mind-
annak, amit neki adtál…’ – vö. mai fordítá-
sok. Lejegyzési és másolási hiba együttese 
feltételezhető: sortévesztés, sőt sorkevere-
dés (a sorban található egy közepes hosszú-
ságú törlés is) állhatott elő a szerkezet ha-
sonló elemei és az őneki vélhető ismétlődése 
miatt. Az eredeti szövegben talán a tagmon-
datok végleges sorrendjét is utólagos jelölés 
mutatta.

[] 103va5 Értelemzavaró szöveghiány: …
(az zal a) dicsőséggel, mely enyém volt te-
nálad…; vö. latin és újabb fordítások. Má-
solási hibát sejtet az apud temetipsum /
apud te (tënënnálad/tënálad) kétszeri elő-
fordulása: lehetséges, hogy a másoló a két 
azonos, vagy majdnem azonos szó miatt 
sort vétett, és a második előfordulás után 
folytatta a szöveget.

[] 103va7 mëndënëk[ ] (hibás: mëndënëket) – 
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A szó a mondat alanya, a tárgyesettel való 
fordítás hibás (szk.). L. a 91ra37 jegyzetét!

[] 103va10 Értelemzavaró hiány, itt is kima-
radt kb. egy sor: …tieid, és mind a tieid…; 
vö. latin és újabb fordítások. Bizonyára 
másolási hiba: a hasonló alakok, részletek 
ismétlődése miatt sortévesztés valószínű-
síthető (talán a mindkét sorban a sor végére 
eső tieid alak miatt).

[] 103vb14 Hiányzó rész: amint én sem e vi-
lágból vagyok; vö. latin és újabb fordítások. 
Valószínűleg másolói hiba: sorkihagyás a 
hasonló részek miatt.

[] 103vb17 beszédë[d] (hibás: beszédët)
[] 104ra21 [(21)] […] [ ] A szövegkiadásban 

rossz helyen szerepel a versszám: a 21-es 
vers itt indulna, de ismét jelentős szövegrész 
hiányzik a másolatból: ut omnes unum sint, 
sicut tu, Pater, in me… ’hogy mind egyek 
legyenek, amint te, Atyám, bennem vagy…’ 
(a kódex nyelvéhez igazított változatban: 
hogy mënd ëggyek lëgyenek, miként të, Atya, 
bennëm vagy); vö. újabb fordítások.

[] 104va13–14 Értelemzavaró szöveghiány a 
másolatban: …ki főpap volt abban az évben, 
(14) és ő volt az…; vö. latin és újabb fordí-
tások. Valószínűleg másolási hiba, a hasonló 
helyen és módon folytatódó részek miatt két 
sor átugrása valószínűsíthető.

[] 104va17 Pētër: [Nëm vagyok.] (hibás: Pē-
tër.) – Kimaradt részlet; valószínűleg máso-
lási hiba.

[] 104vb22 [ëgy] – Hiányzik az alany, vö. latin 
és újabb fordítások. Lejegyzési vagy másolá-
si hiba. (Talán az ëgy sorrendi helyével és sor-
végi helyzetével függ össze, ti. a kéziratban a 
hiányzó szó előtti volna sor végén szerepel, 
nagyobb betűkkel, és utána kisebb üres hely 
maradt; a következő sor viszont sűrűbb és 
hosszabb). A kritikai kiadás csupán fordítási 
hiányt jelez, ritkítással.

[] 105ra28 [nëm mënének be] (hibás: bemëné-
nek) – Talán az eredetiben is meglevő lejegy-
zési hiba.

[] 105vb13 Ga[bb]atának (hibás: Galgatának) 
– Fordítói vagy másolói hiba: a következők-
ben már valóban a Golgotáról van szó.

[] 105vb15 őneki[k] (hibás: őneki) – Bizonyára 
másolói tévedés.

[] 106ra25 [ ] ő anyja (hibás: és ő anyja) – Va-
lószínűleg másolási hiba a felsorolás miatt; 
lehetséges, hogy sortévesztés okozta. A szö-
vegkiadás nem jelzi a hibát.

[] 106rb28 Szöveghiány mutatkozik: …ut 
consummaretur Scriptura… ’…hogy betelje-
sedjék az írás…’; az azután felesleges kiegé-
szítés a magyarban (a latin sem tartalmazza), 
vö. latin és újabb fordítások. Lehet a fordítás 
eltérése vagy hiánya is.

[] 106rb30 [ecëtët] (hibás: ezëket) – Valószínű-
leg íráshiba (szk.); esetleg a fordítás eltérése.

[] 106rb34 [  ]folya ki (hibás: kifolya ki) – Bi-
zonyára másolási figyelmetlenségből eredő 
hiba a ki igekötő ismétlődése, mivel az ige 
éppen sor végére került, s a ki második meg-
jelenése a következő sort indítja; vö. latin és 
újabb fordítások.

[] 106rb37 Az Írás szó nem szerepel a szöveg-
ben. Lehet fordítási eltérés, de lehet másolási 
hiba is, mivel a szóhiány éppen sor végén je-
lentkezik; vö. latin és újabb fordítások.

[] 106vb7 szëmfëdel[ ]et (hibás: szëmfëdelëket) 
– Fordítói vagy másolói eltérés; vö. latin, il-
letve a ki vonatkozó névmás egyes száma.

[] 107rb24 [ ] (hibás: és) – Talán félreértelme-
zésből adódó másolói eltérés.

[] 108rb23 Az első hiányzó részlet: hogy nem 
hal meg (a kódex nyelvéhez igazítva: mërt 
nëm halna mëg); a második hiányzó részlet: 
amíg eljövök; (a kódex nyelvéhez igazítva: 
míglen eljövök); vö. latin és újabb fordítások. 
Lehetséges, hogy az eredeti, a másolt szöveg 
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hiányos ezeken a helyeken. – A szöveg vége 
felé egyre több a hiány és a hiba. A szöveg 
végén talán az a cél is szerepet játszhatott a 
rövidítésben, hogy ezen az oldalon elférjen 
a szöveg lezárása; a kihagyott részek pedig 
fentebb lényegében már egyszer szerepel-
nek.

[] 108rb25 volná[na]k (hibás: volnák) – Kivé-
teles alak, bizonyára másolói hiba (szótag-
vesztés): a helyes alak volnának lenne (vö. 
a kódex szövegében található 11 volnának- 
előfordulással). A szövegkiadás nem jelzi a 
hibát, a szótárban sem található meg a szó-
alak; szerkesztési hiba.

Naptár

x  Július 28. Pantalëó – Ejtésváltozat, alak-
romlás tükröződése; esetleg íráshiba: a Pan-
talëón (Pantalëon) szándékolt alakról lema-
radt a felülvonás.

x  Október 23. Sëvérius – Talán Severus mártír 
napja: az alak a következő név hatására (Se-
verinus) keletkezett másolói hiba.

x  December 22. Viktórius – A Victorinus ej-
tésváltozata, alakromlás türköződése, vagy 
másolási hiba.

Máté evangéliuma

x  8ra 8ra Máté – A kéziratban hiányzik a jelzet; 
a név nem betűhű, a szótár már javítja: Mate.

x  8rb15 Ëlëázár, Ëlëázárt – A név második e-je 
a szk.-ban kurzív, a szótárban álló szedésű.

x  9vb17 új fejezet száma: IIII – A szövegki-
adásban látható, a sorszámot követő pont 
nem azonosítható a kéziratban; vö. 53rb47.

x  10ra4 felelvén – Nyomdahiba, helytelen el-
választás a kritikai kiadás szövegében (fel-el-
vén); javítottuk.

x  10rb19 halászójá – Olvasható még így is: 
halászóiá; vö. halásziá (36va17).

x  11rb23 viszëd – A szövegkiadás jegyzete 

szerint az ékezetek helyzete azt valószínűsíti, 
hogy a másoló az è-t javította ė-re.

x  17 ra3 jövendő – A szótárból hiányzik.
x  17vb25 bölcsektől – A szövegkiadás è-vel, a 

szótár e-vel közli a szót.
x  19ra50 akaratját – A -tt-ről kivételesen le-

maradt a mellékjel (aka2attat); másolási hiba.
x  20ra31 példabeszët – A szövegkiadás máso-

lási hibát jelez; mi nem tekintettük hibának a 
többször is előforduló besz alakokat.

x  20vb7 esëvel – Az esével olvasat is lehetsé-
ges; a másik hasonló alak miatt (33vb72) és a 
latin alapján azonban valószínűbb az általunk 
választott megoldás.

x  20vb8 itten – A szótár hibásan közli a szó e 
hangját: mindkét kódexbeli előfordulásában è 
szerepel: ittèn; a szövegkiadásban helyesen, 
è-vel találjuk meg mindkét helyen (vö.). Bi-
zonyára szedései hiba; vö. 32vb36.

x  20vb9 neki – A neki az ad bővítménye, nem 
a parancsol igéé: tkp. ’parancsolá neki oda-
adni, átadni’; a nekiad mai jelentésétől azon-
ban ez eltér, ezért megtartottuk a különírást.

x  21vb14 Ez a vers a monnaik – a törlés fölé 
írt – betoldás kivételével (mely szintén Né-
meti György írása) egy másik másoló, az ún. 
II. kéz írása.

Jelölési hibák és megjegyzések
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x  23rb7 fël – A kéziratban kettős jelölés, il-
letve javítás látható: pont és ékezet együtt 
szerepel. A szövegkiadás lábjegyzete: „Az 
eredetiben valószínűleg fėl volt, Németi 
György viszont többször írja ezt az igekö-
tőt fèl-nek, ezért lehet itt fèl.”

x  23vb23 didragma – A didragma elválasz-
tásában eltértünk a kritikai kiadás szövegé-
től: a did-ragma elválasztás talán szedési 
vagy lektori hiba; a kéziratban ilyen elvá-
lasztást nem találunk. Ezen a helyen a kéz-
iratban az elválasztás a harmadik szótagra 
esik: didrag-ma.

x  27va46 gyölekëzetëket – A szó első e hang-
jának jele ė-ből è-re van javítva (szk.).

x  28ra20 kép – A kéziratban az è ė-re van ja-
vítva (szk.).

x  28vb17 mëgszentëli – Az l mellékjele való-
színűleg másolási hiba, ezért l-nek olvassuk. 
Nem zárható ki azonban a nyelvjárási ly ejtés 
alkalmi írásbeli tükröződése sem (a t, d, l, n 
hangok i, ü előtti palatalizálódása), az előfor-
duló l-ező alakok mellett ugyanis ly-t találunk 
a királyi, mellyik vagy a kastélyi ’kastélya(i)’ 
szavakban, szóalakokban; a lyuk főnév pedig 
lyik ~ lik alakú (lyikai, likok).

x  29rb34 bölcseket – A szótár hibásan, az első e 
hang helyén ė jellel közli a szót; a szövegki-
adásban jól szerepel: mindkét e hangot è jelöli.

x  31va30 És – Az És a 30-as versbe került; l. 
latin és újabb fordítások.

x  32va25  Felelvén – A második l a szk.-ban 
hiányzik; a szótárban már helyesen szerepel.

x  32vb36 itten – A szótár hibásan közli a szó 
e hangját; lásd a 20vb8 jegyzetét!

Márk evangéliuma

x  40vb43 parancsolá – Itt a szótár besorolá-
sától eltérően tárgyas ragozású alakot olva-

sunk a mellékmondat miatt (’erélyesen meg-
parancsolta nekik, hogy…’); vö. latin és a 
mai fordítások.

x  42vb12 őtet – Az e zárt fejű e betűből 
van è-vé alakítva (szk.).

x  43rb31 vígei – A szövegkiadás szerint va-
lószínűleg másolási hiba, mivel a kódex 
nem í-ző, vagyis végei ‚fines’ lenne a helyes 
forma. Lehet azonban – fordítói vagy má-
solói – nyelvjárási sajátság nyoma is, ezért 
nem igazítottuk javítással.

x  43vb18 emlekëztëk – A szó első e betűje 
zárt fejű e betűből van è-vé alakítva (szk.).

x  46ra14 méltatlanól – Az első szótag e-je 
a kéziratban ékezet nélküli, a szótár is így 
közli a szót; a nyílt, ékezetes è a kritikai kia-
dás szövegének hibája.

x  46vb38 iandó – A másoló felülvonásos 
a-val (ā) rövidíti az -an- szótagot, de az n-t 
is kiírja; másolói hiba.

x  47vb17 barlangiá – Olvasható barlang-
já-nak is (vö. halásziá/halászjá: 36va17). 
Esetleg lehet íráshiba is a barlanga-
ia (olv. barlangájá) helyett (vö. a másik két 
előfordulás barlangaia alakjával: 26va13, 
78va46).

x  49rb41 nézi – A z kéziratbeli mellékjele va-
lószínűleg íráshiba; lehet azonban a másoló 
zöngétlen ejtésének (sz) nyoma is.

x  52va16 pitvarába – Hiba a kritikai kiadás-
ban és a szótárban: a két -tt-s pittuaraba írás-
mód hibás. A kéziratban itt is egy t-vel sze-
repel a szó (pituaraba), miként a többi 
szöveghelyen is (8 esetben).

x  53rb47 új fejezet száma: XVI – A szöveg-
kiadásban látható, a sorszámot követő pont 
nem azonosítható a kéziratban; vö. a 9vb17 
jegyzetével!
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Lukács evangéliuma

x  54ra5 A fejezet elejének hiányzó száma (5). 
x  55va80 A vers száma hibás: 81-ről 80-ra ja-

vítottuk. A szövegkiadás nyomdahibája.
x  55vb10 félnëtëk – Az utolsó e hurkolt fejű, 

erre került az erősen kiemelt tompa ékezet 
(szk).

x  57rb15 Anep – Az egybeírás kivételesnek 
tűnik (a többi esetben – a szokott módon – 
elkülönül a névelő a nép főnévtől); a kéz-
iratban az elválasztás jele valószínűleg hiba, 
ezért az olvasatban a többi helyhez hasonló-
an írtuk át ezt a részt: A’ nép (kiejtése, mi-
ként a névelő többi előfordulásakor is: an-
nép vagy a nép, esetleg az nép).

x  57va22 szëmélyben – A szótárban a szó 
utolsó e hangja a kézirattól és a szövegki-
adástól eltérően pontozott ė (felülvonással). 
A szótári kézirat hibája vagy nyomdahiba.

x  58ra11 mëgsērtenéd – A szóalak hiányzik a 
szótárból.

x  58rb21 Kezde – A szótár értelmezésétől el-
térően itt alanyi ragozást állapítottunk meg.

x  58vb39 őfëlëtte – Az első e hangot a másoló 
è-nek írta, majd javításul pontot tett rá (ė), 
ezért jelöl egyszerre ferde ékezetet és pontot 
is a betűhű szöveg. Másolói javítás.

x  59va18 ő eleibe  – Az ő eleibe kapcsolatot 
különírtuk, mivel jelentése itt ’neki eleibe 
vessék /eleibe vessék Jézusnak’ – itt az elébe-
vet ’elérak, -helyez’ a hangsúlyos rész, s nem 
az ő; az ő tehát külön mondatrészt képvisel, 
nem csupán az elébe nyomatékos formája 
(ti. őelébe vet); vö. latin és újabb fordítá-
sok. Hasonlóképpen az ő eleibe kapcsolatot 
a neki/őneki ő eleibe szerkezetben másutt is 
különírtuk, egyébként viszont – az elébe név-
mási határozószó nyomatékos, önálló előfor-
dulásakor – egybeírást alkalmaztunk.

x  61ra31 tëgyetëk A második e betűn a tinta 
összefolyt, lehet ékezetes e (è) is (szk.).

x  61vb9 gyölekëzetöknek – Az őskéziratban 
feltehetően ë-ző alak (gyölekëzetëknek) sze-
repelt (szk.); nyelvjárási eltérést tükröz.

x  63ra50 mëgüdvözëjtëtt – A szövegkiadás v 
nélküli alakja hibás (mëgüdözëjtëtt), a szó-
tárban már helyesen szerepel.

x  64vb48 Lyányom – A szövegkiadásban az L 
mellékjele hiányzik, a szótárban már helye-
sen szerepel.

x  65va21 (21) – A szövegkiadásból a vers 
száma hiányzik, pótoltuk.

x  66rb39 mëgundokëjtja (hibás: megvndokėita 
(bh)) – A t mellékjele lemaradt; másolói hiba.

x  66rb43 Innentől az írás egy újabb másoló 
kezétől származik: a másolat az ún. harma-
dik kéz munkája egészen a 67rb hasáb 15-ös 
versének közepéig (utolsó szó menniglen); 
a másolat innen már ismét Németi György 
kézírása.

x  66va48 vēnd – A III. kéz è helyett ė-t írt: „az 
ė voltaképpen hanyagul írt è” (szk.). 

x  66va51 Jëruzsálëmbe – A második e-ről le-
maradt a felülvonás, az m rövidítése.

x  66vb59 Az attyámat alak hosszú ty-je egye-
düli előfordulás, s mivel a III. kéz írásában 
szerepel (ebben a részben megnő a jelölési 
hiányok, hibák száma is), nyilvánvalóan 
másolási hiba, esetleg ejtéssajátság, mely 
a másolók kiejtésének hosszú—rövid meg-
felelésekben is megmutatkozó eltérésére 
utalhat; vö. pl. a III. kéz írta részben a tasol 
írásmódjával: 67ra4!

x  67ra2 munkások (hibás: münkások) – Hi-
bás mellékjel: tévesen került pont az u-ra. 
Íráshiba.

x  67ra2 ereszje – A kritikai kiadás jegyzete e 
szóhoz és a következő vers (3. vers) èn sza-
vához: „Az őskéziratban minden bizony-
nyal èrèʒ́iè, illetőleg èn volt, de a III. kéz 
csak annyit látott, hagy az első è betűn, il-
letőleg az èn szón a betűtől külön állónak 
tekintendő ékezet van, és ő ezt az ékezetet 
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pontnak írta le e helyeken, és többször má-
sutt is”.

x  67ra4 tasolt – A tarsoly főnév tassolt, tas-
soly alakban, tehát hosszú ss-sel fordul elő 
a szövegben, e hely kivételével. A szó a 
harmadik kéz által másolt részben szerepel, 
a rövid s tehát valószínűleg a másoló nyelv-
használatát tükrözi, és nem másolói hiba; 
ezért nem egységesítettük az írásmódot, 
meghagytuk a tasolt változatot.

x  67ra7 mèllèc  – Az eredeti kéziratban 
mėllèc lehetett (szk.).

x  67rb13 Az innen egészen a III. kéz írásá-
nak végéig tartó rész lapalji betoldás, me-
lyet jelzéssel utaltak a helyére.

x  67rb15 Lásd fentebb a 66rb43 jegyzetét!
x  71ra41 mëndënëkhëz – Nyomdahiba a szó-

tárban: hiányzik a szó első n hangja.
x  71ra43 lëlendi – Az első e betű è-ből van 

igazítva ė-re (az ékezetes è-re pontot tett a 
másoló).

x  71rb52 lësznek (hibás: l’ėʒ́nèc) – Az l mel-
lékjele minden bizonnyal íráshiba, mivel 
kivételes előfordulás. Az íráshibát az éke-
zetek halmozódása idézhette elő (három 
további mellékjel is van ebben a rövid szó-
ban). A szövegkiadás felhívja a figyelmet a 
mellékjel különlegességére „sic!” jelzéssel, 
de más megjegyzést nem fűz hozzá. A szó-
tárban kétszeres jelölési hibával szerepel 
ez a szóalak: a ʒ́ mellékjele hiányzik, a ė-n 
viszont felülvonás található; bizonyára sze-
dési hiba.

x  71va55 hēv – A kéziratban és a szövegki-
adásban hèw; a szótárban viszont hibásan 
szerepel: hew; nyomdahiba.

x  72ra13 Istent – A szóban az ė-t javította át 
è-re a másoló (szk.). 

x  72va32 egészségëket – A szó második 
szótagjában a másoló az è-t ė-re javította 
(szk.); a másolói javítás szándéka itt jól lát-
ható.

x  73va24 férfiak – A szövegkiadásban a szó 
első szótagi ékezete hibás: felülvonást talá-
lunk rajta; bizonyára szedési hiba. A szótár-
ban már helyesen szerepel, pontozott ė-vel.

x  75va31 ës – A szó hiányzik a szótárból: eb-
ben a versben két és/ës-rövidítést is használ 
a másoló (Ղ), de csupán az egyik szerepel 
a szótárban, méghozzá az és címszó adatai 
között. Valószínűleg szerkesztési hiba.

x  76ra15 fëlmagasztatván (hibás: felmagasz-
tatván) – A másolt kéziratban ė lehetett, ehe-
lyett másolt è-t a másoló (szk.). Lehetséges, 
hogy inkább javításról van szó, mert az e-n 
kivételes formájú, szokatlanul hosszú, felfe-
lé nyúló, majdnem függőleges, egybefüggő 
ékezet van; a javítás célja akár fordított irá-
nyú, è-ből ė is lehetett.

x  76rb30 lëszën (hibás: leszën) – A kritikai ki-
adás jegyzete szerint valószínűleg fölcserél-
te az ékezetet a másoló. Az is lehet azonban, 
hogy a második, bizonytalannak jelzett e 
hangot is ékezetes è-nek szánta a másoló; az 
írás az első è esetében is némiképp bizony-
talan (a jellegzetes, de a szokottnál kisebb è 
felett jobbra egy kisebb pontot is láthatunk).

x  76va4 És – A szótárban ez a nagybetűs Es 
alakváltozat az alak szerinti szöveghely-fel-
sorolásból hiányzik; valószínűleg szerkesz-
tési hiba.

x  77vb8 mëg (hibás: Meǵ) – Vélhetően téves 
nagybetűjelölés a monda m-je helyett: tehát 
nem adok /mëgmonda, hanem adok mëg 
/ Monda tagolás a helyes (vö. latin és újabb 
fordítások). – A szövegkiadás és a szótár 
egyaránt a kézirat jelölését követi. A szö-
vegkiadás nem jelzi a hibát.

x  78rb31 ájëjtja – A betűhű kiadásban a kö-
zépső szótag magánhangzója hibásan è, de a 
szótár már javítja: e.

x  81rb24 őközzőllök (hibás: őközzőlök) –  
A szövegkiadás nyomdahibája, a szótárban 
már helyesen szerepel.
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János evangéliuma

x  87rb31 beszél – Az l hang jele mellékjeles; 
íráshiba. A szövegkiadás nem jelöli, a szó-
tárban viszont az olvasatra vonatkozó felol-
dást találunk.

x  87va36 hiszën – A szótárból kimaradt ez a 
szóalak; szerkesztési vagy nyomdai hiba.

x  88ra25 a· – A kéziratban a szokásos pon-
tozott a· szerepel; a kritikai kiadásban és a 
szótárban hibásan, pont nélkül találjuk.

x  88ra27 keressz – A legvalószínűbb, hogy 
figyelmetlenségből elmaradt az s betűjele 
másolás közben: az ezzel egyező másik két 
alakban ugyanis megvan az s és az sz jele is. 
– Kevésbé valószínű, de lehetséges, hogy a 
kérsz és keressz alak olvasási-másolási ke-
veredéséből származik a hibás forma; erre a 
felvetésre az első e hang zárt jellege (e) ad 
okot (a keres kezdő e-je ugyanis többnyire 
nyílt). – Felmerülhet még, hogy nem a kér 
ige kéresz alakjáról van-e itt szó; ez azon-
ban nem valószínű (a latin megfelelő és a 
kér E/2. személyű alanyi ragozású alakjának 
kódexbeli példái miatt (kérsz). Íráshiba.

x  88vb51 kelének – A szövegkiadás jegyzete 
szerint a másoló valószínűleg felcserélte a 
két e betű (e, è) jelét. Valószínűbb azonban, 
hogy csak a második e (è) jele téves –  a kö-
vetkező nyílt e-k hatására. Másolói hiba.

x  88vb54 Júdëából (hibás: Iuedeabol) – Az 
első e fölösleges. A szövegkiadás nyomda-
hibája, a szótárban helyesen szerepel.

x  90rb12 mëllyek mëgmaradtak vala, hogy el 
në veszjenek (hibás: hogy el në veszjenek, 
mëllyek mëgmaradtak vala) – A tagmonda-
tok eredetileg leírt sorrendje hibás: a jelzői 
mellékmondat jellel a helyére van utalva 
(szk.). Másolói hiba, bizonyára sortévesz-
tésből adódott; a hibát a másoló észrevette, 
és utalójellel javította.

x  91ra39 veszessék el – A szótárban az el-
veszt igénél találjuk meg ezt az alakot (még 
két előfordulása van), azonban ez újabb cím-
szót igényelt volna, mivel tárgyatlan, vissza-
ható-szenvedő ikes forma. A Bécsi kódex  
szótárában sem az elveszt, hanem az elveszet 
címszó alá kerültek ezek az alakok (vö. Ká-
roly 1965).

x  92rb18 nincs (hibás: nics) – A felülvonás 
lemaradt; íráshiba.

x  94rb44 és – A szótárban hibásan az is szó-
cikkében szerepel; vö. alább a tagmondat 
értelmezésével a fordításra vonatkozó meg-
jegyzésekben!

x  96vb36 Atya mëgszentëlt (hibás: atʹam 
eǵʒ́èntėlt) – Nyomdahiba a szövegkiadás-
ban: a szókezdő m az előző szóhoz vonódott; 
a szótárban már helyesen szerepel mindkét 
szó.

x  99rb34 këll – „Az e fölötti ékezet pontnak is 
minősíthető” (szk.). Szokatlan formájú, na-
gyobb ékezet, akár javítás, igazítás is lehet. 
Az olvasati jelölésben a szövegkiadás è jelét 
vettük alapul, ezért az ë hangot döntöttük.

x  100ra13 és – Lehetséges, hogy ës ’is’ a 
megfelelő olvasat: az és-nek itt nincs ér-
telme, s a latin is a nyomatékosító jelentést 
támasztja alá, ennek pedig az ës felel meg 
inkább: mert az is vagyok (’jól is mondjá-
tok, mert úgy is van’ stb.). Az ës szórendje 
egyébként ingadozó, tehát – bár a mert ese-
tében az es általában a kötőszó után áll – elő-
revetett helyzetben vagy akár nagyobb tá-
volságban is lehet a kapcsolt szótól. Ennek a 
tagmondatnak a szerkezete ettől függetlenül 
is hiányos: a névszói részre való visszautalás 
hiányzik (mert az vagyok). Vö. latin és újabb 
fordítások.

x  100vb8 őneki – A szó első betűjének éke-
zete a szövegkiadásban hibás: az ϙ helyén ó 
áll; szedési hiba. A szótár már helyesen közli 
a szóalakot.
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x  101rb23 tartsa – Az első t mellékjele téves, 
íráshiba (szk.). 

x  103ra22 Ës – A szótárban az is szócikkében 
a szöveghely jelölése hibás: 103ra2; helye-
sen: 103ra22.

x  103vb12 őközzőlök – A rövid l ebben a szó-
ban kivételes, két esetben fordul elő (vö. 
104rb9 jegyzete).

x  103vb17 (17) – A versszámból hiányzik az 
1-es: pótoltuk. Nyomdahiba.

x  104rb9 őközzőlök – A rövid l ebben a szó-
ban kivételes, két esetben fordul elő (vö. 
103vb12).

x  104rb10 elmetve – A mondat szerkezete le-
hetővé teszi, a szóalak írásmódja pedig való-
színűsíti ezt a – határozói igenévi – olvasa-
tot. A szótárban és az olvasatpéldában (Nyíri 
1971: 46) is ezt találjuk. Lehetséges azon-
ban, hogy elbeszélő múlt idejű alakról van 
szó, ez esetben elmetüé ~ elmetvé olvasat 
lenne megfelelő (az utóbbi alakra vö. Szabó 
T. 1985); vö. még a met(sz) szócikkének ide 
vonatkozó adataival (Károly 1965: 84).

x  104va18 (18) – A versszámot a zárójelek 
sorvégi találkozásának kiküszöbölésére – a 
kritikai kiadástól eltérve –   kivételesen át-
helyeztük a következő sor elejére.

x 105rb39 husvétbe – A szóvégi nyílt e hang 
a-ból való igazítása (vö. kézirat és a szöveg-
kiadás lábjegyzete) a husvét mély (vagy inga-
dozó) hangrendű toldalékolását mutathatja (a 
másoló nyelvhasználata szerint).

x  105rb39 Akarjátok-ë (hibás: Akaziatoc ė) – 
Az r helyén látható z csupán a szövegkiadás 
szedési hibája, a szótárban is helyesen szere-
pel a szó.

x  106rb35 higgyétëk – Kérdéses a higgyé-
tëk olvasat. A szótár tárgyas alaknak tekinti, 
s az é-nek megfelelő betűn pontszerű éke-
zet van a kéziratban, mégsem bizonyos ez a 
megoldás. Lehet, hogy helyesen: higgyetëk; 
vö. latin és újabb fordítások.

x  107rb25 szëgeknek – A második è betű e-ből 
van igazítva (szk.). Másolói hiba, eltérés. A 
javítás hátterében a másolt szöveg írójának 
és a másolónak a nyelvi-nyelvjárási különb-
sége is állhat.

Fordításra vonatkozó, értelmezést segítő megjegyzések

Naptár

* Január 9. Juliáni, Basilëabeli – Julián és 
Ba si lissa (Basilea) ünnepe; félreértés, téves 
fordítás: bizonyára a Basilea helynévként 
való értelmezése vezetett a Basilëabeli szó-
alakhoz.

* Április 1. Mária ëgyipciakabeli – Egyip-
tomi Mária ünnepe; a latinos szórend mel-
lett téves fordítás, hibás alakképzés: a latin 
nőnemű aegyptiaca ’egyiptomi’ melléknév 
helynévként való téves azonosítása, illetve 
változatlanul hagyása és továbbtoldalékolá-

sa vezetett a hibás alakhoz; helyesen: Egyip-
tomi Mária; 7 sorral lentebb már így sze-
repel a naptárban – vö. Ëgyi[p]tomi Mária 
(április 8.).

* Július 29. Mártié hospiti Úré – A naptárban 
szereplő ünnep neve a latin Marthae hospi-
tium Domini ’Mártának, az Úr vendéglátó-
jának (napja)’ kifejezés részleges fordítása, 
tehát latin-magyar keverék forma. A naptár-
ban szereplő Ma2thie hoſpiti (vre) kifejezés 
írásmódja a latin kisebb fokú torzulásával 
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és íráshibával magyarázható: a Marthae > 
Martie eltérésben inkább ejtéstorzulást és 
egyszerűsítést feltételezhetünk, bár lehet ol-
vasási hiba is; a hospiti alak azonban lehet 
helytelenül használt egyszerűsített forma, s 
lehet alkalmi íráshiba következménye is (ti. 
az -um végződést jelölő felülvonás elmara-
dása). Az íráshiba azért is elképzelhető, mert 
néhány ünnep, miként ez is, utólagosan be-
toldott, kiegészítésként hozzáírt sornak lát-
szik, azok írásképéhez hasonlít.

Máté evangéliuma

* 9rb18 A mondat szerkezete nehézkes, ha-
sonmása a latinnak.

* 9vb16 Hiányos szerkezet és fordítás: az és 
előtt hiányzik egy cselekvésnév; a latin des-
cendentem fordítása helyesen: látá… miként 
galambat alászállani/leszállani és… (vö. la-
tin és újabb fordítások).

* 10rb16 A latin túlzott követése miatt érte-
lemzavaró kétszeres jelölés: …ülőknek világ 
támada nekik; egyértelműbben: ülőknek vi-
lág támada.

* 14vb33 A fordítás a latint követi, magyarul 
hiányos szerkesztésű: az ezëkről újabb, má-
sik igei állítmányt igényelne (pl. beszéltek 
ezekről); vö. Márk párhuzamos szöveghely: 
40ra16 (5,16).

* 15va32 Az Azok kedég kimënvéjëk szó sze-
rinti ismétlése félreérthető, és a latinnak sem 
felel meg; vö. újabb fordítások.

* 16rb18 Rossz szerkesztés; helyesen: azok-
nak és pogánoknak tanóságokra; vö. újabb 
fordítások.

* 17rb12 erőt vall – Félreérthető fordítás: tkp. 
’erőszakot szenved’ (latin vim patitur); vö. 
mai fordítások.

* 17va19 Hibás egyeztetés, talán fordítási 
hiba; helyesen: ő fiaitól mëgigazóltatik ő 

bölcseségë; esetleg másolási hiba: megiga-
zóltatnék helyett; vö. latin és mai fordítások.

* 18ra13 Nehezen érthető kapcsolás: úgyan, 
hogy ’úgy, ahogyan’; világosabban, a szö-
veg más helyeinek mintájára: úgyan, miként.

* 18rb20 Fordítási hiba, helyesen: míg győ-
zelemre nem viszi ítéletét; vö. latin és újabb 
fordítások. (A két egymást követő accusati-
vus okoz zavart: a fordító „az ad praepositi-
ot a második accusativushoz kapcsolja” – l. 
szövegkiadás lábjegyzete).

* 18vb33 A latin szerkezet túlzott, szolgai kö-
vetése; vö. latin és újabb fordítások.

* 18vb39 Félreérthető, a latinnak sem telje-
sen megfelelő fordítás; helyesebben: e go-
nosz és parázna nëmzet; vö. latin és újabb 
fordítások.

* 19vb28 Akard-ë – Lehet másolási hiba, 
íráshiba (az akarod helyett), esetleg nyelv-
járási ejtésváltozat – a szótárban ez a szóelő-
fordulás „kijelentő mód, tárgyas ragozás” 
megjegyzéssel szerepel. Lehet azonban a 
kevert szerkezet fordítási hiba is, a kérdő-
szó és az igemód ugyanis nem illik össze, 
helyesen: akarod, hogy elmenjünk vagy ha 
akarod, elmegyünk; vö. latin és a mai fordí-
tások.

* 19vb29 A nyitó tagadás elmaradt, fordítási 
hiány vagy eltérő megoldás; vö. latin és mai 
fordítások.

* 20va49 A latin túlzott követése: az el- ige-
kötő és a közül névutó nem illik egymáshoz; 
vö. latin és újabb fordítások.

* 20va52 A latin mintát követő szerkezet fél-
reérthető: a tanólt itt nem ige, hanem igenév 
(azért mëndën írástudó, ki tanólt/tudós mëny-
nyeknek országában = azért mëndën mëny-
nyeknek országában tanólt írástudó); vö. 
latin és újabb fordítások.

* 22va1 A kedég szokatlan helyen áll.
* 22va1 Hiányzik a szövegből (valószínűleg 

a fordításból) a latin tentates megfelelője: 
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kísértvén /hogy próbára tegyék (őt) (pl. ké-
sértvén őtet 24vb3); vö. latin és újabb fordí-
tások.

* 24rb15 A csak szórendi helye nem megfele-
lő, helyesebben: csak tëközötted és önönkö-
zöttö.

* 24vb4 férfiat is nēmbëriet – Nyelvileg hi-
bás szerkezet, a latin nyelvtani minta szolgai 
követése; helyesen: férfi(ú)vá és nēmbërivé /
nēmbërijé töttö azokat.

* 25rb17 Nem megfelelő fordítás, tkp.: egy a 
jó /egy jó van: Isten; vö. latin és újabb fordí-
tások.

* 26ra22 A mondat így, a latin kötőmódot kö-
vető felszólító módú igealakkal félreérthető; 
helyesen: nem tudjátok, mit kértek (vö. latin 
és mai fordítások).

* 26ra23 A mondat tkp. két tagadást és szem-
beállítást foglal magában (nem az én dönté-
sem, nem ti kapjátok), ezért a latin formára 
épülő szembeállító szerkezetű magyar mon-
dat nem megfelelő; megfelelően értelmezve: 
’én nem adhatom nektek (ti. a kért helyet), 
mert azt Atyám adja (annak), akinek szánta’; 
vö. latin és újabb fordítások.

* 26rb3 Félreértés, hibás fordítás vagy máso-
lás, helyesen: és lëgottan elereszti őket (et 
confestim dimittet eos); vö. 47rb3 (Mk 11,3) 
és újabb fordítások.

* 26vb17 és tanëjtja vala Istennek országáról 
őket – A latinban nem szereplő rész; vö. latin 
és újabb fordítások.

* 29vb6 A tagadó forma így magyartalan: 
vagy de nincs ottan végë, vagy (ez) ot-
tan nëm a’ vég(ë); vö. a mai fordításokkal, 
pl.: ez még nem a vég. Hasonlóan: 49va7 és 
80ra9.

* 30va40 ketten lësznek ëgy ágyban: ëggyik 
elvétetik, és másik mëghagyatik – Ez a rész 
hiányzik a latinból, de van ilyen szövegvál-
tozat is a 41. versben: duo in lecto, unus ad-
sumetur et unus relinquetur (szk.).

* 30va46 Nem megfelelő szórend: tkp. úgy 
tëtte lël, vagyis ’ezt cselekedve, oly tettében 
találja’; vö. latin és újabb fordítások.

* 32ra8 Nehezen érthető szerkezet: tkp. ’mi-
féle pazarlás ez /mire ez a pazarlás’; vö. 
50va4 (Mk 14,4), latin és újabb fordítások.

* 32va24 A latin szolgai követése, helyesen: 
jobb lett/volt volna; a kódexben a feltételes 
múlt idő gyakori eszköz; vö. latin és újabb 
fordítások. Hasonlóan: 50vb21 (Mk 14,21).

* 32va28 Kettős, határtermészetű szintaktikai 
megoldás: az ēn vérëm új törvénnek -nek ra-
gos formája hátravetett, jelzői értékű részes-
határozó vagy birtokos jelző egyaránt lehet, 
a magyarban ez hiányos megoldás; vö. latin 
és a mai fordítások birtokviszonyt mutató 
értelmezői megoldásai.

* 32vb36 Az oda itt nem igekötő, ezen a 
helyen határozószóként szerepel, tkp. ’el-
megyek oda’; vö. latin és újabb fordítások. 
A következő helyen (33ra39) pedig a ’ke-
véssel’ jelentésű határozói bővítmény mi-
att írjuk külön az elébb szót: És kevesënné 
elébb mënvén.

* 33va65 Latin: quid adhuc egemus (szk.).
* 33vb67 Egyeztetési probléma a latintól 

való eltérés miatt: tárgyas ragozás kellene 
(tenyerëket ő orcájára adták); keverék szer-
kezet áll a háttérben: a mondatbeli jelen-
tés, a ’kézzel/tenyérrel arcon üt, arcul csap, 
pofon üt’ tehát tkp. pofon(oka)t ad, vagyis 
[pofon(oka)t] adtanak; a latin személyvi-
szonyítás nélküli palmas alakot a fordítás 
személyjelezett formává alakítja; vö. latin és 
mai fordítások (a szerkezethez l. még: For-
gács 1996:140).

* 33vb72 esmerte – A szövegkiadás jegyze-
te szerint az őskéziratban bizonyára esmer-
tem volt, lemaradhatott másoláskor a felül-
vonás. Ez azonban nem valószínű, mert a 
három megtagadó válaszból csak az első a 
szó szerinti idéző forma, s ott valóban E/1. 
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igealak szerepel; a másik kettőben azonban 
egyaránt E/3. személyt és függő beszédet 
találunk, mërt kötőszavas, kisbetűs beveze-
téssel, feltételes móddal (volna); a harmadik 
megoldás a latinban is E/3. személyű.

* 34rb16 Jelentős tartalmi eltérés: e helyen 
a latinban csak a fogoly neve szerepel (qui 
dicebatur Barabbas ’akit Barabásnak hív-
nak’).

* 35rb56 Bizonytalan, értelemzavaró sorrend 
és szerkesztés, központozással egyértelmű-
sítettük: Magdalnai Mária; és Jakab anyja, 
Mária (és Józsëfé); vö. latin és újabb fordí-
tások.

* 35rb57 Zavaró szórend, a latin szolgai má-
solása (qui et ipse); helyesen pl.: ki őma-
ga ës…; vö. újabb fordítások.

* 35va4 Félreérthető, homályos értelmű 
szerkezet; a latin maga sem szerencsés; vö. 
újabb fordítások megoldása (félelmükben).

* 35vb16 Nehezen érthető rész; tkp. ’ahol/
ahová rendelte nekik…’; vö. újabb fordítá-
sok.

Márk evangéliuma

* 36rb10 látá – A szótár alanyi ragozásúnak 
jelzi (olv. láta); a jelentést és a szövegbeli 
helyet értékelve (a hasonló helyekkel is egy-
bevetve) azonban a tárgyas ragozás látszik 
megfelelőnek; vö. mai fordítások.

* 36vb26 járván – Nincs latin megfelelője.
* 37rb4 mëgjelëntvén – Pontatlan és hiányos 

fordítás: tkp. ’megnyitván, kibontván a te-
tőt’; vö. latin és mai fordítások.

* 37vb18 lëválti – Fordítási hiba; a latinban 
pharisaeorum, ez a discipuli birtokosa.

* 38ra26 alatt valónak – Hibás fordítás; he-
lyesen: Abiátárnak idejében, Abiátár alatt.

* 38ra8 mëndën föld – Pontatlan fordítás: 
a latinnak megfelelően tkp. Tírus és Sidón 

környékéről; és nagy sokaság jött Jézushoz. 
A fordításban a mëndën föld szószerkezet 
a mondat korábbi alanyának, a sok gyö-
lekëzet-nek mellérendelt párja, a mondat 
alanya, s a minden föld a ’minden lakó, min-
den ember (a megnevezett vidékről)’ helyett 
áll – metonímia.

* 38rb17 Innentől a választottak neve a mon-
datban tárgyként szerepel, de az állítmány 
hiányzik; a latint követő megoldás zavaró: 
az állítmány az előzmények alapján tkp. a 
kiválasztotta (ti. a tizenkettőt, őket); vö. la-
tin és újabb fordítások.

* 38va21 A mondat nagyrészt homályos: hi-
bás, félrevezető fordítás; vö. latin és újabb 
fordítások.

* 38va29 Az örökké tagadásban (nëm vall bo-
csánatot) azt jelenti: ’soha (nem vall bocsá-
natot)’. Az ilyen, a latint szó szerint követő 
magyartalan megoldás számos esetben elő-
fordul, a kettős tagadás hiánya is jellemző a 
kódex szövegére; vö. latin.

* 39va32 oly – Nem következetes szerkezet: 
a tagmondatba az oly fokhatározói értékű 
jelzőt beilleszti a fordító, a latint viszont 
az ita ut fordításával pontosan követi (úgy, 
hogy); vagy az oly, vagy az úgy fölösleges.

* 39vb2 koporsóban – Félrevezető, hibás 
fordítás, esetleg másolási hiba (lásd kb. egy 
sorral lentebb: koporsókban): latin de monu-
mentis – az újabb fordításokban koporsók/
sírok közül.

* 39vb5 kövekhëz  (önmagát a’ ~ szaggat-
ván): latin lapidibus ’kövekkel’ (concidens 
se ~). Félreérthető, pontatlan fordítás; vö. 
újabb fordítások.

* 40ra16 A mondat szerkezete, a választott 
igei állítmány nem megfelelő, így a jelen-
tés nem világos; tkp. megmondák neki, mi-
képpen lett volna őneki… és a disznóknak 
– vagyis mi történt vele… és a disznókkal. 
A latint a fordítás a főnévi bővítményekben 
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követi, azonban a megmondák állítmányhoz 
csak a mellékmondat illik (~, [hogy] mikép-
pen lett volna), a -ról ragos főnévi határozó 
már nem (disznókról).

* 40rb22 fejëdelme – Értelemzavaró fordítás 
(esetleg másolási hiba); többes szám kellene 
a szerkezet miatt: némely a zsinagógafeje-
delmek közül ’egy a zsinagóga főemberei, 
elöljárói közül’ (lásd latin quidam de ar-
chisynagogis).

* 40va34 Az előzmények miatt is észszerűt-
len fordítás, vö. latin: (vade in pace) et esto 
sana a plaga tua – ’és légy mentes bajodtól’.

* 40va35 fejëdelméhëz – Téves fordítás, a la-
tinban ab archisynagogo ’fejedelmétől’.

* 40va38 sok ordëjtókat – Hibás fordítás (vö. 
multum ’nagyon’): flentes et eiulantes mul-
tum – ’erősen/hevesen sírókat és jajgatókat’. 

* 40va40 bemënvén – A határozói igenév itt 
nem megfelelő, igére lenne szükség: bemë-
ne; vö. még a latinnal és az újabb fordítások-
kal. Az igenév megfelelő lenne, ha a folyta-
tásban nem szerepelne és (És monda neki).

* 40vb2 zsinagógákban – A latinban egyes 
szám: zsinagógában (in synagoga).

* 40vb3 mëggonoszbodnak vala önbennë – 
Helyesen: ~ őbenne. A hiba forrása lehet 
akár fordítási és másolási hiba együttese is, 
ti. lehetett a fordítás a latintól eltérően – akár 
a szenvedő igealak miatt –  ’megbotránkoz-
tak magukban’, vagyis ~ önbennëk; az ön-
bennëk k-jának lehagyása pedig másolási 
hiba.

* 41rb16 Fordítási és másolási zavarra utaló 
jel, hogy a mondat szerkezete nem világos: 
az ez János, [az,] kit én nyakazék mëg, ő/
ez költ fël halottaiból és az [e /ez a] János 
költ fël halottaiból, [az,] kit én nyakazék 
mëg mondatszerkezet keveréke. A latint sem 
követi a sorrend, és a Költ fel nagybetűje is 
törésről árulkodik, igaz, ez új hasáb kezdete 
is egyben; vö. 20vb2 (Mt 14,2).

* 41rb22 këllett – Szabálytalan (rövidült) 
vagy hibás alak; helyesen: këlletëtt. Fordítá-
si vagy másolási hiba.

* 42ra43 teljeseket a’ kënyerekből és a’ ha-
lakból – A latin túlzott követésének torzító 
hatását mutatja az egész mondat szerkezete; 
különösen zavaró, hogy a teljes melléknév a 
kódex szövegében mindenütt -val /-vel ragos 
vonzattal áll, kivéve itt – vö. latin et de pisci-
bus és újabb fordítások.

* 42ra45 Bëtsaidától – Hibás fordítás; helye-
sen: Bëtsaidába /Bëtsaida felé; vö. latin ad 
Bethsaidam.

* 43rb34 fohászkodván – Kidolgozatlan szer-
kezet a fordításban: az igenév helyett ige kel-
lene, vagy az és-nek kellene előbbre kerülnie.

* 44vb9 hogy mi volna – A latinban a hogy mi 
volna után kitett kettőspont (quid esset:…) 
egyértelművé teszi, hogy a mi volna itt azt 
jelenti: ’mit jelent, mire vonatkozik; mit ért 
ezen stb.’ A fordítás azonban inkább úgy ért-
hető, hogy ’mi lesz/történik akkor (mikor ha-
lottaiból fëlkelend)’; vö. újabb fordítások.

* 45va39 müellenönk – A latinban T/2. sze-
mély szerepel; a szövegkiadás csak ritkítással 
jelöli az eltérést, lábjegyzettel nem; vö. latin 
és újabb fordítások, továbbá 66va50.

* 45vb49 tübennetëk – Pontatlan és félreért-
hető fordítás; az és békeségët valljatok tü-
bennetëk helyett a megfelelő fordítás ez len-
ne: és békeségët valljatok tüközöttetëk (lásd 
latin et pacem habete inter vos); vö. újabb 
fordítások.

* 45vb2 késértvén őtet – Mivel ez a célhatá-
rozói szerkezet – a latin sorrendjét követve 
– a mondat végére, az idézett kérdés mögé 
került, a mondat nehezen érthető: tkp. ’azért 
kérdezték ezt tőle, hogy próbára tegyék’.

* 46ra6 nēmbëriet Lásd fentebb a 24vb4 (Mt 
19,4) jegyzetét!

* 46rb18 Senki jó – Magyartalan fordítás, a 
latin szolgai követése; kettős tagadás kelle-
ne: Senki nëm jó; vö. 77ra19!
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* 46rb21 Ëgy fogyatkozatod tënekëd – A latin 
túlzott követése, szerkezeti hiány; helyesen: 
Ëgy a fogyatkozatod tënekëd vagy Ëgy fo-
gyatkozatod van tënekëd.

* 46vb39 Ihatjuk – Eltérő, hiányos fordítás: 
mindkét kérdésre igenlő a válasz (lásd latin 
Possumus); pontosabban tehát: Igen /Mëg 
tudjuk tënni; vö. újabb fordítások.

* 47rb3 ideeresztik azt – Félreértés, hibás for-
dítás; helyesen: és lëgottan ideereszti azt – 
vagyis ’elengedi, visszaküldi ide (ti. Jézus)’; 
lásd a latint: et continuo illum dimittet huc. 
Vö. újabb fordítások és 26rb3 (Mt 21,3).

* 47va14 …örökké! És hallván ő tanëjtványi 
– A tagmondatok fordítása pontatlan: két 
külön mondatból egy mondat lett. A latintól 
eltérően nincs a (15)-nél nagybetűs mondat-
kezdés, és hiányzik a kezdő És is; az előző 
tagmondatban pedig határozói igenév (hall-
ván) felel meg a latin igei állítmánynak (au-
diebant). Javítva: …és hallák ő tanëjtványi. 
És jövének Jëruzsálëmbe; vö. újabb fordítá-
sok.

* 48rb8—48va8 …és mëgölék – A latintól 
eltérő, értelemzavaró sorrendváltoztatás; 
megfelelően: mëgölék, és veték a’ szőlőn 
kűvöl (l. a latint); más szövegváltozatot nem 
ismer a kritikai kiadás sem.

* 48vb25 halottaiból – Az egyeztetés hiánya; 
egyeztetve: fëlkelnek halottaikból; lehet má-
solási hiba, de valószínűbben ez az eredeti 
szöveg. Az egyeztetés hiányát a kifejezés 
állandósulása, a gyakori egyes számú hasz-
nálat magyarázhatja (halottaiból felkel, fel-
támad); ezt erősíti, hogy a 18 előfordulás 
mind egyes számú,  egyeztetési zavar csak 
ez esetben mutatkozik.

* 49ra29 Hallgass – A ’Hallgass (rám), hall-
gass/figyelj ide!’ jelentésben tárgyas ragozá-
sú alakot várunk, és inkább a hall igét: halld, 
halljad formában. A hall tárgyas alakjai 
rendszeresen meg is jelennek ugyan, de fel-

szólító módban nem fordulnak elő a szöveg-
ben (halld, halljad, halljátok); vö. latin és 
újabb fordítások.

* 49ra33 A latin szövegben szereplő négy 
szempont helyett ötöt találunk a fordítás 
szövegében: az értelem és az elme is meg-
jelenik a fordítás szövegének felsorolásában 
– a latinban viszont csak vagylagos válto-
zatokban: ex toto intellectu, illetve ex tota 
mente (Nova Vulgata); vö. mai fordítások. A 
szövegkiadás nem említ másféle változatot, 
de a szöveghelyet sem jelöli meg ritkított 
szedéssel.

* 49rb36 Kinek – A kinek a latintól eltérő 
megoldás (vö. ipse enim David dicit ’mert 
maga Dávid mondja’): ilyen variánst nem 
ismer a szövegkiadás; vö. újabb fordítások.

* 49va7 A tagadó forma így magyartalan: 
vagy de nincs lëgottan vége, vagy (ez) lëgot-
tan nëm a’ vég(e); vö. mai fordításokkal: ez 
még nem a vég; hasonlóan l. 29vb6.

* 49vb20—50ra20 Félreérthető, magyartalan 
fordítás: a latin minta követése miatt a kettős 
tagadás hiányzik; helyesen:  nëm üdvözőlt 
volna senki /ëgy test sëm; vö. az újabb for-
dításokat (pl. nem menekülne meg egyetlen 
élőlény sem – Káldi, Neovulgáta).

* 50ra22 Nehezen érthető fordítás, érthetőb-
ben, a szövegben alkalmazott szerkezetek 
felhasználásával: és csudákat, hogy elhi-
tessék, ha lehetségës volna, a’ választotta-
kat ës vagy és csudákat, elhitetni(ëk), ha 
lehetségës volna, a’ választottakat ës.

* 50ra28 Furcsa megoldás, eltérés a latintól 
is: ennek kijelentő módnak kellene lennie a 
példabeszéd természete szerint: ismeritek, 
mert…; vö. latin és újabb fordítások.

* 50ra30—rb30 mëndënëk – Talán fordítá-
si vagy másolási hiba: mëndezëk kellene 
ide. Ezzel egyező, párhuzamos szöveghely: 
80va32 (Lk 21,32): mëndënëk (a latinban 
is); de: mëndezëk (latin: omnia haec) 30rb34 
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(Mt 24,34). Tehát a latin fordítás maga is 
következetlen (a Lukács-evangélim szöve-
gében az omnia után nem szerepel a haec), a 
magyar fordításban pedig újabb hiba is van 
(l. Márk).

* 50va4 Nehezen érthető részlet; tkp. ’mire 
való e kenetnek elvesztegetése’; vö. újabb 
fordítások (pl. Mire volt jó így elpazarolni 
ezt a kenetet? – Káldi, Neovulgáta) és 32ra8 
(Mt 26,8).

* 50vb21 Jobb vala (neki) – Helyesen: Jobb 
lett/volt volna neki; vö. 32va24 (Mt 26,24). 

* 51va48 fáklyákkal – Fordítási eltérés, több-
let: a latinban nincs meg ez a fogalmi elem 
(vö. …existis cum gladiis et lignis compre-
hendere me?); esetleges változatról a kriti-
kai kiadás nem szól.

* 51va54—51vb54 A tűzhöz határozó a mon-
datban rossz helyen áll (a mondat végére 
került); helyesen: ül vala a’ szolgákkal a 
tűzhöz, és füjti vala önmagát. Lehet fordítási 
hiba, de mivel a hibát a latin szórendje nem 
indokolja, lehet másolási hiba is: amikor a 
tűzhöz szó kimaradását a másoló észlelte, a 
hiányzó szót a mondat végére írta be.

* 51vb56 Jóllehet…, és… – Nem illenek egy-
máshoz a tagmondatkezdések, a jóllehet és 
az és; a jóllehet egyébként csak a fordítás-
ban szerepel.

* 52va12 és – Zavaró, fölösleges az és; a la-
tinban sincs megfelelője.

* 52va21 kēnszerëjték – Helyesen alanyi ra-
gozás kellene: kēnszerëjtének. Lehet for-
dítási hiba vagy figyelmetlenség, esetleg a 
maitól eltérő egyeztetési szokás, melyben 
a határozott tárgyat vonzó tulajdonnév (Si-
mont) és a határozatlan tárgyat vonzó hatá-
rozatlan névelős szerkezet (ëgy néminemő 
ciréniai embërt) találkozásakor a ragozás a 
sor végén szereplő tulajdonnévhez igazodik, 
nem pedig a hozzá közelebb eső határozat-
lan szerkezethez.

* 52vb34—53ra34 A hogy mit nehezen értel-
mezhető, a latint másoló fordítás; tkp. ’miért’; 
vö. 14vb4: Hogy mit gondoltok gonoszokat tü 
szüvetëkben, illetve latin és újabb fordítások.

* 53ra39 volna – Fordítási vagy másolási 
hiba, kimaradt az állítmány: monda (vö. la-
tin centurio, qui ex adverso stabat, quia sic 
clamans exspirasset, ait).

Lukács evangéliuma

* 58rb23 mëg – Az igekötő szokatlan módon 
kétszer szerepel (vigaszjad mëg tëmaga-
dat mëg). Valószínűleg  másolási hiba, helye-
sen: vigaszjad mëg tëmagadat vagy vigasz-
jad tëmagadat mëg. Kevésbé valószínűen  
nyomatékos szerkezeti-szórendi változat is 
lehet ez a megoldás, ez indokolhatja a mëg 
kétszeri előfordulását. A kritikai kiadásban 
nem említett sajátosság.

* 59va20—vb20 A latintól eltérő megoldás: 
ott az ember (Homo,…) már a következő 
mondatot indító megszólítás.

* 60ra36 toldalék – Pontatlan fordítás (szk.), 
vö. latin és újabb fordítások.

* 60rb39 Félreérthető rész a latin szórend és 
az egyszeres tagadás követése miatt: tkp. És 
senki, iván ót, lëgottan nëm akar újot (vö. 
latin és újabb fordítások).

* 60rb1 előszër – Fordítási hiba, mivel ez 
a szó a szombaton jelzője (szk.); vö. latin, 
Nova Vulgata és újabb fordítások.

* 63rb6 sírt – Kérdéses szó: vagy teljesen 
szabad, a latintól eltérő fordítás (ti. a kövön 
a magnak nincs helye, gödre, fészke stb., ez 
a sír szokott jelentése – megjegyzendő vi-
szont, hogy a ’koporsó, sírbolt’ jelentésben 
é-ző sér alak található a kódex szövegében); 
esetleg ismeretlen szóval vagy elírással, 
íráshibával is számolhatunk még; vö. latin 
és újabb fordítások.



214 Jegyzetek

* 66va50 miellenönk – A latinban T/2. sze-
mély szerepel: qui enim non est adversum 
vos, pro vobis est; vö. újabb fordítások és 
45va39.

* 67vb34 monda – A latin duxit szót dixit-nek 
olvasták, s ehhez alakították át a mondatot 
(szk.). A szövegkiadás lábjegyzetében mon-
dá tárgyas ragozású alak szerepel, de a szó-
tárban alanyi ragozást találunk.

* 68rb8 hogy – A hogy kötőszó megjelené-
se zavaró, kétértelművé teszi a mondatot 
(vesszőt az egyértelműsítés érdekében nem 
tettünk), egyértelműbben: És ha/hogyha 
az mëg nëm szőnendik koltagván ’és ha az 
tovább kopogtat’; vélhetően fordítási hiba, 
szerkezetkeveredés következménye; vö. la-
tin és mai fordítások.

* 70ra11—70rb11 mestërëkhëz – Nem fordí-
tották le a latin ad … et potestates kifejezést 
(…és hatóságok elé), vö. újabb fordítások.

* 71vb5 A fordítás megtévesztően eltér a la-
tintól: ott a Nem, mondom nektek tartozik 
össze, majd de-vel folytatódik a szöveg (l. 
az előbbi hasonló szöveghely a latinnak 
megfelelő megoldást alkalmaz: 71vb3).

* 72ra12 Eltérés a latintól, a pontos fordítás 
ez lenne: megszabadultál (a) te betegséged-
től (vö. latin és újabb fordítások). Az e és a 
te alak- és hangzásbeli közelsége és a szo-
katlan eltérés miatt felmerül a másolási hiba 
gyanúja is; az eltérést a szövegkiadás nem 
jelzi.

* 73vb32 mëllyek békeségé – Hiányos, nem 
megfelelő fordítás: tkp. ’melyek a béke(s-
ség) feltételei’; vö. latin és újabb fordítások.

* 73vb33 mëgüzenendi – Sikerületlen fordí-
tás: a mëgüzen jelentése itt ’lemond vmiről’ 
(egyébként jelentése ’bejelent, kihirdet, köz-
zétesz’); vö. latin és újabb fordítások. 

* 74rb15 polgár ëggyikhëz – Vélhetően hibás 
megoldás a polgárok ëggyikhëz helyett; l. a’ 
hajó[k] ëggyikbe 59ra3.

* 75vb7 mondjon lëgottan őneki – Fordítá-
si hiba lehet, a latin értelme más: mondjon 
őneki, lëgottan mënj; más változatot nem is-
mer a szövegkiadás sem; vö. latin, a Vulgata 
újabb kiadása és újabb fordítások.

* 76rb29 ese tüzet és büdös kénesőt – A latint 
túlzottan követő fordítás: tkp. ese tűz és kén-
eső a mënnyből; vö. latin és újabb fordítá-
sok.

* 78va42 mëly – A latin túlzott követése: hi-
ányzik az állítmány. Kiegészítve: mëly va-
gyon/szolgál tënekëd békeségëdre stb.; felte-
hetően szerepelt az őskéziratban; vö. újabb 
fordítások.

* 79vb5 némëllyeknek – A szövegkiadás itt 
alanyesetet tart helyesnek (némëllyek – l. 
szk. lábjegyzete), de tévesen: a mondat 
szerkezetéből és a latin szöveg alakjaiból és 
szerkezetéből is látszik, hogy szándékos a 
-nek rag alkalmazása; a jelentés és a szerke-
zet így felel meg a latinnak: ti. némelyeknek 
(a templomról beszéltükben /mikor a temp-
lomról beszéltek /akik a templomról beszél-
tek… stb.) mondta (Jézus). Az újabb fordítá-
sok mellékmondatos tagolással teljesen más 
szerkesztést alkalmaznak, a kódex fordítója 
azonban tömören szerkesztve követi a latint, 
amennyire csak tudja.

* 79vb6 Ezëket – Az Ezëket a következő szó, 
a mëllyeket hatására kaphatott tárgyragot; 
a mondat szerkezetileg hiányos, teljessé 
a haec Ezëkből alakú fordítása tehetné; vö. la-
tin és újabb fordítások teljesebb megoldásai.

* 80ra7 Félrevezető, hibás fordítás, tkp.: mely 
jelenségek mutatják ennek kezdetét stb.; vö. 
latin és újabb fordítások.

* 80vb4 mestërëkkel – Fordítási hiba, a latin-
ban: cum… magistratibus; vö. újabb fordítá-
sok.

* 82va13 népeknek mestërit – Hibás fordítás, 
helyesen: vezetők, elöljárók stb.; vö. latin és 
újabb fordítások.
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* 82va14—vb14 és császár adója mëgadatját 
mëgtiltatta – Ez a részlet a Lk 23,2-ből hiány-
zó fordítás, onnan kerülhetett ide tévedésből 
(szk.). Talán fordítási hiba. Vö. latin és újabb 
fordítások.

* 82vb15 mëgeresztëttë őtet mühozjánk – Vari-
áns a latinban: remisit eum ad nos (szk.).

* 83ra29 emtetnek – Jelen idejű ige, a latin vi-
szont múlt idejű: non lactaverunt. Fordítási 
eltérés, esetleg másolási hiba.

* 83ra33 hol – A hol a miután-nal együtt nem 
megfelelő; félrevezető a fordítás. Javítva: mi-
után jutának…, ott mëgfeszëjték…; vö. latin 
és újabb fordítások.

* 83va50 ki vala – Nincs lefordítva a decurio 
’tanácsos’ szó; vö. latin és újabb fordítások 
(pl. …derék és igaz férfi, a főtanács tagja).

* 84ra17 Széteső fordítás: tkp. Kiről beszéltek 
egymást közt, és miért vagytok szomorúak? – 
vö. latin és újabb fordítások.

* 84va38 Ebben a szerkesztésben szükség 
lenne kérdő névmásra: (és) milyen gondola-
tok…; vö. újabb fordítások.

* 84vb49 öltöztessetëk jószágba magasságba 
– Értelemzavaró fordítás, nyelvileg szabály-
talan, hiányos megformáltságú szerkezet: tkp. 
a magasság jószágába, magasságból való jó-
szágba stb. Pontosan: ’mennyei erővel felru-
házva’ – vö. latin induamini virtute ex alto.

János evangéliuma

* 86ra50 hiszëd-ë – A mondat értelme eltér 
a latinétól; ezt a tagolás, a tárgyas ragozás 
és a kérdőszó eltérése egyaránt mutatja: tkp. 
’hiszed-e, hogy nagyobbakat látsz?’ Javít-
va: Mërt mondám tënekëd, látálak tégëdet 
a’ figefa alatt, hiszël. Ezëktől nagyobbakat 
látsz. Valószínűleg fordítási hiba, vö. latin 
és mai fordítások. A szövegkiadásban nem 
jelzett hiba.

* 87rb23 vala… keresztëlő – Latin mintát kö-
vető szerkezet, tkp. múlt idejű állítás: …ke-
resztëlt vala; vö. latin és mai fordítások.

* 87vb11 magas – Helyesen: mély; fordítási 
hiba (szk.). A latin altus jelentése a helyzet-
től függően lehet ’magas’ és ’mély’ is.

* 88ra18 Ezëket igazakat mondád – A szer-
kezet hibája a latin követéséből is adódik, 
bizonyára fordítási hiba: tkp. ezëket igazan 
mondád vagy az igaza(ka)t mondád stb.; vö. 
latin és újabb fordítások. A szövegkiadás 
nem utal hibára.

* 88rb36 és ki győjt – A ki ’aki’ megjelené-
se hibás: az értelemváltoztató hiba lehet 
fordítói vagy másolói hiba is. Másoláskor 
az előző sor azonos helyének azonos szer-
kezete okozhatott zavart (És ki arat,… és ki 
győjt…), fordításkor pedig a szöveg szokat-
lanul széttagolt folytatása (a vető és arató 
kettőse mint párhuzam) téveszthette meg a 
fordítót. Javítva: És ki arat, érdemét vëszi, 
és győjt gyimölcsöt az örök életbe; vö. latin 
és mai fordítások. A szövegkiadás nem jelzi 
a hibát.

* 88vb3 A latin sorrendjétől is eltérve a birto-
kos jelzők közé kerül a birtokszó szerkeze-
te, ezzel hiányossá válik a mondatszerkezet: 
lëletëzetësëknek nagy sokassága, vakoknak, 
sántáknak, aszottaknak; a birtokos jelzőket 
egymás mellé helyezve: lëletëzetësëknek, 
vakoknak, sántáknak, aszottaknak nagy so-
kassága (a birtokszó szerkezete is kerülhet 
előre); vö. latin és újabb fordítások. Való-
színűleg fordítási egyenetlenség.

* 89vb39 Forgassatok – Bizonytalan értelmű 
mondat a forgassatok felszólító módja miatt: 
a latin minta félreértése, fordítói hiba. Kije-
lentő módra lenne szükség (mint az újabb 
fordításokban) vagy megengedő szerkezet-
re; javítva pl.: Forgatjátok az Írásokat…; 
vö. latin és mai fordítások.

* 89vb39 Hiányos a mondat szerkezete; for-
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dítási vagy másolási hiba. Javítva: és ezëk 
azok…; vö. latin és újabb fordítások. A szö-
vegkiadás nem jelzi a hibát.

* 90rb13 azokból – A -ból rag nem megfele-
lő, értelemzavaró hiba; valószínűbben má-
solási hiba az előző hasonló ragok hatására 
és a szó hasábzáró helyzete folytán; javítva 
pl.: azoktól, azok után; vö. latin és újabb for-
dítások. A szövegkiadás nem jelzi a hibát.

* 90vb27 étkeket – A többes szám fordítási 
eltérés vagy másolási  hiba: a latinban egyes 
szám (szk.); vö. latin és mai fordítások.

* 92va28 A fordítás itt egy szövegváltozatnak 
felel meg: et si dixero quia nescio eum ero 
similis vobis mendax et scio eum (szk.).

* 94rb44 és ő atyja – Félreérthető rész: tkp. 
’(hazug), és hazugságnak atyja’; a latinban 
sem egyértelmű szerkezet hasonmása; vö. 
latin és mai fordítások.

* 95va27 A latin itt eltér a Vulgata újabb 
kiadásának szövegétől: Dixi vobis iam, 
et audistis (Mondám tünektëk, és immár 
hallottátok – MK)  Dixi vobis iam, 
et non audistis (Megmondtam már nektek, 
de nem hallgattátok meg – Káldi, Neovul-
gáta); vö. további fordítások.

* 96ra12 és – A Vulgata újabb kiadásának 
szövege és a kódex latinja eltér: mercen-
narius autem et qui non est pastor (A’ béres 
kedég és ki nëm pásztor)  Nova Vul-
gata: mercennarius et, qui non est pastor 
(a béres pedig, aki nem pásztor); vö. újabb 
fordítások.

* 96vb39 őközzőllök – Lehetséges, hogy má-
solási hiba kezëkből helyett (szk.); vö. latin 
és újabb fordítások.

* 97vb39 Félreérthető fordítás: ő húga, ki 
mëgholt vala; helyesen: annak húga /húga 
annak, ki mëgholt vala; vö. latin és újabb 
fordítások.

* 97vb39 harmadnapi – A latintól való for-
dításbeli eltérés: l. quatriduanus ’negyed-

napos’; vö. újabb fordítások. Az eltérést a 
szövegkiadás ritkítással jelzi (a magyarban 
és a latinban is), de nem fűz hozzá jegyzetet.

* 98rb55 A két tagmondat között nincs kap-
csolóelem, két viszonyszó is hiányzik a la-
tinhoz képest: Proximum autem erat Pascha 
Iudaeorum, et ascenderunt multi Hierosoly-
mam – Közel vala pedig a zsidók husvétja: 
és sokan menének fel Jeruzsálembe (revide-
ált Károli-fordítás); vö. további fordítások.

* 99ra27 De arra jöttem az üdőbe – Homá-
lyos fordítás: tkp. ’(épp) azért jöttem ez(en) 
időben’; vö. latin és újabb fordítások.

* 99rb40 Gonoszság – A latinban nem sze-
replő szó; a Vulgata újabb szövegkiadása 
sem tartalmazza ezt a változatot. Jegyzetet a 
kritikai kiadás nem szentel e helynek, csak a 
szokásos ritkított kiemeléssel él.

* 99rb40 és mëgfordóljanak – Megtévesztő 
fordítás: tkp. ’nehogy megforduljanak(, és 
megvigaszjam azokat)’; a latinban is ha-
sonló megoldást találunk, ráadásul az újabb 
Vulgata szövege is eltér ettől: ott csak a tag-
mondat elején szerepel tagadás; vö. latin és 
újabb fordítások.

* 100vb1 A kérdő változat nem egyezik a la-
tinnal, ilyen variánst a szövegkiadás sem is-
mer.

* 100vb2 Nehezen érthető, nem világos szer-
kezetű szöveghely, különösen a ha rokon-
ban kifejezés miatt: tkp. ’különben nem 
mondtam volna nektek, hogy…’; vö. latin 
és újabb fordítások.

* 101ra13 adja tünektëk – Eltérés a latin-
tól: hoc faciam ’megteszem’; fordítói vagy 
másolói hiba a hasonló helyek hatására: pl. 
valóban ezt a változatot találjuk itt: adja 
tünektëk (102ra16). Esetleg a fordító sor-
tévesztése, vö.16. vers: dabit vobis (szk).

* 101rb18 Nëm hagylak el tütöket, árvák – 
Fordítási hiba, félreértés: tkp. ’nem hagylak 
titeket árván’; vö. latin és újabb fordítások.
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* 101rb19 Még kevesënnéiglen – Szerkeze-
tileg hiányos megoldás: tkp. ’még egy kis 
idő, és…’; vö. hasonló szöveghelyek (pl. 
102vb16), illetve latin és újabb fordítások.

* 101rb23 tartsa – A jövő időre utaló felszó-
lító mód használata lehet fordítói eltérés 
(vö. latin), és lehet a szöveg hasonló helye-
inek hatása is, tehát másolói vagy fordítói 
figyelmetlenség, hiba. Esetleg felmerülhet 
a felszólító és kijelentő mód egybemosó-
dása vagy táji alakazonosságának hatása is 
(-suk/-sük), ez azonban kevéssé valószínű; 
vö. még a következő vers (24) megfelelő ki-
jelentő módja (nëm tartja).

* 101vb9 ës – Nem egyértelmű a fordítás: a 
szótár a latin et-et és-nek értelmezi, azon-
ban a szeretlek jelen ideje (ez eltér a latintól) 
az is olvasatot teszi valószínűbbé; a foly-
tatás, a harmadik tagmondat elkülönülése 
szintén ezt az értelmet erősíti (külön mon-
dat, illetve az új Vulgata-szövegben pontos-
vessző különíti el); vö. újabb fordítások.

* 102ra13 barátjaért – A latinban többes 
szám szerepel: ’barátaiért’.

* 102ra19—rb19 e világ, mëly övé vala… – 
A köz beékelt jelzői alárendelés nem megfe-
lelően kapcsolódik a mondat szerkezetébe, 
félreérthető: tkp. ’e világ – mint övéit/saját-
jait – szeretne (benneteket)’ vagy ’e világ, 
mivel övéi volnátok, szeretne (benneteket)’; 
vö. latin és újabb fordítások.

* 102rb26 vigasztalandó Szent Szellet – A Szent 
Szellet a fordításban jelentkező többlettarta-
lom, a latinban csak a vigasztalandó meg-
felelője (paraclitus) szerepel; hasonló hely 
még: 101ra16 (itt a szövegkiadás nem jelö-
li ritkítással a többletet – szerkesztési vagy 
szedési hiba) és 102va7; vö. latin és újabb 
fordítások.

* 102va2 jött – A múlt idő fordítási hiba, he-
lyesen: jő (az idő) ’eljön (az idő)’; vö. latin 
és újabb fordítások.

* 102va6 betöltö – A  betöltö alak itt szabály-
talan: az elbeszélő múlt idő E/3. személyé-
ben, alanyi ragozásban lehetne szabályos (a 
tárgyas ragozásban, E/3. személyben -ö/ő-re 
végződő alakot sem a kódex szövegében, 
sem a BK-ben nem találunk); mivel itt tár-
gyas ragozásra van szükség a mondatszerke-
zet miatt (a szótár is tárgyas ragozású alak-
nak jelöli), hibát kell feltételeznünk: vagy az 
alanyi ragozású alak megválasztása, vagy 
a t jeles múlt idő betöltöttö alakjának má-
solása hibás (a másolás ez utóbbi hibájának 
felvetését a következő szó hangalakja is in-
dokolttá teszi: tü); esetleg felmerülhet, hogy 
a betöltö a betölté (vagy kevésbé valószínű-
en a betölti jelen idejű) alak záró magán-
hangzójának ejtés- és lejegyzésbeli labiális 
irányú alkalmi elváltozása a hangkörnyezet 
hatására; talán másolói hiba. A szövegkiadás 
és a szótár sem fűz megjegyzést a szóalak-
hoz.

* 103rb33 valljatok – A felszólító módú alak 
helytelen (a latinban jövő idejű igealak van: 
habebitis), kijelentő módra lenne szükség: 
(gyëtrelmet) vallotok. Talán fordítói tévedés, 
de valószínűbben másolási hiba: egy sorral 
előbb ugyanis szintén tárgyas szerkezet és 
ugyanez a szóalak fordul elő, helyesen: bé-
keségët valljatok (a latinban ott coniunctivus 
van: habeatis), és a mondat következő igéje 
is felszólító módú (bizodalmazjatok –  confi-
dite); vö. latin és újabb fordítások. A szöveg-
kiadás nem jelzi a hibát.

* 103va6 beszédimet – A latinnak megfelelő 
fordítás (të) beszédidet lenne (sermonem 
tuum); fordítási vagy másolási hiba.

* 103vb12 tartom valék – Igei segédszóként 
a vala helyett a valék megjelenése kivételes: 
lehet másolási hiba (talán a két szóval előbb 
lejegyzett volnék hatására), esetleg  nyelvjá-
rási sajátosság is. A jelenséget a szövegkia-
dás nem jelzi.
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* 104ra23 szerettem – Eltérés a latintól (dile-
xisti), de ismerünk ilyen szövegváltozatot is: 
dilexi (szk.); vö. latin és mai fordítások.

* 104rb10 kēsi vallván – A vall ige a ’bír, bir-
tokol’ jelentésben alannyal és tárggyal for-
dul elő a kódexben (vki vall vmit, vki vmit 
vallván; jelöletlen tárgy ilyenkor nem je-
lentkezik). A kódex hasonló szerkezeteinek 
megfelelő megoldás itt a kēst vallván lenne; 
a kēs vallván és a kēsi lévén típusú szerkesz-
tésmód nem jellemző a kódex nyelvére. – A 
kēsi vallván szerkezet kivételes, keverék 
vagy kísérleti megoldás: kése lévén + kést 
vallván; vagy jelöletlen tárgyas szerkezet.  
Szabálytalan, alkalmi fordítói megoldás.

* 105ra29 új (vádolat) – Fordításbeli eltérés: 
az új jelző nem szerepel a latinban; eltérő 
szövegváltozatot a szövegkiadás nem ismer.

* 105rb37 Félrevezető, a latinhoz képest is 
hiányos szerkezetű fordítás: tkp. arra szü-
lettem, és azért jöttem e világba; vö. latin 
és újabb fordítások. Az ad hoc fordításának 
hiányát ritkítással jelzi a szövegkiadás.

* 105rb1 Mëgfogá… és mëgostorozá – Nem 
megfelelő, pontatlan fordítás: tkp. ’megfo-
gatta és megostoroztatta’; vö. latin és újabb 
fordítások.

* 105va7 és a’ törvény szerént këll mëghalni 
– A latint követő szórend itt félrevezető: tkp. 
a törvény szerint meg kell halni(a) (a kódex 

nyelvéhez igazítva: a’ törvény szerént mëg 
këll halni); vö. latin és újabb fordítások.

* 106vb9 tudja – A tudja egyes száma eltér a 
latin szöveg többes számától, de ismerünk 
egyes számú latin szövegváltozatot is: scie-
bat (szk.); vö. latin és újabb fordítások.

* 106vb13—107ra13 Itt a Kit keressz? kér-
dés nem szerepel a latin szövegben, válto-
zatot a szövegkiadás nem említ. Vélhetően a 
néhány sorral lejjebb következő azonos rész 
téves elővételezése (l. a 15. versben ugyan-
ez); valószínűleg fordítói eltérés, változat, 
esetleg hiba; vö. latin és újabb fordítások.

* 107va2 Kána Galilëából – Pontatlan for-
dítás, a tulajdonnévi szerkezet eltorzítása; a 
latin a Cana Galilaeae  tkp. ’a galileai Ká-
nából /Galileának Kánájából’; vö. latin és 
újabb fordítások.

* 108rb21 Ezt kedég mit? – Nehezen értel-
mezhető mondat, ráadásul a megszólítás is 
kimaradt: tkp. ’Uram, és ő?’ Fordítási hiá-
nyosság; vö. latin és újabb fordítások.

* 108rb25 hogy mënd e világ foglalná azo-
kat, kik a’ könyveket írandók volná[na]k – 
A mondat fordítása hibás: nem a könyvet 
írókról, hanem a könyvben írandókról van 
szó: tkp. …hogy a világ befogadná a köny-
veket, melyeket meg kellene írni; l. még a 
108rb25 fenti jegyzetét; vö. latin és újabb 
fordítások.
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1. Nyelvjárási sajátosságok. – A kódex szövegének értő olvasásához, a kifejezések és a monda-
tok megértéséhez nemcsak egyes szavak szótározásával juthatunk közelebb. A mai nyelvi megfe-
lelők megtalálásában nagy segítségünkre lehet a szabályszerű nyelvi-nyelvjárási jellegzetességek 
áttekintése is. Ezért alább a gyakran előforduló, a mai nyelvhasználattól eltérő jelenségek közül 
emelünk ki néhány meghatározó sajátosságot.

Nyelvemlékünk és az általa megőrzött 15. századi magyar nyelvjárás meghatározó jellemzője, 
hogy önálló hangként megkülönböztette egymástól a nyíltabb és a zártabb e hangokat:1 a kódex 
szövegét és írásmódját tanulmányozva egyértelművé válik, hogy az olvasatban kétféle rövid e-vel 
(e, ë) és kétféle hosszú e-vel (ē, é) kell számolnunk (az I. Függelékben részletesen is tárgyaljuk az 
ë hang jelölésének és olvasatának kérdését). Hasonlóképpen általános, a töveket és a toldalékokat 
egyaránt érintő jelenség a nyíltabb hangmegfelelés: u, ü, i (ú, ű, í) hang helyett rendszerszerűen o, 
ö, ë (ó, ő, é) hangot találunk (pl. gyójt ’gyújt’, győjt ’gyűjt’, kévánja ’kívánja’, mënt ’mint’, mënd 
’mind’; mëgindola ’megindula’, elárolá ’elárulá’, gördölet ’gördület’, készëjt ’készít’, készéh 
’készíts’, nemő ’nemű’; arcólcsapás ’arculcsapás’, fëllyöl ’felül’, hátmëgől ’hátmögül’; tëszék 
’teszik’ stb.). Többször találkozunk ajakkerekítéses hangokkal ajakréses párjuk helyén (labiális 
megfelelés): i, ë helyett ü, ö hanggal (pl. küs ’kis’, ügyekëzvén,’igyekezvén’; töttēl ’tettél’, mëg-
vötték ’megvették’, lött ’lett’).

Mai nélkül névutónk még illeszkedik (nálkül, nēlkül formájú), és kivételesen teljesebb nēl-
külön alakjára is van példa (gyölekëzet-nēlkülön); a -szër rag még utótagszerű és egyalakú, nem 
illeszkedik (pl. hányszër, háromszër); a -kor rag tartalmas szavak után jórészt még koron alakú, 
és névutóként viselkedik (pl. vigyázatja-koron, idő-koron, éfēl-koron; de: mëndënkor, és egy eset 
kivételével mindig: mikor); maitól eltérő állapotuk és formájuk jelzésére a kötőjeles írásmódot 
választottuk, amint a Bevezetésben jeleztük. A -ból, -ből rag használata a maihoz hasonló, kivéte-
lesen azonban teljesebb formában is megjelenik (falubalól).

A mássalhangzók esetében a j mellett megtaláljuk az ly hangot: az l+j hangkapcsolatok he-
lyén is mellékjeles l̕l̕  betű szerepel, ennek kiejtése azonban vitatható (olvasat: kóstolja – ejtés: 

1 A nyílt e-t sajátos ékezetes betűvel (è) jelölte a lejegyző (illetve a másoló), de a zártabb e-knek kétféle betű felel 
meg: a mellékjel nélküli e betűk (e) és a hajszálvesszővel ellátott, a betűhű átiratokban egypontos ė-vel megjelenített 
betűk (e̍) ugyanis egyaránt zártabb ejtésű e hangokat jelölnek. (Amint azt a Bevezetésben már említettük, az utóbbi, 
egypontos (hajszálvesszős) ė betűk használatának oka nem teljesen világos; úgy tűnik, hogy a legzártabb e-féle 
hangok és a ma is zárt, hosszú é hangok jelölésére szolgálhatott elsősorban.)
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kóstollya ~ kóstojja). A szóvégeken soha nincs hosszú mássalhangzó (erről a Bevezetésben 
szóltunk). A nyelvjárási jelenségek közül számottevő a hangzónyúlás (pl. tőlled, őközzőllök, fëly-
lyől, mëllyek, illyeten, szárraz); az ínyhangok helyén sokszor foghangok jelentkeznek (hangkör-
nyezettől független – és attól függő l-ezés és n-ezés: pl. lik ’lyuk’; ül-lë ’ülj le’ – királt, királnak 
(de: király), tassolt (de: tassoly ’tarsoly’); szegén ’szegény’ – fösvénség (de: fösvény), báránt (de: 
bárány ~ bárán). A -val, -vel rag v-je nem mindig hasonul (pl. haragval, olajval – de van harag-
gal, olajjal alak is). Ritkább tájnyelvi eredetű hasonulást is találunk, az -rs- hangkapcsolat például 
teljes hasonulást mutat (tassoly ’tarsoly’).

A személyragozásban és -jelezésben az illeszkedés E/3. személybeli háromalakúsága a mai 
esetektől eltérően igékre és főnevekre egyaránt jellemző (elbeszélő múlt időben, alanyi rago-
zásban pl. monda, mënë ~ mëne, könyörölö; -t jeles múlt időben, tárgyas ragozásban pl. adta, 
eresztëttë, töttö; birtokos személyjelek esetében, E/3. személyben pl. háza, kezë ~ keze, földö – 
T/3. személyben pl. lábok, kezëk, szüvök). A magas hangrendű főnevek birtokos személyjele E/3. 
személyben, toldalék előtt egyes szavakban -i (eleibe ’elébe, elejébe’, közibe ’közébe, közéje’; 
többnyire azonban -é, pl. kezébe, nevét, helyére). A birtoktöbbesítő jel a ma szokásos -ai, -ei (-jai, 
-jei) változat mellett nagyobbrészt inkább puszta -i alakban fordul elő (pl. barátim ’barátaim’, na-
piban ’napjaiban’, leveli ’levelei’, ellenségink ’ellenségeink’ stb.). A melléknevek középfokának 
jele általában kötőhangzó nélküli -b (pl. erősb, gonoszb, këllemetësb). – A ragozásban is jelent-
keznek a szöveg egészét uraló nyíltabb hangzómegfelelések: pl. a T/1. személyű alanyi ragozás 
végződéseiben (pl. váronk, tëszönk ’várunk, teszünk’, adjonk, mënjönk ’adjunk, menjünk’), ige-
névi ragokban T/1. és T/3. személyben is (pl. adnonk, eresztenönk ’adnunk, eresztenünk’; látniok, 
lënniëk ’látniuk, lenniük’; illetve: látvájok, bemënvéjëk). Főnevek esetében ugyanígy nyíltabb 
hangokat tartalmazó, részben a már említett háromalakúságot is mutató birtokos személyjele-
zést találunk (barátonk, kënyerönk ’barátunk, kenyerünk’; lábok, kezëk, szüvök ’lábuk, kezük, 
szívük’). – Egyes igék a jelen idő E/3. személyében is -n végződést mutatnak (lëszën, tëszën, 
vëszën, viszën, hiszën, illetve aloszon, mëgyën). Bizonyos esetekben az E/3. alanyi és T/3. szemé-
lyű tárgyas -ik személyragok – a fentebb említett nyílt megfelelésekkel is összhangban – -ék (-ëk) 
változatban jelennek meg (iszik ~ iszék, ëszik ~ ëszék ’iszik; eszik’; tëszék ’teszik’ stb.).

Az igeidők közül nehézséget okozhat az elbeszélő múlt idő megléte (monda, mondá; ereszte, 
ereszté), különösen a rendhagyó viselkedésű -v tövűek hosszú magánhangzós tövű alakjai (pl. lőn, 
lőnek ’leve, levének’, tőn, tőnek ’teve, tevének’, vőn ~ vűn, vőnek ’veve, vevének’, hűn, hűnek 
’hive, hivének’, őnek ’evének’, iúnak ’ivának’ stb.). Hasonlóképpen szokatlan az egytagú -t végű 
igék -t jeles múlt idejének ma már csak egyes nyelvjárásokban előforduló egyszerűbb, rövidebb 
alakja (öttë ’(öttötte) öntötte’, ött ’(ett) evett’), valamint a -t jeles múlt idő T/3. személyének hosz-
szabb alakja (hittenek ’hittek’, jöttenek ’jöttek’, mëgnyugottanak ’megnyugodtak’). A jövő időt 
az -and, -end jel mutatja (pl. ëjendik, látandom, hallandja, mëgbocsátandjátok, mëglëlendi stb.).

Az igemódok jelölésében az -ëjt (-ít) képzős igék felszólító módja h hanggal valósul meg (pl. 
szoréhad ’szorítsad’, készéh ’készíts’). Az -sz(-), -z(-) végű igetövek felszólító módjában hasonu-
lás nélküli -szj-, -zj- hangkapcsolatot találunk (oszja ’ossza’, ereszj ’eressz’; hozjad ’hozzad’). Ez 
a jelenség nem csupán igékben érvényesül (vö. aszjú, hoszjú; tühozjátok ’tihozzátok’). 

A tövek között is találunk a maitól eltérő viselkedésűeket. A hív ige hiu és hí tőváltozatban 
is előfordul (vö. hiuni, hiutta ’hí(v)ni, hí(v)ta’ – híván, híjad ’hí(v)ván, hí(v)jad’); az alo-sz-ik, 
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haragu-sz-ik és a nyugo-sz-ik ige töve és alaki viselkedése is eltér a maitól, tővégi magánhangzó-
juk sem mindig egyöntetű (vö. alú, alutt, elalúnak, aloszon ’al(u)vó, aludt, elalusznak/elaludnak, 
al(u)szik’; haragoszék ’harag(u)szik’, haraguék ’harag(u)vék’; elnyugott ’elnyugodott’, mëgnyu-
gottanak ’megnyugodta(na)k’). Amint azt a Bevezetésben kifejtettük, épp a d-s tőváltozat hiánya 
miatt nem írtuk dt hangkapcsolattal ezeknek az igéknek a múlt idejű alakjait.

Az -ít képzős igék kódexünkben -ëjt végűek (szorëjt ’szorít’, készëjt ’készít’); az -alom, -elëm 
főnévképző -alm (-olm), -elm alakú (hatalm (nyugolm-), törödelm), mássalhangzóval kezdődő 
toldalék előtt, tehát hangzótorlódás esetén is: hatalmban, törödelmnek, törödelmbe. A mérték-
re utaló -nyi képző alaki viselkedése és jelentése is korábbi állapotot tükröz (vö. kevesënnéig-
len, kevesënné ’kevéssé, kissé, kevés ideig’, anné ’annyi’, ennē ennyi, mëné ~ mënē ’mennyi’). 
A sorszámnév képzője -d (pl. harmad ’harmadik’). – Nehézzé teszik a szöveg értelmezését a 
szokatlan igenévképzők és igenévi alakok is. Rendszeresen találkozunk személyragozott hatá-
rozói igenevekkel: a -va, -ve személyragos formáival (pl. jővéd ’amikor/amint jössz, te jővén’; 
kiszëdvétëk, lëesvéjëk stb.), továbbá az -att-, -ett- képzős határozói igenév személyragozott alak-
jaival (pl. jövette ’jöttében, mikor jött’; bemënettëtëk, ülettëk stb.); előfordulnak -t- képzős fő-
névi igenévi, főnévi származékok is, melyekhez személyjel és esetrag kapcsolódik (pl. kévántára 
’(meg)kívánására, (azért,) hogy megkívánja’; koldóltomat ’koldulásomat, (azt,) hogy kolduljak’). 
Olykor előfordul a latin jövő (vagy jelen) idejű melléknévi igenév (participium) fordításaként egy 
különös megoldás: folyamatos vagy beálló melléknévi igenévi alak szerepel -ol/(-öl) ~ -vol/-völ 
raggal: adandóol ’majdan adván, szándékozván adni’, adóvol ’adandóul, szándékozván adni’, 
mënévöl ’menőben, szándékozván menni’.
  
2.1. A szószedet célja. – Célunk az, hogy a nyelvemlék szövegének olvasásakor a megértéshez az 
első, gyors segítséget megadjuk a kódex szövegével most ismerkedő olvasónak, illetve hogy kö-
tetünket önmagában is használhatóvá tegyük, ha más forrás éppen nem áll rendelkezésre az olva-
sáshoz. Az itt következő szójegyzékbe azokat a legfontosabb szavakat és kifejezéseket vettük fel, 
melyek a mai köznyelvben ismeretlenek, illetve amelyeknek korabeli és mai alakja vagy jelentése 
egymástól számottevően eltér. A szójegyzékben igyekeztünk minél több esetet megjeleníteni a 
fentebb bemutatott nyelvjárási jelenségek szemléltetésére is.

Válogatásunk – lehetőségeinkhez mérten – igyekszik mind a jelentések, mind pedig a hangala-
kok és a szóelemek eltéréseiből minél részletezőbb és minél bőségesebb válogatást adni; ez a 
gyűjtemény azonban szükségképpen önkényes, és a szójegyzék formai-szerkezeti tagolásának 
megoldásai is egyszerűbbek a szokásosnál. Szójegyzékünk jellemzően egyirányú használatra ké-
szült: a betűrendbe szedett és viszonylag részletes szószedet a szöveg olvasása közben felme-
rülő kérdésekre kínál választ, a nyelvi forma nehézségeiből adódó értelmezési nehézségekben 
kíván segítségére lenni az olvasónak. Ellenkező irányban a szótár nem használható, és utalásainak 
viszonylag csekély száma belső kapcsolatok feltérképezésére sem teszi igazán alkalmassá. Idő 
hiányában sem vállalkozhattunk teljes és szakmai tekintetben is minden igényt kielégítő szó-
tár összeállítására, arra, hogy a kódexben szereplő szavak alakjairól, jelentéseiről teljes körű, 
hiánytalan áttekintést adjunk (pl. szövegrészletet csak esetenként közlünk, s nem adunk meg szö-
veghelyeket sem). Azonban nincs is szükség erre, hiszen – bár különböző céllal és igénnyel, de 
– kódexünk anyagának szótári feldolgozását korábban más szótárak szerkesztői már elvégezték. 
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Rendelkezésünkre áll A Müncheni Kódex szókincse című szótárfejezet (Szabó T. Ádám 1985: 
345‒524; ez a kiadvány a világhálón is elérhető) és a szójelentések latin–magyar irányú, teljes 
körű felsorolására is kiterjedő A Müncheni kódex magyar–latin szótára (Nyíri 1993); a toldalé-
kokról (képzők, jelek, ragok) pedig kódexünk testvérszövege, a Bécsi kódex alapján készült szak-
szerű összefoglalás A Bécsi kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban címmel (Károly 1965). E 
munkák az alaposabb elemzéshez és a kutatáshoz is nélkülözhetetlenek (noha az elsőként említett 
szótár – az olvasati hibák miatt is – csupán kellő óvatossággal használható).
  
2.2. Mi került be a szójegyzékbe, és mi nem? – Ha más ok nem indokolta, általában nem vettük 
föl a szójegyzékbe azokat a szavakat, melyek csupán az e, é hangok színében (a zártság foko-
zatában) térnek el a ma használatos formájuktól (pl. ēn ’én’, ëgyēb ’egyéb’, tësz ’tesz’), mivel 
egyértelműen megfeleltethetők a mai köznyelvi alakjaiknak; hosszbeli eltérés esetén viszont 
ezek is helyet kaptak a szójegyzékben (pl. keves ’kevés’, kötel ’kötél’). Összetett szavak eseté-
ben olykor csak az önállóan is használatos utótagokat helyeztük előtérbe; az elő- vagy utótagot 
szótároztuk a hangeltérés miatt, ha így is könnyen megtalálható a szóelem, máskor nemcsak az 
összetételi elemeket, hanem az összetett alakot is felvettük a szószedetbe (pl. hozjávép ’hozzá-
lép’). – A szenvedő igeképzős formák, mivel többnyire könnyen felépíthetők és értelmezhetők, 
általában nem kerültek be a szójegyzékbe, sajátosabb jelentés vagy nehezebb értelmezhetőség 
esetén viszont igen. Nem kerültek be a tömegesen, rendszerszerűen előforduló igei személyragok 
és birtokos személyjelek eltérései sem, bár ezek közül néhány jellegzeteset kiemeltünk és meg-
jelenítettünk címszóként is (pl. -onk, -önk); más eseteket azonban szavakkal együtt, egyenként is 
szótároztunk, pl. az -ëjt képzős igéket és -h jeles felszólító módjukat (ezek eltérő változatokat is 
mutathatnak, pl. tisztóh ~ tisztéh). A tulajdonnevek nagy részét nem vettük be a szövegek szó-
jegyzékébe (a naptár természetesen kivétel); néhány fontos, központi jelentőségű hely- és sze-
mélynevet viszont igen, s az ismertebb helyek melléknévi származékait is (pl. niniviabeli ninive- 
beli). 

2.3. A címszavak, szóegységek felépítése. – Egyszerűsített szójegyzékünkben címszóként az 
olvasati szóalak vagy – ha elegendő – a szótári tő szerepel döntve és vastagítva; néhány fontosabb 
szószerkezetet kezdő eleme szerint soroltunk betűrendbe. A címszavak egészének döntése miatt a 
szóvégi hosszú mássalhangzók olvasatbeli döntött jelölése itt nem érvényesíthető, szó belsejében 
pedig a kiejtés szerint vettük föl a címszót (vö. előbi).

Címszóként jeles, ragos alakokat is felvettünk (sajátos alakjuk, jelentésük vagy egyediségük, 
a szokott szótári alak szövegbeli hiánya miatt) – ilyenkor a szótő után kötőjel található, és szóköz 
után hullámvonallal kapcsolódik hozzá a toldalék, vagyis a szó további része; azonban ezt a részt 
is vastagítva szedjük, és a betűrendbe állításban a vastagított betűket (a szóközök és a tagoló 
jelek nélkül) folytonosnak tekintve vesszük figyelembe. Általában olyan alak szerepel címszó-
ként, amely ténylegesen megtalálható a kódex szövegében, ezért fordul elő nagy számban jelezett 
vagy ragozott szóalak is címszóként. A maitól eltérő (pl. mëgyën, vagyon, viszën) típusú hosszabb 
igealakokat, bár lehetnének önálló címszavak ebben a formában is, szintén tőre és ragra bontottuk 
a címszóban. A kötőjel az önállótlanság jele is lehet, pl. igekötői szerep vagy utótag jelzésére is 
szolgál, és egy-egy fontos, a mai köznyelvtől eltérő vagy ma nem használatos toldalékot is fel-
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vettünk címszóul (pl. -att-, -ett-), ezek kötött szóelem voltát szintén kötőjel mutatja. A képzőket 
(a nyelvtani szerepűeket is) a tőhöz tartozónak tekintettük. Igenévi (főnévi, határozói, melléknévi 
igenévi) alakok is szerepelnek címszóként, ha jelentésük önálló, elkülönülő, vagy ha alapigéjük 
nem fordul elő önállóan.

Elvi-módszertani nehézséget jelentettek a címszavak megjelenítésében egyes különleges ala-
kú toldalékolt formák (pl. múlt vagy jövő idejű alakok: a tő olykor egyetlen hang (ö-tt), de egybe 
is eshet egy hosszú magánhangzóban a tő és a toldalék magánhangzója (pl. v-őn, lē-nd). Szükség 
esetén (megtévesztő, félreérthető vagy többértékű címszónál) a szófaj rövidítését is megadjuk a 
címszó után, zárójeles rövidítéssel; igék esetében gyakran követi ezt a vonzat rövidítése döntve, 
pl. vmit, vkivel. Zárójelben a nem állandó, az esetenként elmaradó vonzatok szerepelnek. Ha a 
feloldásban szereplő jelentést képviselő ige vonzata egyezik a címszó után szereplő dőlt betűs 
vonzattal, a vonzatot a feloldás után nem ismételjük meg; ha eltér attól, akkor a jelentésadó szó 
után a mai vonzatot, a saját vonzatát kiírjuk.

Ha alaki eltérése miatt került be a címszó a jegyzékbe, vagy alaki eltérése is említésre mél-
tó, akkor álló szedéssel először a mai szó- vagy tőalak következik a sorban. Ha kizárólag alaki 
feloldás céljából szerepel a jegyzékben egy szó, akkor a vonzatot és a jelentést is mellőzzük (pl. 
mëggyún). A szócikkben ezután (ha van folytatás) a jelentés(ek) felsorolása következik. (Ha te-
hát megadjuk egy címszó mai köznyelvi hangalaki, szóalakbeli megfelelőjét, az mindig az első 
helyre kerül; ha az alaki megfelelőnek a jelentése ma nem használatos, vagy távolabb esik az 
ez után említendő jelentéstől, akkor zárójelbe tesszük, és a zárójel után vessző nélkül folytatjuk 
a jelentés(ek) megadását: pl. repëső (fn) (repdeső) madár.) Mivel minden esetben nyilvánvaló, 
hogy az első feloldás alaki vagy jelentésbeli természetű-e, a mai alaki megfelelőket és a jelenté-
sek feloldását a sorrenden kívül más (a szótárakban megszokott) módon nem különítjük el; felső 
vesszőt (aposztrófot) a jelentés megjelölésére tehát csak kivételesen használunk. Olykor, ha az el-
sődleges cél a régies alak feloldása, de a jelentéshez is van mondanivalónk, a jelentésre vonatkozó 
részt zárójelbe tesszük. – Az elkülönülő jelentéseket egymástól pontosvesszővel, nagyobb eltérés 
esetén, ritkábban számozással választjuk el. Pontosvessző olykor közeli vagy azonos jelentések 
között is állhat, ha a feloldásban használt igék vonzatai eltérnek (pl. betakar vkit vmibe beteker, 
bepólyál; betakar vmivel). A különleges, egyszeri jelentés-előfordulásokhoz esetenként példát is 
közlünk a kódex olvasati szövegéből. A megadott jelentések és alakok mindig a kódex szövegére 
vonatkoznak, a kódex szövegében elő nem forduló jelentéseket nem említünk. Ha a többjelentésű, 
de a maival nagyrészt egyező jelentésű szavak esetében csak egy-egy eltérő, különleges jelentést 
emelünk ki, akkor ezt a szűkítő szövegpélda, szószerkezet jelzi (pl. elvësz), vagyis a szöveg-
környezet jellemző szavainak zárójeles felidézésével egészítjük ki a címszót. Mivel szövegünk 
egésze latinból való fordítás, a jelentések megadásakor figyelembe vettük a latin megfelelőket is 
(Nyíri Antal szótárára, illetve a latin szöveg megfelelő helyére támaszkodva).

A döntve látható vonzatok és szavak a kódex szövegének, olvasatunknak az elemei, álló betűk-
kel a mai nyelvi alakokat írjuk. Az alakbeli eltérésük miatt szótározott jeles, ragos alakokat olykor 
önállóan is címszóvá tettük, és utaltunk a tőszóra is (pl. aláhátok l. alajt); a figyelemre méltó jeles, 
ragos formákat a tőszó után egymástól elválasztva soroljuk föl (gyakran csak a főbb eltéréseket, 
nem minden jeles, ragos alakot).
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A szokatlanabb elbeszélő múlt idejű alakok mellett többször nemcsak a szokottabb, a mai köz-
nyelvi minta szerinti elbeszélő múlt idejű megfelelőt közöljük, hanem zárójelben – a múlt idejű 
jelentés megerősítésére, segítségül – az egyszerű -t jeles múlt időt is feltüntetjük (az elbeszélő 
múlt idő kategóriáját viszont ez esetben jelezzük).

2.4. Rövidítések. – A szócikkekben a határozatlan névmásokat a szokásos vki, vmi ’valaki, va-
lami’ stb. formával rövidítjük, a szócikkek közötti utaláshoz szükség esetén l. vagy vö. rövidí-
tést használunk; a hullámjel (~) a címszó helyett áll, többelemű címszó esetén is csak egyetlen 
hullámvonal szerepel.  Az E/1., E/2.; T/1., T/2. stb. jelentése: egyes szám első, illetve második 
személy; többes szám első, illetve második személy stb. – A megadott szófaj a kódexbeli előfor-
dulások szófaji értékére vonatkozik (vö. például: nazarëus (mn) – egyébként lehetne főnév is). 
– A szófajok rövidítése (e rövidítés mindig zárójelben szerepel): i (ige), in (igenév), hi (határozói 
igenév), fn (főnév), tn (tulajdonnév), mn (melléknév), szn (számnév), nm (névmás), hsz (határo-
zószó), ksz (kötőszó), nu (névutó), ik (igekötő), msz (módosítószó), isz (indulatszó). – Alaktani 
jelzések: (a) = alanyi ragozás, (t) = tárgyas ragozás, tsz. = többes szám / többes számban, fsz. m. 
= felszólító mód; m. idő = múlt idő, elb. m. = elbeszélő múlt idő, birt. szj. = birtokos személyjel, 
btöbb. jel = birtoktöbbesítő jel, szr. = személyrag. Egyéb: kny. = köznyelv, mgh. = magánhangzó.

3. A naptár és az evangéliumok. – A szójegyzék kettébontását a naptár és az evangéliumok 
nyelvi jellegzetességeinek alapvető különbsége, valamint a két egység jól elkülönülő, önállóan is 
tanulmányozható volta indokolja. A naptár szójegyzékébe egyes jellegzetes közszavakon és jele-
ken kívül a lényegesebb tulajdonnevek ma ismert változatai is bekerültek, nem tartottuk azonban 
feladatunknak az egyháztörténeti, a szentek életére vonatkozó (hagiográfiai) vagy a teológiai ma-
gyarázatot, noha a Jegyzetek fejezetben néhány esetben még további eligazítást is talál az olvasó.
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alú alvó
ámëni mártír amiens-i vértanú
Annos Ágnes
apastaloknak eloszlások (az ~) apostolok 

szétszéledése, elindulása 45. július 15-én
aprószentëk a Nagy Heródes által megöletett 

két év alatti betlehemi gyermekek
aureus numerus aranyszám (a naptári évhez 

tartozó, 1 és 19 közé eső szám; számítása: 
[a naptári év +1] osztva 19-cel)

basilëabeli tkp. Szent Basilissa, Szent Julianus 
házastársa (Julián és Bazilissza remetehá-
zaspár napja); l. még Jegyzetek! 

Barrabás Barabás, Barnabás
Bërëck Briccius
Bërënald Bernát (~ gyóntó ~ hitvalló)
Bódoganya Boldogasszony l. Havi Bódog-

anya
Brigida szűz Szent Brigitta
Cëcëllyë Cecília
Cirici Kürosz
concurrentes ’illeszkedő’ vagy ’összeillő szá-

mok/napok’ (megmutatják, hogy egy adott 
év március 24-e a hét mely napjára esik)

Dëzsidérius Dezső
Diënës Dénes
domnikálisz l. litëra domnikálisz
ëdukon hitvalló, tanító
Ëlzsébët Erzsébet
Ëmre Imre
Erenyei mártír Szent Ireneusz sirmiumi vér-

tanú

Ëstván István
fëlmagasztatat (fn) felmagasztalás (Szent ke-

reszt fëlmagasztatatja Szent Kereszt felma-
gasztalása)

fël-mënnybe vétel felvétel a mennybe (Máriá-
nak fël-mënnybe vételë Mária mennybevé-
tele, Nagyboldogasszony napja)

Fémia szűz és mártír Szent Eufémia
Gëdróc szűz Szent Gertrúd
Gëlérd  Gellért
gyóntó hitvalló
Havi Bódoganya Havas Boldogasszony
Hërici püspök és mártír Szent Henrik
hirdetet meghirdetés, hírül adás (Máriának ~ë 

napja az angyali üdvözlet, Urunk megtes-
tesülésének hírül adása, Jézus fogantatásá-
nak ünnepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja)

hód hold
id ëszt (vagy id ëst) azaz, tehát, vagyis (latin 

id est, naptárbeli rövidítése: · i ·)
idus idus, a hónap 15. vagy 13. napja (rövidít-

ve: I d9)
intervallum különbség
íródëják íródeák, írnok
Jánus János
Jánus baptista Keresztelő Szent János (~ szü-

letetë ~ születésének ünnepe)
jelënet megjelenés (Szent Mihály ~ë Szent 

Mihály főangyal ~e, a Szent Mihály-jele-
nések ünnepe)

Jëronimus pap és doktor Szent Jeromos 

Szójegyzék a naptárhoz
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Juliáni Julián
Juliánus szűz és mártír Julianna szűz és mártír
K L Kalendae (Calendae) a hónap első napja, 

a hónap napjai
Kolozs szűz Szent Skolasztika
konfëssor hitvalló
koronázattak koronázottak (négy ~ ’a négy 

megkoronázott’)
környékëzet körülmetélés (Úrnak ~ë napja Jé-

zus ~ének napja)
litëra domnikálisz littera dominicalis vasárna-

pi betű, a naptári év első hét napja közül a 
vasárnap betűjele; kijelöli, hogy a naptári 
napok a hét mely napjának felelnek meg 

Longinus vitēz / Longinus vak vitēz Longi-
nus, a százados, aki a keresztre feszítést 
vezette

Mártié hospiti Úré Mártának, az Úr vendéglá-
tójának (napja); l. még a Jegyzetekben!

Maurius Mór
mëgemlekëzet megemlékezés (Szënt Pál ~ë 

emlékezés Szent Pálra és Szent Péterre, a 
római egyház első vértanúira)

mëgfordolat (meg)fordulás, megtérés (Szent 
Pál ~ja napja Pál ~a, Szent Pál ~ének napja) 

mëgjelënet megjelenés (Szent Márton ~ë, 
Szent Tamás ~ë )

mëglátás látogatás (Mária Ëlzsébëtnek ~a 
Mária ~a Erzsébetnél, az áldott állapotban 
levő Szűz Mária várandósságának ünnepe, 
Sarlós Boldogasszony napja)

mëglëlet megtalálás, föltalálás (Szënt kereszt-
nek ~ë Szent Kereszt ~a, Jézus keresztjé-
nek megtalálása)

még úgyan ugyanúgy, hasonlóan
mëgváltozás átváltozás, színeváltozás (Úrnak 

~a napja Urunk ~ának ünnepe, Jézus isteni 
dicsőségének felragyogása a Tábor-he-
gyen)

mënd szënt napja mindenszentek napja, ün-
nepe

N Nonae, a nónás előtti napok

nónás a hónap 7. vagy 5. napja, a 9. nap az idus 
előtt

Nostári Nesztor
nyakavágása vkinek lenyakazása, lefejezése 

(Szent Jánus baptista ~ Keresztelő Szent 
János ~) 

olajban főzet olajban főzés (Szent Jánusnak ~ë 
napja Szent János apostolt forró olajjal telt 
katlanba vetették, de sértetlenül került ki 
belőle)

oktáva nyolcad, megemlékezés valamely szent-
ről az ünnepét követő 7. napon

Öduárd király Edvárd (Eduárd) király
Përpétué és Bódog Szent Perpétua és Szent 

Felicitász
Priska Piroska
protomártír Szent István első vértanú
Rustici Szent Rusticus
Silvestër Szilveszter
székbe ület székbe ülés, székfoglalás (Szent 

Pētër ~e Szent Péter apostol ~a pápaként)
Szent Gëllyén Szent Kilián
Szënt Katërina Szent Katalin
születet születés (Úrnak ~e Jézus ~e, karácsony; 

Mária ~i Mária ~e, Kisboldogasszony napja)
Szűz Kalára Szent Klára
társság társaság; társak, társai vkinek (Szent 

Diënës / társságival / mártírok, Viktorin tár-
sasági)

Tëodórus Teodóra
tisztolat megtisztulás (Szűz Mária ~ja Szűz Má-

ria megtisztulásának ünnepe, Jézus bemuta-
tása a templomban)

tudnimërt tudniillik, vagyis
Unubalt gyóntó Willibald hitvalló
választat (fn) választás (Szënt Katërina asszon 

~ja)
vasa szakadatja vasa szakadása (Szent Pētër ~ 

Péter apostol láncainak lehullása)
vétel l. fël-mënnybe vétel
vigília vigilia, böjt, ünnep előestéje; éjszakai 

zsolozsma vagy istentisztelet



227Szójegyzék

Abba Atya (az arámi szó eredeti jelentése: 
apa, apu)

adandó- ~ol (in) adandóul, adandóként
adat (fn) adás (tanóságának adatjára)
adëps zsír, háj
adó- ~vol (in) adandóul, szándékozván adni
ajándok ajándék
ajándokoz (vmit) ajándékoz, ajánl vö. ajánl
ajánl vmit (vkinek, vmiért) ad, odaad; felajánl, 

áldoz
ajánlat (fn) áldozat, ajándék
ájëjt vmit, vkit áhít, kíván
ájëjtat (fn) áhítat, áhítás, kívánság, akarat
ajt- ~ára ajtajára
ajtótartó ajtónálló, kapus, őr
akcsa fillér
akként máskülönben
a’ kor akkor
aláereszt ~i magát leveti magát (vhonnan)
aláhajt ~ja magát lehajol
alá- ~hátok alajtsátok, alítsátok l. alajt
alajt vmit, vkit vminek alít, sejt, gondol
alás alvás
alatt- ~ok (hi) aludtukban, miközben aludtak
alba fehér ruha (latin alba)
áldomás áldozat
alhatatlan ki nem alvó
alja- ~iglan aljáig
alkolmas alkalmas, (egybe)illő, megfelelő
alkot vmit készít (pl. vacsorát); épít (házat, 

templomot)
állapik áll

állaptat vkit vhová állít
állat (i) vkit, vmit vhová állít
állat (fn) dolog; alkat, termet
állatt- ~a (hi) álltában, miközben állt (~ok áll-

tukban, miközben álltak)
állhatatost (hsz) állhatatosan, megállás nélkül
álnok gonosz, hitvány; ~ól tart l. tart
álnolkodat (fn) álnokság; kém (eresztének 

~okat)
álnolkodik vkinek leselkedik vki után, megfi-

gyel vkit
alo- ~gyatok aludjatok vö. aloszon
alól (nu) alól; (hsz) alulról
alosz- ~on al(u)szik
alót l. alajt
által(-) (ik) át-, keresztül- vmin; (nu) vmin át, 

keresztül
általgyakdos vkit átdöf(köd), átszúr
általkodik megszégyenül, szégyenkezik
általl vmit, vkit szégyell; tisztel, megbecsül
(-)anné (-)annyi
apëks ékezet, pontocska
apolat csók
apród gyermek
aratat aratás
áról árul
aromata illatszer
áros (fn) árus
árr- ~a (fn) ára (vérnek ~)
árra (mn) árú
aszjú (mn) száraz (hely); sorvadt, elszáradt 

végtagú (ember) vö. kezëaszott 

Szójegyzék az evangéliumokhoz



228 Szójegyzék

aszott (mn, fn) sorvadt, elszáradt végtagú (em-
ber)

-att-/-ett- korabeli személyragozható határozói 
igenév képzője: ’miközben a cselekvést 
végezte’ (pl. bemënettetëk bementetekben, 
járattok jártukban, vacsorálatta vacsorál-
tában stb.)

atyafi testvér; rokon
atyjafia vkinek (atyámfia, atyádfia, atyátokfia) 

l. atyafi
austër déli szél
avól avul
azonként l. azonképpen
azonképpen ugyanúgy
azonközbe eközben, ezalatt

-b  -.bb [-.bb = bb előtte rövid mgh.-val] (kö-
zépfok jele, pl. magasb magasabb, job jobb)

Babillon- ~ba vitelet babiloni fogságba vitel
balgatag balga, együgyű
balgatagoslik balgatagon, esztelenül visel-

kedik
baptista (mn/tn) Keresztelő (János Baptista 

Keresztelő János)
bar fiú, fia vkinek (héber); Bar Iona, Bariona 

Jóna fia
barátos (mn) vkivel baráti, barátságos viszony-

ban levő
bátorëjt vkit bátorít
bead vkit elárul
befëdëz vkit, vmit befed, betakar, ruház; meg-

véd
békeség békesség, béke; békeségët vall béké-

ben él, türelemmel van
békó béklyó
beköt vmit betakar, lefed
belé (ik) bele-; (hsz) benne
beléötvén beleöntvén
belēndës (mn) kicsapongó
belēndës- ~ől (beléndesül) kicsapongó mó-

don, tobzódva
belēndëzkëdik házasságot tör

belől (hsz, nu) belülről, vkinek a belsejéből; 
embërnek ~ ember belsejéből, emberből

belőll- ~ö belőle (hsz) (ēnbelőllem, tëbelőlled, 
őbelőllö)

bēlpoklos l. poklos
Belzëbup Belzebub
bemárt vmit vmibe belemárt
bemënett- ~ëtëk (hi) bementetekben, miköz-

ben bementetek (~ëk bementükben, miköz-
ben bementek)

bemënvé- ~tëk (hi) ti bemenvén (~jëk ők be-
menvén)

bénna (mn, fn) béna (bénnán, bénnáól; bén-
nák)

benyel vmit elnyel, fölemészt
bér ár, fizetség, érték
berekeszt vkit (vhová), vmit becsuk, bezár
bérl- ~ettek (i) béreltek (T/3. múlt idő)
beszéll- beszél-; mgh. előtt -ll- van a tőben (pl. 

beszéllëk, beszéllesz, beszéllëtt, beszéllene; 
de: beszél, beszélvén)

beszéllet (fn) beszéd, beszélés
beszéllett- ~e (hi) beszéltében, miközben 

beszélt(e) (~ëk beszéltükben, miközben 
beszéltek)

beszélvé- ~jëk (hi) ők beszélvén
betakar vkit vmibe beteker, bepólyál; betakar 

vmivel
betëgl (i) beteg, betegeskedik
betelik elmúlik (múlt idő: l. betölt)
betësz vmit bezár, becsuk (ajtót); becsuk, ösz-

szecsuk (könyvet) [tkp. írást, pergament 
összeteker]

beteljesëjt beteljesít
betö- ~ttö (i) betette; vö. tött
betöl- ~t (i) betelt (a betelik múlt ideje; betöl-

tek beteltek, betöltenek beteltenek (betel-
tek))

betölt vmit megtölt; beteljesít
betöltetik feltöltetik (völgy); beteljesedik (írás)
bevësz vkit befogad, elfogad, hisz neki
bírólkodt- ~ának (in/fn) ~ idejében bírói mű-
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ködése, helytartósága idején (vö. bírólkodat 
(Nyíri 1993)) 

bizodalmaz(ik) bizakodik, reménykedik (bizo-
dalmazjatok bizodalmazzatok)

bizony (mn) igaz(i); (msz) tényleg, valóban
bizonyába (msz) igazán, valóban
bódog boldog, szent, üdvözült
bojtó (mn) buzogó, szökellő
bosszóság igazságtalanság, gyalázat
böcsől vkit becsül, tisztel
böjtölő- ~völ (in) étlen, éhesen, böjtölve
bölcseség bölcsesség
bötő (fn) betű
bővölködet bőség, gazdagság, felesleg
bővölködik (vmivel) bővelkedik vmiben, bőség-

ben él
bővöltetik l. bővölködik
búsëjt vkit (búsít) fáraszt, zaklat
bűnhöszik vétkezik, bűnt követ el
bűnös művelkëdetbeli vámos l. jelën való bűnös
büntet vkit szidalmaz, gyaláz

cëntúrió százados (latin centurio)
cilícium szőrzsák (latin cilicium)
címër felirat
címërlet l. címër

császárlat (fn) vkinek ~a császársága, császári 
uralkodása

csëndeszben (hsz) csendben, titokban
csëppenet (fn) csöppenés, csöpögés
csipkebokor vadrózsa (Rosa canina)
csuda csoda
csudálkodik csodálkozik
csupa (msz) csupán, csak

darabos (mn) göröngyös
dëják (mn) latin
Délszegi királné Dél királynője (Sába király-

nője)
demaga (ksz) de, mégsem; hanem
derëb darab

derhënő (fn) derült idő
dézma dézsma, tized 
dicsővëjt dicsőít
dicsővöl dicsőül
dicsővöltetik dicsőültetik: dicsőül, dicsőíttetik
didragma (fn) kétdrachmás (érme)
doktor mester, tanító, tudós, írástudó, törvény-

tudó
dög dögvész, járvány
dragma drachma
e ez
ebéll ebédel
ebéllőház ebédlőház, étkező
ébër héber
éccaka (fn, hsz) éjszaka
eddëglen eddiglen, eddig
edény tároló(eszköz), tartály; érték(tárgy), 

eszköz, felszerelés
ëdukon hitvalló, tanító
ëffëta Nyílj meg! (görögül: ephphatha; arámi 

Effata!)
egész (mn) egészséges
égödöz vágyakozik, fellelkesül (szüvönk ~)
ëgybe(-) (hsz) együtt; (ik) egybe-, együtt-, 

össze-
ëgybegyőjt vkiket, vmiket egybegyűjt; össze-

gyűjt
ëgybegyölekezik egybegyűlik, összegyüleke-

zik
ëgybegyőlik egybegyűlik
ëgybejő egybegyülekezik, összejön
ëgybekērdëzkëdik összegyülekezik, tudakozó-

dik (tsz.)
ëgyberekeszt vmit vmivel egybefog, kifog, ki-

mer (~é halaknak nagy sokasságát)
ëgybeszëd vmit összeszed
ëgybeszerkët vkiket egybeszerkeszt, összeköt 

(kiket Isten ~ëtt)
ëgybeszorëjt vkit beszorít, összeszorít, meg-

szorongat
ëgybetanakodik összebeszél, megállapodik 

vkivel
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ëgybeül vkivel asztalhoz ül, egy asztalnál ül
ëgyeb- ~i egyesek, mások, némelyek
ëgyebönnen  máshonnan
ëgy esti pénz egynapi bér
ëgyeddëglen eleddig, mindeddig
ëgyembe (vkivel) együtt, közösen
ëggyen-ëggyen egyenként, egyesével, egymás 

után
ëgyenlő vkivel, vmivel hasonló vkihez, vmihez
ëggyesëjt egyesít
ëggyesől vkivel (egyesül) ragaszkodik, szegő-

dik; (meg)békél, békül; vö. mëgëggyesől
ëggyetlenëgy-születëtt l. ëggyetlenëgy-szülött
ëggyetlenëgy-szülött egyszülött
ëggyik eggyük, közülük egy, egyikük
ëgy idő egy óra; vö. közbemúlik
ëgymëndën (mn, fn (nm)) minden egyes, 

mindegyik, mindenki; ~tëk mindegyiktek, 
bármelyiktek, ~ik mindegyikük, bármelyikük

ëgy néki (nm) egyvalaki
ëgyügyő (együgyű) tiszta, szelíd (~vek együ-

gyűek)
ēh- ~hel éhhel, éhezve (~ elveszik)
ehnyëjt vkit enyhít, fékez, szelídít
ëj- ~endik eendik, enni fog
ëjendő eendő, fogyasztandó
ëjett- ~e (hi) ettében, miközben evett
-ëk/-jëk -ük/-jük T/3. személyű birt. szj. (fejëk 

fejük, idejëk idejük, kezëk kezük, vérëk vé-
rük stb.); l. még -ok/-jok

eláról vkit elárul; ~ vmit elad, áruba bocsát
el-be vhová, vmeddig (hsz/ik) befelé, elfelé; 

el-bemenve (egészen vmeddig) (mënd el-be 
a’ papok fejëdelme pitvaraiglan)

eldöjt vmit eldönt, fellök, felborít
elébb(-) (hsz) előbb, korábban; (ik) előrébb-
elébi l. előbi
elegyëjt elegyít
elegyölet elegyület, kenet, keverék
eleibe (ik) elé-, elébe-; (nu) elé, elébe, elejébe 
eleibekel vkinek elébekel, elémegy, eléáll vki-

nek, odamegy vkihez 

ëlëktrom fekvőhely, ágy (~ok)
élemëdt (mn) élemedett, idős
elered l. ered
élet a születéstől a halálig tartó idő (emberé-

let); ennivaló, táplálék; vagyon, minden(e, 
amije van) 

eleve(-) (hsz) előre, az elején; (ik) elé-, elő-, 
előre-

elevejő előjön
elevekel elöl jár, elöl megy, előremegy; ~ vkit 

megelőz
elevemúl vkit előtte megy, megelőz
elevent- ~ë él(e)tében
elevevetet (fn) elővető kenyér, áldozati/meg-

szentelt kenyér, elsőként átadott kenyér; 
vö. elővető kënyerek

elfenyëjt vkit (elfenyít) megfedd, megfenyít
elfordëjt vkit (elfordít) félrevezet
elfordëjtatt- ~a (hi) miközben elfordította (a 

népet)
elhány vmit eldob, elhajít
elhimletik (vhová) szétszóratik, hazaküldetik
elhitet vkit félrevezet, (meg)csal, becsap
elhitetet (fn) elhitetés, félrevezetés, csalás
elhitlenől (i) elhitlenül, hitehagyottá lesz, 

megtéved
el-ki (hsz) kifelé, elfelé (el-ki mëne)
elközelëjt elközelít, elközeleg
ellen (nu) ellen; átellenben, szemben (~tëkben 

veletek átellenben)
ellene (nu, ik – átmeneti szerepe miatt külön-

írva szerepel) vkinek ellentmond; szembe-
szegül vkivel (~ nëm állhat) 

ellenébe (nu) vminek szemben vmivel
elmënett- ~ëk (hi) elmentükben, miközben 

elmentek
elmënvé- ~jëk (hi) ők elmenvén
elmet vmit elmetsz, elvág; elmetöttö  elmetette, 

elmetszette; medd el mesd/metszd el
elmúl(ik) odébbáll, továbbáll, elmegy; ~ vkit/

vmit otthagy, elhagy, kikerül, elmegy mel-
lette
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elmúlat vmit elmulaszt, figyelmen kívül hagy
elnyel vmit lenyel, eltűr
elnyug- ~ott elnyugodott, lenyugodott (nap)
elő (mn) első; a legjobb (elő stóla); ~vek (elő-

ek) elsők
előbeli- ~ek (fn) előbbiek, korábbiak; öregeb-

bek
előbi előbbi, korábbi
előlét (fn) l. előlött
elölkel vkit megelőz
elölmúl vkit elémegy, előremegy; megelőz, 

elhagy
előlött (in, fn) előlett, elsőszülött
elölső (mn, fn) elülső, elöl levő
előszër először
elötletik kiömlik, kiontatik
előtökbe (hsz) elétek, elébetek
előtt- ~ö (hsz, nu) (őelőttö); ~ vminek előtte 
elővető kënyerek l. elevevetet
elragadoz vmit elrabol, ellop
elrëjtëzik elrejtőzik
elszunyodozik elszunnyadozik, elszunnyad
eltávozik vki vhonnan, vkitől elmegy, otthagy 

vkit; ~ vmi vkitől megszűnik, elmúlik (be-
tegség); elhagy, nem tart meg vmit (igét); 
távozjék el távozzék el, távozjatok el távoz-
zatok el, eltávozjanak eltávozzanak

eltávoztat (eltávolít) vmit elkerül, megmenekül 
vmitől; ~ vmit vmitől távolabb visz, kormá-
nyoz (hajót)

eltávoztatik vmi vkitől elkerül vkit vmi, meg-
menekül vmitől; ~ vki vmitől meg foszt ják 
vmitől

eltemetet (fn) temetés
eltékozl- ~otta eltékozolta
eltévehëd(ik) eltévelyedik, eltéved; ~ vmit el-

téveszt, elvét
eluroz vmit ellop
elválik vkitől eltávozik, elmegy (elválék őtőllö 

az angyal)
elváltoztatik elváltozik, átváltozik, más alakot 

ölt

elvé (nu) vmi ~ vmin túl, túlra
elvesz elveszik, elvész; ~jën elvesszen
elvësz vmit elvisz (~i Jézsusnak testét); vö. 

vësz, vött, vőn, vűn
elveszt vmit, vkit elveszejt, elveszít (elpusztít); 

elveszesse elveszejtse, elveszessën elve-
szejtsen

elvétel (fn) felemelés, mennybemenetel, meg-
dicsőülés (mikor beteljesëdnének ő ~ének 
napi)

elvétetik vmi vmitől elválik, kiszakad, szétsza-
kad (~ az új folt az ótól); vki elviszik, meg-
menekül (ëggyik ~, és másik mëghagyatik)

elvől (nu) vmi ~ vmin túl, túlról
embëröldökés (fn) emberöldöklés, gyilkosság
embëröldökő (mn, fn) emberöldöklő, gyilkos
emlekëzik emlékezik, emlékszik
emlekëzet (fn) (emlékezet) emlékezés, meg-

emlékezés
emő (fn) csecsemő
em- ~tēl szoptál
emtet táplál, szoptat, tejet ad (emlő ~)
ëncénia templomszentelés, a megújítás, fel-

szentelés ünnepe (latin encaenia)
enën- önnön-, én saját-, önmagam- (nyomaté-

kosító forma; ~magam önmagam, ~tőllem 
önmagamtól)

enné ennyi
ennē l. enné
ērc érc, érme, rézpénz
ērcnemő- ~vek (fn) ércneműek, rézedények 

(tsz.)
érdem bér
ered indul, felkerekedik, útra kel
ereszt vkit küld (szolgát, alattvalót); vkit vho-

vá enged, elenged (ereszj eressz, ereszjën 
eresszen)

eresztet (fn) adomány (pénznek perselybe do-
bása)

eresztvé- ~jëk (hi) ők eresztvén (belevetvén)
Ëródës Heródes
ëródiános (fn) heródiánus
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erősb erősebb
erősëjt erősít
értelm értelem, megértés
es (i) esik
es (fn) 1. eső; 2. eskü (es, esnek, esért, esről; 

de: esëvel – vö. x20vb7-es jegyzet)
ës is
ësmég ismét
esmer vmit, vkit ismer; tud; ért
esmeretës vhol, vkinél ismerős vhol, bejáratos 

vhová
esmert- ~ë vkinek ismerése (engëmet esmertë-

det azt, hogy engem ismersz/ismertél)
est- ~ég estig
estve este
ëtnikos (fn) pogány
-ett- l. -att-/-ett-
ëvangyëlista (fn) evangélista
ëvangyëlizál evangéliumot hirdet
evezett- ~ëk (hi) eveztükben, miközben evez-

tek
ezenné ennyi, ilyen sok (ezennéjëk ennyiük, 

ilyen sokan)
ezennē l. ezenné
ezillyeten (nm) ilyetén, efféle

faldokló falánk
farcsok l. forcsok
fazokas (fn) fazekas
fēdelm fejedelem 
fēdelmkëdik uralkodik
fëdëz vki vmivel ruházkodik l. befëdëz 
fë- ~hétëk mëg fejtsétek meg l. még mëgfëjt
fejëdelmség fejedelemség, császári kormány-

zat
fejezet (fn) teteje, csúcsa, dísze vminek
fëjt törvényt, parancsolatot old, bont, eltöröl 

vö. mëgfëjt
feket (i) vkit vhová fektet
feketé- ~jé feketévé
fekő (in) fekvő
fekö- ~tt (i) feküdt (múlt idő)

feksz- ~ën fekszik
fēl (fn) 1. fél, ½-ed rész; oldal(a vminek); 2. l. 

felëd
fel- ~ëd (fn) felebarátod vö. feleszolga
feledet (fn) feledés (nincs feledetben)
félékëny félő, ijedt, rettegő
félelm félelem
félelmes istenfélő
félemik (i) (nagy félelmmel) fél, megijed
felënvisz vkit félrevon (felënvivén)
felëszolga szolgatárs; vö. feled
felëtanëjtvány tanítványtárs
fëlfénlet ~i ő napját felragyogtat(ja ő napját)
fëlgyőjt felgyűjt (győhétëk fël gyűjtsétek fel)
fëligazëjt (feligazít) ~ja magát felegyenese-

dik, feláll
fëligazóltatik felegyenesedik
fël- ~ire (fn, nu) ~ vminek felső részére, tete-

jére; fel, rá vmire
fëlivölt felüvölt
fëlkel feltámad
fëlkelet (fn) feltámadás
fëlkölt vkit feltámaszt
fëlmagasztat vkit, vmit felmagasztal, felemel; 

~ vmit megnagyobbít
fëlnev- ~ének (i) felnövének, felnőttek
felőlle (hsz) ~em felőlem, të~d tefelőled
félpénz fillér; kétgarasos érme
fëlszökvén felugorván
fëltámaszt fëltámaszja feltámassza (fsz. m.); 

fëltámaszja magzatját atyjafiának utódot 
nemzzen atyjafiának   

fëltartatik felnő; hol fëltartatott vala ahol fel-
növekedett

fëltetik feltűnik, felvirrad; eljön, közeleg
fëlültep- ~ék (i) felüle, felült (elb. m. E/3.)
fëlvësz vmit összeszed, felszed (maradék ke-

nyeret); felemel l. fëlvétetik; vö. vött
fëlvétetik felemeltetik, felemelkedik (mon-

dand e hëgynek fëlvétetni)
fëllyöl (hsz, ik) felül; felül-
fëllyől felülről, fentről 
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fëllyöl írt irat felirat
fëllyölmúló (fn) elöljáró, feljebbvaló
fëllyöl rëjá- (hsz- és ik-szerűen) (vmire, vhová) 

tetejébe vminek (~tévén, ~vetëtt, ~ültet)
fē- ~m fejem (~m-et fejemet, ~d-et fejedet; 

~tëk [-et, -nek, -ről] fejetek [-et, -nek, -ről])
fene (mn) szigorú (~ ember)
fénes fényes
fénesëjt fényesít
fénesé- ~h fényesíts (~hed fényesíts(e)d, ~hën 

fényesítsen)
fenyëjt vkit fenyít, int, figyelmeztet
fér- ~től férjtől
fertëzetës tisztátalan, ocsmány, erkölcstelen
fësëtő (fn) festő
fial ~im fiacskáim
fige füge
figyelmez vkitől, vmitől vigyáz, óvakodik; fi-

gyel vkire, vmire 
filatériom imaszíj (latin phylacterium)
fog (i) 1. fogan 2. felfog, megért (~ják az igét)
fogadat (fn) fogás, halfogás
foganatos kedves, várt; kedvelt, szívesen lá-

tott
foglal vmit, vkit elfoglal; (be)fogad; l. mëg-

foglal
fogyatkozat fogyatékosság, hiányosság
fogyatkozatos fogytán levő, szinte semmi
fogyatkozatlan hiánytalan, teljes
folnagy intéző, sáfár
folnagykodat (fn) sáfárkodás, gazdálkodás, 

intézői munka 
fonalg perlekedik, veszekedik
font- ~át fontját, egy fontnyit belőle
forcsok csípő, derék
fordëjt fordít
fordé- ~h fordíts (fordéhad fordíts(a)d)
fordól fordul, visszatér, megtér 
forradozván forrongván, háborogván (magá-

ban)
foszlat (fn) zsákmány, rabolt holmi
főal (fn) főalj, feje alja, párna

föld- ~né föld(nyi)re (lábföldné)
földindolás földindulás, földrengés
földindolat földindulat l. földindolás
főmeredëk (hsz) fejjel előre, lezúdulva, ha-

nyatt-homlok
fösvénség fösvénység
fuall vkire fuvall, fúj, lehel (~a fuvalla (fu-

vallt) elb. m. E/3. (a))
fútatván fútatva: szēllel fútatván szél fújásától
fuvatag (fn) fújás (szēlnek nagy fuvataga)
füjt fűt, melegít (~i magát)
fül- ~ö füle (E/3. birt. szj.)
gabonafő kalász
gádor bejárat
gazofilancium kincstár; persely (latin ga-

zophylacium)
gërazénos (mn, fn) gerazénus, gerázai, gada-

rai (ember)
gërjedet illatáldozat
gíra 4 lat (kb. 70 gramm)
girla véka
gonoszb gonoszabb, rosszabb
gonoszbëjt vkit vmi (gonoszbít) bánt, hábor-

gat, botránkoztat
gonoszbolat (gonoszbulat) botrány, megbot-

ránkozás
gonosz- ~ól gonoszul, kegyetlenül, rosszul; 

tisztességtelenül
gonoszól tëvő (fn) (gonoszul tevő) gonosztevő
gonoszól valló (fn) (gonoszul valló) betegség-

től gyötört (ember)
gonoszság rosszakarat; baj
göngörëjt göngyöl(ít)
gördölet mennydörgés
görlice gerlice, gerle

gyakás döfés, szúrás
gyalogon (hsz) gyalog
gyászolkodik gyászol (vkit), gyászban van, 

kesereg
gyënyërkëdet (fn) (gyönyörködés) élvezet, 

kényelem
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gyënyërkëdik (gyönyörködik) lakomázik, vi-
gadozik

gyënyërőség (gyönyörűség) adomány, ajándék
gyermëkded (fn, mn) kisded, gyermek; fióka
gyermëkdedség gyermekség, gyermekkor
gyëtër gyötör
gyëtrelm gyötrelem
gyëtretik gyötretik, kínzatik
gyëtrő (fn) (gyötrő) poroszló, végrehajtó
gyimölcs gyümölcs
gyimölcsöz gyümölcsöz, gyümölcsöt terem; 

beérik, magot hoz
gyimölcsözet (fn) gyümölcsözés, gyümölcsé-

rés
gyójt gyújt
győ- ~h gyűjts ~hétëk -étek (vö. győjt, fël-

győjt)
győjt gyűjt
gyölekëzet gyülekezet, tömeg, sokaság 
gyölekezik gyülekezik
győzödelm győzedelem, győzelem, megszaba-

dulás; fizetség (jutalom, büntetés) 
gyűlőség gyűlölség, gyűlölet
gyűrő (fn) gyűrű

-h- felsz. m. jele -ëjt (-ít) végű igékben (pl. 
fordéh, készéh, tisztóh stb.)

ha (ksz) ha; vajon
hab hullám
háborg- ~otok háborogtok
háboró (fn) (háború) háborgás, hullámzás 

(vízé); lázongás, zűrzavar
háborodik szív háborog (në háborodjék tü 

szüvetëk)
háborolat (fn) (háborulat) háborgás (tenger 

~ja)
had- hagy- (~ni ~ni, ~ná ~ná)
hagyap vhová, vmire, vkire; vkit köp
hagyapás köpet, nyál
hagyëjt hajít
hagyëjtás hajítás (kőhagyëjtás)
hagyigáltatik hajigáltatik

hagyomány válás, házasság felbontása;  ha-
gyománnak levele hagyománynak levele, 
válólevél

hajazat (fn) tető
hajlak hajlék
hálálat (fn) hála
hálálatlan hálátlan
halászó- ~já halászóvá (l. még a Jegyzetek-

ben: 10rb19x)
hallat- (in) ~ára vkinek hallására, hogy hallja; 

~onk (fn) beszédünk; ~tal hallotok hallva 
hallotok 

hallgat (meg)hall (vmit), odafigyel (vmire) 
(Hallgass…!)

hamar (mn, hsz) gyors, gyorsan; pontos, pon-
tosan

hamaran (hsz) hamar, gyorsan
hamiss- (mn, fn) ~an hamisan, ~ak hamisak
hamisság álnokság; hazugság
hamit ha valamit
hán- ~nak (i) hánynak, dobnak (pénzt a per-

selybe)
hanëmha hacsak, hacsak nem, feltéve (hogy)
hangoslat (fn) zene, zeneszó
hányszër hányszor
haragosz- ~ék haragoszik, haragszik
harag- ~val haraggal
harmad harmadik
harmadszër harmadszor
harmic harminc
has gyomor; anyaméh
hasal l. vérrel hasal
hasonfel- ~ét felét, egyik felét
hasonl vkit/vmit vkihez/vmihez hasonlít, ösz-

szehasonlít vmivel; vki/vmi vkihez/vmihez 
hasonlít (vkire, vmire); vmit/ ~ja magát 
vmi(lyen)nek színlel, megjátszik vmit, mu-
tatja magát vmilyennek

hasonlat (fn) példabeszéd
hasonlatik vkihez/vmihez hasonlít, vkire/vmire
hatalm hatalom
hatalmaz erősködik, erőltet vmit
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hátmëgé (hsz) hátra, hátrafelé
hátmëgől (hsz) háta mögött; hátulról, háta 

mögül 
hatod hatodik
hat (i) vmit bír, birtokol, megszerez, elér vmit; 

tud, lehetősége van (megtenni vmit)
havas (mn, fn) holdkóros
házabeli (fn) háza népe, hozzátartozó (csak 

tsz.)
házaskodik házasodik
házasságba vitetik férjhez megy
házi atya házigazda, a ház ura
házi embër gazda; alkalmazott, szolga
házi madár hizlalt baromfi (~ madarim ~ ma-

daraim)
hëjába hiába
hëjt (mn) együgyű, oktalan, ostoba 
hëjtság balgaság, ostobaság
helyëk szerént különféle helyeken, világszer-

te, mindenfelé
helyhët (i) vmit vhová tesz, helyez, elhelyez
helyhëttetik vmi vhová helyeztetik, tétetik, 

kerül
helyhëztetik vhová l. helyhëttetik
hengërëjt hengerít, gördít
hetëd hetedik
hēv (fn) hőség
hēvség hőség, meleg
híjan hiába, üres kézzel, dolgavégezetlen(ül) 
hideglëlet hideglelés
himlet (fn) szórvány, néptöredék
himt hint, szór, pazarol
hírës l. jó hírës
hirtelen (hsz, mn) azonnal, váratlanul; várat-

lan
hirtelenkëdet- ~tel hirtelen, ész nélkül, eszét 

vesztve; ~be választatott megzavarodott
hirtelenség- ~gel l. hirtelenkëdettel
hísz (i) hissz, hiszel (E/2.): ~-ë hiszel-e; ~jük 

hisszük; ~ék hiszik (T/3.)
hitet l. elhitet

hitetés lázadás, zendülés
hitető (fn) csaló
hitlen hűtlen; hamis, gonosz
hiu- (i) hív (hiutok hívtok, hiut(t) hívott stb.)
hiú üres; ~an üresen
hivatalos (mn, fn) meghívott ~ok meghívottak
hívatik vhogyan, vminek hívják vhogyan; 

mondják, tartják vminek, vkinek
hívattatik l. hívatik
hizodalm- ~am szállásom, pihenő(helye)m
hód hold (égitest)
hogynëm hogysem, semhogy (~hogy semmint 

hogy)
holnapon (hsz) holnap
holval (hsz) reggel
hompolyg hempereg, hentereg, fetreng; 

kúszik, csúszik
hon (hsz) otthon; (fn) haza (~jában hazájá-

ban)
hoszjá (hsz) hosszan, hosszú ideig
hosz- ~jában (fn) hosszában, hossza szerint
hoszjú (mn) hosszú
hoz- ~j (i)  hozz (hozja hozza, hozjatok hozza-

tok stb.)
hozjá(-) (hsz, ik) hozzá(-)
hozjáhí(v) vkit magához hív
hozjátold vmit vmihez hozzátold, kiegészít 

vmit vmivel; ~ vmit folytat, fokoz, tovább 
próbálkozik vmivel

hozjávép hozzálép
hős ifjú, legény
hússzër hússzor
hű- ~n (i) hive, ~nek hivének (elb. m.); ~nék 

hinnék
hüt (fn) hit
hütő (mn) hitű; ~vek hitűek
hütötlen hitetlen
hütötlenség hitetlenség
hüvelk hüvelyk(ujj) (önhüvelkét elvágá)
hüvő (in) hivő; ~n hivőn, hittel 
hű- ~vök (mn) hűek
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-i (-i, -ai/-ei, -jai/-jei btöbb. jel: pl. húgi húgai, 
barátim barátaim); 2. (-a/-e, -ja/-je birt. 
szj.: pl. atyja szēkit atyja székét)

ideiglen (hsz, ragos fn) ideig, időig, időre; 
óráig; ideiglenesen, egy ideig 

idēs (idős) időleges, mulandó, földi; ~b idő-
sebb

idő óra; ~ben órakor
idő-koron órában, órakor
ifjúdadság ifjúság, ifjúkor
iga (szn) igányi, pár öt ~ barom öt pár barom 

(igásállat)
igaz (mn) egyenes, helyes
igaz- ~an igazul, igaz módon, igazat szólva; 

tisztességesen
igazëjt (igazít) ~ja magát vki előtt: ~játok tü-

magatokat (embërëk előtt) igaznak mutatjá-
tok magatokat (az emberek előtt)

igazolat (fn) helyes, megváltó cselekedet
igë szó, mondat, megszólalás(a vkinek); ügy, 

dolog (ő igéjének címërletë írtatván)
-iglan/-iglen (rag) -ig
igrëc igric, énekmondó, zenész
ígyen így, ilyen módon 
ijesztet (fn) döbbenet, csodálkozás
ildomos okos, értelmes
ildomosság okosság, bölcsesség
ildomotlan (ildomtalan) oktalan, tudatlan
illet vkit megérint
illik (vkinek) vmi lehet, szabad; érdekel, érint 

(vkit vmi) (Mestër, nëmde nekëd illik-ë, 
mërt elveszönk?)

illyeten (nm) ilyetén, efféle; ~nemő (nm) 
ilyesféle

imád vkiért imádkozik, könyörög
imádkozvá- ~tok (hi) ti imádkozván
imt int, bólint, kézzel jelez
imtetik (vkitől) figyelmeztetést kap (vki vki-

től), emlékeztetnek (vkit vmire)
incs nincs
incsen nincsen
indolat (fn) vihar (nagy indolat lött vala a’ 

tengërën) vö. földindolat

ingandó (in) ingó, lengő, hajladozó
ingyen (hsz) hiába; ok nélkül; ingyen sëm 

sehogy sem, véletlenül sem, (még) az/azt 
sem

innep ünnep; vö. innepnap
innepnap ünnepnap, ünnep napja (szombat; 

húsvét; egyéb szokásos ünnepnapok vala-
melyike)

innet (hsz) innen
innetën l. innet
innya inni
ip- ~a apósa (birt. szj.-lel)
írástudó (fn, főként tsz.-ban) a Szentírás is-

merője, magyarázója, tanítója (vö. doktor, 
törvénytudó); hivatalnok

irëgység irigység
irgalmaz- ~j irgalmazz
íródëják íródeák, írnok
írtatván odaírva, felírva
isz- ~ék iszik (jelen idő E/3.); ~ja issza (E/3.)
i- ~únak ivának
iu- ~tt ivott
itélet utolsó ítélet (ítélet napján)
itélőház helytartóság, a helytartó hivatala
itélőszēk bírói szék
ivölt üvölt, kiált; ~ö üvölte, üvöltött (elb. m. 

E/3. (a))
ivöltés üvöltés, kiáltás
ivöltet l. ivöltés

jámbortalanság otrombaság, gonoszság
járatt- ~a (hi) jártában, miközben járt
jargalás zsold
jegyëzvén jelezvén, (be)jelentve
jelënetre jő napvilágra kerül, kiderül
jelënget vmit (jelentget) jelez, előhozakodik 

vmivel
jelënnen (hsz) nyíltan, őszintén
jelënség jel, csodajel
jelënt vmit vkinek megmutat, felfed vmit vki-

nek
jelën való bűnös (~ művelkëdetbeli) l. jelës 

bűnös; vö. bűnös művelkëdetbeli 
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jelës hírhedt; híres; ~b jelesebb (vö. jelësben) 
jelësben (hsz) jelesebben, jobban
jelës bűnös vámos
jóg (mn; fn) jobb oldali; jobb oldal(a vkinek)
joh juh
Johanna Jóna
jó hírës jó hírű, derék, jóravaló
jól tësz (vkinek) jót tesz, jót cselekszik
jonh szív
jonhó (mn) jonhú, szívű (tiszta jonhóvak tiszta 

jonhúak)
jószág jó (anyagi, erkölcsi, szellemi), jó do-

log, erény, erő
jóta ióta, i betű
jő jön; jővetëk jöjjetek; jövö jöve, jött (elb. 

m.); jőne jönne
jővé- ~d (hi) te jővén (~jëk ők jővén)
jövendő (in) eljövendő, eljövő; (fn) jövő év 

(~völ jövendővel, jövőre)
jő- ~vetëk l. jő
jövett- ~e (hi) jöttében, miközben jött
jöv- ~ö l. jő
jut vhová (meg)érkezik (vhová); (el)megy 

(vhová); ~tak jutottak
jutvá- ~jok (hi) ők jutván

kádos korsó (görög-latin kádosz–cadus, erede-
tileg ’korsó, vödör’)

kajált (vkihez) kiált, kiabál
kalongya kemence
kamoraszēk árnyékszék (a latin sterquilinium 

’szemétdomb, trágyadomb’ fordításaként)
kánánëabeli kánai
kapitulum fejezet (latin capitulum)
káposzta vetemény; paraj
károml káromol, Istent káromolja; ~ vkit, vmit 

szid, gyaláz, bemocskol, kárhoztat vkit, 
vmit

káromlat (fn) istenkáromlás; szidalom, gya-
lázkodás, kárhoztatás; ~ot tësz vkinek gú-
nyol, gyaláz vkit, csúfot űz vkiből

katinom tál
katrinca kendő

këcskekégyó kecskekígyó, vipera
këcskeolló kecskegida
kedég (ksz) kedig, pedig
këgyelmez ~j kegyelmezz
kegyës jóindulatú
kegyëtlen vad
kégyó kígyó
kéj akarat, hajlandóság
këllemetës jó, szükséges; ~b kellemetesebb
këllemetësség szükség (nincs këllemetësség 

tënekëd nincs szükséged rá)
këlletlen kelletlen, haszontalan, semmirekellő
këlletik vkiben, vmiben gyönyörködik vkiben/

vmiben, tetszik neki
kelyëh kehely
këncs kincs
këncsëz (kincsez) vagyont gyűjt
kenet olaj, illatos kenőcs
kēnszerëjt kényszerít
képmutálat (fn) képmutatás
képmutáló (mn, fn) képmutató
kērd kérd, kérdez
kērdëzet (fn) kérdés, értetlenség, vita
kērdëzkëdik vkitől, vmiről kérdezősködik, 

tudakozódik; ~ egymással, egymás között 
(többes számban) tanakodik, vitatkozik

kerëng vmit, vmerre bejár, körbejár vmit
kereskëdik vmennyit vmin nyer, nyeresége 

van; kereskedik vmivel
kereskëdet kereskedés
keres ~sz keresel
késa l. késaság
késás (mn, fn) lázadó
késaság lázadás
keselyő keselyű
késért kísért
késértet (fn) kísértés
késértő (fn) kísértő, ördög
készé- ~h készíts
készëjt készít; l. készéh
készëlet (fn) készület, előkészület; ~ët tësz 

előkészít vmit, készülődik vmire
készölet l. készëlet
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készölő nap készülő, készületi nap
kētëlkëdetlen (hsz, msz) kétségtelenül, bizo-

nyára
ketten és ketten kettesével, párban
ketten-ketté ketté (nyomatékos forma; vö. ëgy-

gyen-ëggyen)
kettős út keresztút ~ ban keresztúton
kéván kíván
kévánat (fn) vágy, sóvárgás (kévánattal kéván 

vmit vágyva vágyik vmire)
kévánság kívánság, megkívánás
kevél kevély
kevélség kevélység
keves kevés; ~sé vártatván l. kevesënné
kevesënné (hsz) kevés ideig, kissé; ~ vártat-

ván kisvártatva
kevesënnéiglen l. kevesënné
keves hütő kevés hitű, kishitű
kēzbe ad vkit a törvény kezére ad, elárul
kezdetik kezdődik
kezëaszott (mn) sorvadt kezű 
kezëmëgaszott l. kezëaszott
kib(ik) retteg (kezdë kibni – ismeretlen eredetű 

szó)
kiered (vhonnan) l. ered
kietlen (fn) puszta, pusztaság
kihány vmit, vkit vhonnan kihajít
kihírhëszik hír elterjed
kiivölt- ~ö (a tömegből) kiüvölte, kiüvöltött 

(elb. m. E/3. (a))
kiköl- ~tenek kikeltenek, kikeltek (a magok)
kilehell kilehel(i a lelkét), meghal
kilencëd kilencedik
kimënvé- ~jëk (hi) ők kimenvén
kimet vmit (kimetsz) kivág; medd ki mesd/

metszd ki
kinyójt kinyújt; fsz. mód: nyójd ki nyújtsd ki
királ- király- ~t ~t, ~nak ~nak, ~tok ~(o)tok
királcsa király embere, főember, tisztviselő
királné királyné
kiszármazik vmi vkiből kijön, eltávozik
kiszëdvé- ~tëk (hi) ti kiszedvén
kíszlel vkit (vmire) készlel, rábeszél, rávesz, rábír

kiterjeszt kinyújt (kezet)
kivësz vkit fogad, üdvözöl (a’ sok gyölekëzet ki-

vëvé őtet); szemet kiszúr, kinyom (hogyha 
të jóg szëmëd mëggonoszbëjtand tégëdet, 
vëdd ki őtet)

kivet vkit, vmit vhonnan kidob, kihajít, kilök; 
~ vmit vmiből kipiszkál, kivesz (kalászt); 
kiűz (ördögöt, szellemet); ~tönk kivetet-
tünk (múlt idő, T/1. (a)); vö. vet, vethetők

kivonsz vmit vhonnan kivonszol, kihúz, kisza-
badít

klibános (fn) kemence
kolcs kulcs
koldól (i) koldul
koldos koldus
koltag (koltog) kopog
komplárság üzletetelés, kereskedelem
Kopaszlat / ~nak helyë Golgota, Kálvária
koporsó síremlék, sírbolt
Koppadtak helyë Koponyák hegye, Golgota
korán (nu) l. -koron
korbán templomi ajándék
korbanon l. korbán
kóró a tribulus ’sulyom’ fordítása (minëm 

szëdnek… kórókról figēket)
-koron (nu) -kor, idejében, tájban (idő-koron, 

ideje korán)
kosar- ~ok kosarak
köd felhő, borulás
ködmënyruha bőröv, bőrből való öv
kőhagyëjtás kőhajítás
kölcsönöz- ~j kölcsönözz
köl- ~t (i) kelt (kel múlt ideje: pl. eleibekölt 

elékelt, felkölt felkelt, kikölt kikelt stb.)
költ- ~e (fn) vminek kelte, felkelése
     (látandjátok a’ ködnek napnyugat felől 

költét)
kölyk- ~ëk kölykök
kömén- ~t köményt
könyő 1. (fn) könyv 2. (fn) könny 3. (mn) 

könnyű 
könyöklet (fn) könyök (hosszúság-mértékegy-

ség) 
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könyökletné (hsz) könyök(letnyi)re; (mn) kö-
nyöknyi

könyökné (mn) könyöknyi; ~jet könyöknyit
könyöről könyörül; könyörölö könyörüle
könyöröletës könyörületes
könyv- ~ebb könnyebb
könyvez könnyez(ik)
könyv- ~ö könyve
környékëzet (fn) körülmetélés
környől(-) (hsz, ik) körül(-); ~ö körüle, körü-

lötte
környőlirat (körülirat) felirat (érméé, pénzé)
környőlkerëng vmit (körülkering) körüljár
környől való írás l. környőlirat
kőszirt- ~ok, ~on, ~ból  (a szirt mély hangren-

dű toldalékokat kap; mai kny.-i ~ek, ~en, 
~ből)

köszönet köszönés, köszöntés, üdvözlés
köszöntetik vki köszönnek vkinek, köszönte-

nek vkit (szenvedő ige)
köszvényës (mn, fn) rokkant, béna
kötel kötél
kötelecske vékony kötél, madzag
kötöz vmit (vmibe, vkire) köt; kötözjetëk kö-

tözzetek
kővëdër kőkorsó, vizesedény
követ vkit követel, kérdez; keres; követ, kísér
követelmes rendelkező, kérő
követkëzvén vmit követelvén (követkëzvén, 

hogy neki szólnának)
köz (mn) közönséges, mosdatlan (~ kezekkel)
közbe (nu) közé
közbemúlván eltelvén közben (vmennyi idő) 

(ëgy idő ~ egy óra eltelvén (közben))
közelëjt közelít
közēp (fn) közép, közepe vminek; ~ből köz-

bül, középen; l. közēpbe
közēpbe (hsz) középre
közepëtt (hsz, nu) középütt, középen; köze-

pett(e)  
közibe (nu, hsz) közébe, közibé (közikbe közé-

bük, közitëk közétek, közitëkbe közétek) 
közlet (fn) távolság, szakadék 

közösől vkivel (közösül) közösködik
között- ~ö (hsz) (önönközöttö őközötte)
közzől (nu) közül
közzőllök (hsz) közülük (müközzőllönk ’mikö-

zülünk’, tüközzőlletëk ’tiközületek’, őköz-
zőllök ’őközülük’)

kút- ~a kuta, kútja; kutot kutat
különb-különb különféle, sokféle, mindenféle
künn kinn
küs kis
kűvöl kívül

lábföld stádium, 192 méter (stadium); l. még 
föld

lágy finom (szövet, kelme) (lágyakkal ru-
háztatott (ember) finom ruhá(ka)t viselő 
(ember))

lakodalm- lakás, hajlék; (meg)szállás, vendé-
geskedés vhol; (~ak, ~at)

lakozik vkiben vmi; vki vhol (vkivel) lakik
lakozó- ~vol (in) lakozóul
lama szabatáni Miért hagytál el? (az erede-

tinek eltorzított írású alakja; arámi lama 
sabacthani) 

lámpás (fn) lámpa, fáklya
lassóság csend, szélcsend, nyugalom
látat (fn) látomás, látvány
lát- ~ók látánk (láttuk) elb. m. T/1. 
látt- (in) ~ok (látatot láttok, szellet láttok) 

vmit láttuk, vmit látásuk: az, hogy láttak 
vmit (látomást, szellemet) 

látvá- ~jok ők látván
lēc- ~ëk tető (lécek és cserepek)
lëesvé- ~jëk (hi) ők leesvén
lē- ~nd leend, lesz
lëgottan rögtön, azonnal
lëhajt lehajol (önmagát ~ván); behajlít (térdeit 

~ván letérdelve)
lehel vhol lélegzik, megéled, megjelenik vhol 

(szellem, lélek: szellet hol akar, ott lehel)
lëhullatt- ~a (hi) lehulltában, miközben lehul-

lott
lël (vkit, vmit) talál
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lélëk élet, szellem(i erő), lélek
lëletëzet (fn) betegség
lëletëzetës (fn) beteg
lëletëző (fn) l. lëletëzetës 
lëllah lepedő, kendő
lé- ~sz leszel
lësz- ~ën lesz
lét levés, állapot (szomoró létét); ~e vminek 

bekövetkezte (gördölet létét)
létë napja születése napja
létel születés; ~ë napja l. létë napja
lëtörl- ~ük letöröljük
lëvált (fn) farizeus (főként tsz.)
lëvet vkit vhonnan letaszít; vmit vhová ledob
lëvetkëztet vkit (vmiből) levetkőztet
lëráz- ~játok lerázzátok
lik lyuk
Likustrátus kövezet, mozaik, márványpadló 

(görög eredetű latin Lithostrotos)
lő- ~n (i) leve (elb. m. E/3. (a)); ~nek levének 

(elb. m. T/3. (a))
lö- ~tt lett (löttek lettek, löttenek lettenek)

lyik lyuk

ma most
madar- ~im madaraim
magas- ~b magasabb
magdalnai magdalai 
mágos (fn) mágus, varázsló, bölcs
magyaráztatik (vminek, vhogyan) értendő 

vhogyan, jelent vmit
maiglan máig, mostanáig
major földdarab, birtok, uradalom
malaszt kegyelem
maláta erjesztett-kifőzött gabona visszama-

radt része, disznók etetésére használták 
(szeszfőzés mellékterméke)

maradt- ~a (vkinek) maradása
mart (fn) part
más- ~ink (nm) más(ik)unk; ~ik másika, má-

sikuk
másod második

másodszër másodszor
más világ másik világ, túlvilág, mennyország
mazzag madzag, öv
med- ~d metszd, mesd; ~jük metsszük, messük
medënce tál
mëgad vmit megad, átad, odaad
mëgalkot vmit elkészít
mëgállat vmit megállít
mëgaloszik elal(u)szik
mëgapol vkit (vmit) megcsókol
mëgasz elszárad, elfonnyad; eláll, megszűnik
mëgavólt (in) eltompult, érzéketlen, vak
mëgbátoróltatik vmivel (megbátorultatik) 

megerősödik vmiben
mëgbérlet (fn) fizetség, bér, díj
mëgbizonyëjt vmit megítél, megszemlél, meg-

vizsgál
mëgbővödik megsokasodik, megszaporodik
mëgcsëndeszëjt vkit megcsendesít, lecsendesít
mëgdézmál vmit megdézsmál, dézsmát vesz 

vmiből
mëgdicsővöltetik (megdicsőültetik) megdicső-

ül, megdicsőíttetik
mëgé (nu, hsz) mögé
mëgēhëzvé- ~jëk (hi) ők megéhezvén
mëgēhöl megéhül, megéhezik; ~ö megéheze
mëgékësëjt vmit megékesít, feldíszít
mëgelégëdik jóllakik; ~ vmin megfékez vmit, 

uralkodik vmin
mëgelégëjt vkit (megelégít) jóllakat
mëgélemëdik megöregszik
mëgemlekëzet (fn) megemlékezés, emlékezés
mëgērtekëzik vmiről megbizonyosodik vmi-

ről, megismer, megért vmit
mégës mégis, még mégsem
mëgesmer vmit, vkit megtud; megért; megis-

mer, felismer vmit (vkit), rájön vmire, ráis-
mer vmire, vkire

mëgestvehëszik megesteledik, beesteledik, 
este lesz

mëgfegy vkit (vmiről) megfedd, megfenyít, 
figyelmeztet vkit vmi miatt
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mëgfëjt törvényt, parancsolatot megszeg, 
megbont

mëgfélemik megretten, megijed
mëgfénlik megfénylik, megfényesedik, ra-

gyogni kezd (mëgfénlék ő orcája)
mëgfenyëjt vkit (vmit) megfenyít, megdorgál
mëgfertëztet vkit (megfertőz(tet)) beszennyez, 

bűnössé, tisztátalanná tesz
mëgfesëltetik törvény (megfesletik) megbon-

tatik, sérül
mëgfeszëjt megfeszít (feszéhed mëg feszítsd 

meg, feszéhétëk mëg feszítsétek meg)
mëgfeszőlt (in) megfeszült, keresztre feszített
mëgfog vkit elfog, foglyul ejt, lefog 
mëgfoglal vkit vmi elfog, elural, terhel (féle-

lem, betegség) 
mëgforbát(o)l vmit (vkinek) viszonoz, visz-

szafizet
mëgforbátlat (fn) viszonzás, visszafizetés, 

fizetség
mëgforbátlatik viszonoztatik, kifizetődik, 

megtérül
mëgfordól megfordul, hátrafordul; ~ vkihez 

(oda)fordul vkihez; ~ vhonnan visszafor-
dul, visszatér; megváltozik, megtér

mëgfordolat megtérés
mëgforradoz- ~ott (szelletében) megrendült
mëggërjed meggyúlik, fellobban (tűz)
mëggonoszbëjt vkit (vmit) meggonoszbít 

(meggonoszbéhon meggonoszbítson); 
(meg)botránkoztat, bűnbe visz, megront

mëggonoszbodik vkiben megbotránkozik; el-
gyengül, vétkezik

mëggonoszból meggonoszbul l. mëggonosz-
bodik

mëggonoszbóltatik vkiben (meggonoszbulta-
tik) megbotránkozik

mëggyermëkdedől ág (meggyermekdedül) 
kirügyezik, kihajt

mëggyëtër vkit meggyötör, megkínoz
mëggyójt meggyújt
mëggyőjt vmit (vhol) (meggyűjt) megjegyez, 

megőriz, titokban tart vmit

mëggyőz vkit legyőz; meggyőz
mëggyőzödelmez vkit (meggyőzedelmez) 

igazságot szolgáltat vkinek, sikerre segíti 
(ügyét)

mëggyún meggyón
mëgháborëjt népet (megháborít) fellázít
mëgháborodik (vki, lélek) összezavarodik, 

megbotránkozik
mëgháboról megháborul, összezavarodik, 

megbotránkozik
mëgháboróltatik (megháborultatik) összeza-

varodik; ~ vkiben, vmiben megdöbben, 
megbotránkozik (vkin, vmin)

mëghagy vmit, vkit elhagy, eltávozik vkitől, 
vmitől (vki, vmi); otthagy (vmit, vkit 
vhol); sorsára hagy; elenged (~ adósságot); 
(mëghatta meghagyta, hadd mëg hagyd 
meg)

mëghagyatik otthagyják, sorsára hagyják (ëgy-
gyik elvétetik, és másik ~)

mëghány hajazatot széthány, kibont
mëgharagu- ~ék megharaguvék (megharagu-

dott)
mëgherél vkit kiherél, ivartalanít (önmagukat 

~ték)
mëghevől (meghevül) felhevül, felforrósodik 

(meghevölö meghevüle)
mëghidegől (meghidegül) kihűl, elmúlik
mëghiedelmez (Fëlségësnek jószága) ~ tëne-

këd megszáll, beárnyékoz, megtermékenyít 
téged; ~ nyelvet lehűt, hűsít

mëghírhëszik hír (beszéd, ige) elterjed, is-
mertté válik; mëghírhött meghírhedt

mëghizlal vkit felüdít, megerősít
mëghol- ~t (i) meghalt (múlt idő)
mëgholt- (in) Heródes ~iglan Hëródes halá-

láig 
mëgigazëjt vkit (megigazít) igazol, bizonyít, 

hitelesít
mëgigazóltatik vkitől (megigazultatik) igazo-

lást/bizonyítást nyer, igazolódik
mëgindól megindul, megrendül
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mëgindóltatik (megindultatik), megindul, 
megrendül 

mëgíratat (fn) összeírás
mëgizentetik megüzentetik (mëgizentetëtt)
mëgjegyëz vkit, vmit megjelöl vkit, igazol 

vmit; mëgjegyzëttë megjegyezte
mëgjelënet (fn) megjelenés; megvilágosodás, 

okulás
mëgjelënt vmit vkinek láthatóvá tesz, megmu-

tat, bejelent
mëgjelëntvén tetőt megnyitván, kilyukasztván 

(latin patefacientes)
mëgjobból (megjobbul) jobban lesz, meggyó-

gyul
mëgkárhoztat vkit elítél, kárhozatra, halálra 

ítél; kigúnyol, megvet
mëgkároml vkit (megkáromol) meggyaláz, 

becsmérel vkit 
mëgkeményëjt megkeményít
mëgkér vmit elkér, kikér (vkitől); elvesz, visz-

szavesz
mëgkerëng vmit l. kerëng
mëgkeresztëlkëdik gyakorta ~ megmosakszik
mëgkeről vmit (megkerül) körüljár, bejár
mëgkészëjt vmit (megkészít) előkészít; elké-

szít
mëgkönyvez vkit megkönnyez, megsirat
mëgkörnyékëz vmit, vkit (vmivel) körülvesz, 

bekerít; befed, öltöztet; ~ vkit vmi eltölt (pl. 
rémület); ~ vkit körülmetél

mëgkörnyékëztetik körülmetéltetik
mëgkötelez vkit megkötöz(tet)
mëgkötöz vkit (vmivel) kötéllel vkinek a 

végtagjait összeköt(öz)i, leköti őt vhová 
(foglyul ejt); kötelességet, terhet ró vkire; 
~ sebet bekötöz

mëgkövērëdik szív megkeményedik (megátal-
kodik, dölyfössé válik vki)

mëgkövettetik vkitől vmi megköveteltetik, szá-
mon kéretik

mëgkövez vkit büntetésként kővel megdobál, 
halálra kövez

mëglátat (fn) látogatás
mëglël (vkit, vmit) megtalál
mëglëletëzik megbetegszik
méglen még; sőt; megint
mëglevelez- ~endik (ág ~) levelet hajt
mëgmarván szétmorzsolva
mëgmëgyën vki vhová megtér, visszamegy (në 

mënnének mëg Hëródëshëz)
mëgmértetik vhogyan, vmilyen mértékkel vki-

nek vmi (megméretik) mérnek, viszonoz-
nak vhogyan vkinek vmit

mëgmet vmit (megmetsz) elvág, feldarabol; 
medd mëg mesd/metszd meg

mëgmetēl vmit megtép, megszaggat
mëgmövet vkit kinevet
mëgnehezëdik elnehezül (szem álomtól); sú-

lyosbodik (betegség); eltelik vki vmivel, 
megront vkit vmi (torkosság, részegség)

mëgnémól megnémul
mëgnyakaz vkit lefejez(tet)
mëgnyílat megnyit, kinyit, felnyit parancsszó-

val, varázsigével (Nyílj meg!)
mëgnyit- ~ta megnyitotta
mëgnyomod vkit fellök, letipor (önëgymást 

~nák)
mëgnyomodtatik letiportatik, megtapostatik
mëgnyő vkit megnyű, meggyötör
mëgnyugosz- ~ék (jelen idő, E/3.) megnyug-

szik, békét lel; ~nak megnyugszanak
mëgód vmit megold, elold, kiold
mëgódoz vkit (megoldoz) feloldoz; ~ott felol-

dozott
mëgolcsárlatik vki vkinél (megócsároltatik) 

bevádoltatik, beárultatik
mëgolt elolt (tüzet)
mëgostorlattatik megostoroztatik, megkorbá-

csolják
mëgostoroz- ~ják megostorozzák (megkorbá-

csolják)
mëgostoroztatik megkorbácsolják
mëgoszlatik kettéválik, meghasonlik
mëgoszt vmit (vkinek) megoszt vkivel vmit, 
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megosztozik vkivel vmin; szétoszt, eloszt 
vmit vkiknek, vkik között

mëgől (nu) mögül
mëgöl- ~ö megöle (elb. m. (a))
mëgöltöztet vkit felöltöztet
mëgöről megörül
mëgö- ~tt megevett, megemésztett; ~ttö meg-

ette
mëgparáználkodik paráználkodást, házasság-

törést követ el
mëgporëjt vkit (megporít) megdorgál, megfe-

nyít
mëgpök vkit (megköp) leköp (ëgyembe mëgpö-

kik őtet)
mëgpusztóltatik (megpusztultatik) elpusztul, 

lakatlanná válik
mëgrak vmit fölépít
mëgrázódtatik (megrázkódik) összezúzódik
mëgrëdden megretten, megijed
mëgrémől megrémül, megdöbben, elámul
mëgrendől (megrendül) fölbolydul, megretten
mëgrészegől megrészegül, megrészegedik
mëgront vkit árt vkinek, bántalmaz vkit
mëgruház vkit felruház, felöltöztet; ruhát ad 

vkinek 
mëgrüvidëjt megrövidít
mëgsebhët vkit megsebesít
mëgsëmmiëjt vmit megsemmisít, semmivé 

tesz
mëgsērszik megsérül, megbotlik
mëgsērt megsért, felsért ~i lábát (a kőhöz)
mëgsetétől (megsötétül) elsötétül
mëgsetétőltetik l. mëgsetétől
mëgszabadëjt megszabadít; szabadéha mëg 

szabadítsa meg; vö. szabadóh
mëgszabadól megszabadul
mëgszaggat vkit megtép, megtépáz; ~ vmit el-

tép, elszakít, szétszakít
mëgszakad elszakad
mëgszakadozik kiszakad(ozik), elszakad
mëgszakaszt vmit l. megszaggat vmit; kiszakít
mëgszeg kenyeret megtör, kettétör

mëgszegdel eltör (lábszárat)
mëgszegődik vkivel vmiben megállapodik, 

megegyezik
mëgszélësëjt megszélesít, szélesebbé tesz
mëgszerezvén hálót kötözgetve, javítva
mëgszidalmaz vkit, vmit megszid, szidalmaz, 

kárhoztat
mëgszomjúhozik megszomjazik
mëgszomorëjt vkit megszomorít, elszomorít
mëgszomorodik (vmin) elszomorodik
mëgszorëjt vkit megszorít, szorongat, körbe-

vesz; önmagát ~ja felövezi magát
mëgszőnik vmi megszűnik, abbamarad; vki 

abbahagy vmit 
mëgtart vkit visszatart, feltart, megakadályoz 

(vmiben); tartóztat, marasztal; vmit betart 
(igét, parancsot)

mëgtartatik megmarad, épen marad
mëgtartatt- ~ak (in) megtartottak
mëgterhesől (megterhesül) terhet hordoz, 

megfárad
mëgtetik vmi vhol megjelenik
mëgtilt vkit visszautasít, elhárít, megakadá-

lyoz; nem enged vkinek vmit; ~ók megtil-
tánk (megtiltottuk) (elb. m. T/1. (t))

mëgtiltatt- ~a (hi) megtiltásában, miközben 
megtiltotta

mëgtisztëjt megtisztít; tisztóhad mëg tisztítsd 
meg

mëgtisztëtlenëjt vkit (megtisztetlenít) meggya-
láz, becsületébe gázol vkinek 

mëgtisztóltatik vki, vmi (megtisztultatik) 
meggyógyul

mëgtöbbí- ~hed l. többíhed mëg 
mëgtökéll vmit elvégez, befejez, teljesít; ~ vkit 

erősít
mëgtökéllet (fn) befejezés, véghezvitel
mëgtökélletik elvégeztetik, teljesül, befejező-

dik 
mëgtör vmit összetör, lerombol; ~ vkit össze-

tör, megsebesít; (ünnepet ~) megszeg 
mëgtörl- ~öttö megtörölte, ~eni megtörölni
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mëgtudatik kiderül, kitudódik
mëgújolat (fn) újjászületés, feltámadás
mëgundokëjt vkit (megundokít) elcsúfít, be-

szennyez
mëgutál vmit, vkit megvet, megun, utálni kezd
mëgüdvözëjt vkit (bűntől) megüdvözít, meg-

ment
mëgüdvözől l. üdvözől
mëgüzen vmit lemond vmiről
mëgvakëjt megvakít
mëgválaszt vmit vmitől elválaszt, szétválaszt, 

elkülönít; vkit kettévágat; vmit megítél, 
eldönt

mëgváltozik átváltozik, más alakot ölt
mëgválva l. mëgválván
mëgválván vmitől, vkitől eltekintve, nem szá-

mítva (vmit, vkit)
mëgvanál meggyógyul
mëgvégez vmit bevégez, befejez
mëgvégeztet- ~ëtt befejeztetett (könyv, írás); 

mi szerént ~ ahogyan meg van írva, el van 
rendelve 

mëgvénhëszik megvénül
mëgvësz ~i vkinek a házát kirabol (vkit, vki-

nek a házát); vkitől vmit ~ elvesz; elnyer 
(érdemet); megvásárol vmit; visszakap 
vmit; vö. vött

mëgvet vmit kivet (hálót, horgot); rak, megépít 
(alapot: ő fondamëntomát ~endi)

mëgví vkiért megvív
mëgvigaszik meggyógyul; mëgvigaszjatok 

megvigasszatok (fsz. m.)
mëgvigaszt vkit meggyógyít; mëgvigaszjatok 

megvigasszatok (fsz. m.); vigaszjad vigasz-
szad, vigaszd (fsz. m. E/2. (t))

mëgvilágosëjt vkit megvilágít, megfényesít, 
fénybe von

mëgvisz vmit visszaad, visszavisz (pénzt)
mëgy- ~ën megy
mélség mélység
méltá- ~k (mn, fn) vmire méltók, érdemesek; 

megérdemelt (büntetések) (~at vëszönk)

melly (fn) mell
mëlly- (nm) mely- (~ek, ~ën, ~et)
mëllyik melyik
mënd (mn) mind, minden, (az) egész; (hsz) 

mindannyian; egészen
mëndeddëglen (hsz) mindeddig(len), egészen 

eddig 
mëndën (mn) minden, mindegyik; (fn) minden, 

mindenki 
mëndënëk (nm) mindenki; mëndënëktől utól-

ban legvégül; mëndënëktől utolsóbb legutol-
só; vö. mëndën

mëndënëstől mindenestől, teljesen
mëndënha (hsz) mindenkor
mëndënik mindenik, mindegyik
mëndënként (hsz) egyenként
mëndënkor mindenkor
mëndënönnen mindenünnen
mëndënött mindenütt
mëndez mindez; mëndezëk fëlëtt mindezeken 

felül, mindemellett
mëndvégiglen mindvégig
mëné mennyi; ~szër mennyiszer; ~jëket meny-

nyiüket
mënē l. mëné
mënekëdet (fn) (menekvés) mentség
mëné- ~völ (in) vhová (menőül) menőben/me-

nőként, szándékozván menni (Jëruzsálëmbe 
~)

mënna manna
mënné- ~t mennyit
mënőföld járóföld
mënt (ksz) mint
mënt inkább mennyivel inkább; minél inkább
mën- ~től (nm) mindtől (’mindnél, mindegyik-

nél’)
mëntől (hsz) minél; ~ utólb legutóbb; ~ utólb-

szër legutoljára, legvégül; ~ utolsóbb legu-
tolsó

mënyekëzet (fn) menyegző, lakodalom
mënyekëző l. mënyekëzet; ~ ruha menyegzői ruha
mënyez vkit eljegyez
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mënny (fn) menny, ég
mënny- ~ëket (szn) mennyi(ke)t
mënnyi (mn) mennyei
mérce véka
merëjt merít; meréh meríts
merészik merészel, merészkedik
meről merül
mërt hogy (rendszeresen fordul elő ’hogy’ je-

lentésben); mert
mértékël vmit észrevesz, meglát (mértéklëd)
mestër ~ëkhëz hatóság, ítélőszék elé
messze való messze levő, távoli
messzől (hsz) messziről
mëtgyek mit tëgyek  (összevont forma, nyelv-

járási kifejezés)
mëtszëk mit tëszëk (összevont forma, nyelvjá-

rási kifejezés)
mezëjtelen mezítelen
mezőhely sík hely
mézszín  lépes méz
miatt által
midenëm (msz) nemde, talán (bizony), csak 

nem, vajon
míg meddig, addig
míglen míg, amíg, míg nem, meddig, ameddig
mikoron mikor, amikor
minëm (msz) vajon, talán (bizony), csak nem, 

nemde; sohasem
minëmde l. midenëm
minemő minemű, miféle, minő
mioltól mióta
mire miért
mirra mirha
mirrált mirhával kevert
mit minek; miért
mondatik értendő vhogyan, jelent vmit; hív-

ják, mondják
mondék (fn) elbeszélés
mondó (fn) mondandó, mondanivaló
monnaik l. monnó
monnal mintegy, majdnem
monnó mindkettő; monnaik mindketten, mon-

naiknak mindkettejüknek
morg- ~anának morognának; ~anotok morog-

notok 
morgatt- ~ok (hi) morgásukban, miközben mo-

rogtak
mozdëjt mozdít
mozdól mozdul
mozdolat mozdulat, mozdulás
mövet nevet
múlik vhonnan elmegy
munkálkodatt- ~ok (hi) munkálkodtukban, mi-

közben munkálkodtak
mü (nm T/1.) mi
münk- ~et minket
münön- mi saját-, mi ön- (nyomatékosító for-

ma; ~magonk önnönmagunk)
művel l. művelkëdik
művelkëdés l. művelkëdet
művelkëdet cselekedet
művelkëdik (vmit) tesz, cselekszik; dolgozik, 

tevékenykedik
műves (fn) munkás

naggyal inkább még inkább, annál inkább
naggyal több sokkal több, még több
nagyobban alkot (csűrt) nagyobbá tesz, na-

gyobbra/nagyobbat épít
nálok náluk
nálonk nálunk
-nálkül nélkül (mély hangrendű változat) vö. 

-nēlkül
nap nappal (~ lévén kedég)
nap/napa anyós/anyósa vkinek (főként birt. 

szj.-lel: ő napa)
napkelet kelet
napnyugat nyugat
napság nap, napok, idő (a’ ~tól fogva a naptól/

napoktól / az időtől fogva)
nárdipistikos (mn) (~ kenet) nárdusolajból ké-

szült (balzsam) (a latin nardus pisticus és 
nardi pistici [genitivus] keverékéből)

navalya (nyavalya) nyomorúság, szegénység
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navalyás (mn, fn) (nyavalyás) nyomorgó, sze-
gény

navalygani (nyavalyogni) nyomorogni
nazarëus (mn) názáreti, názáretbeli (latin Na-

zaraeus)
négyazanné- ~jat négyannyit
nëgyëd/nëgyed negyedik
nëgyedlő/nëgyëdlő negyedes (~ fejedelem ’tet-

rarkhész’ – Heródes csak a birodalom egy 
részének (Perea és Galilea) volt az ura)

négy szelek (a) négy égtáj (~től a négy égtáj 
felől)

négyszër ezër négyezer
nehez nehéz
nehezëdni kifáradni, elerőtlenedni (kezdë kib-

ni és ~)
nehezkës (nehézkes) áldott állapotú, várandós
nehezel vkihez háborgat vkit, terhel vkit vmi-

vel; ~ vkire neheztel
nehezségët tësz (vkinek) megterhel vkit, kárá-

ra van
néki (nm) valaki
-nēlkül nélkül (magas hangrendű változat) vö. 

-nálkül
nëm (fn) család, nemzetség
némá- ~ól némául, némaként (mëgmarada ~ 

néma maradt)
nēmbëri nő, asszony
néminemő néminemű, egy bizonyos
-nemő -féle, -fajta; -annyi; -rétű; ~vek ne-

mű(e)k, ~vet neműt
nëmzés termés (szőlővesszőnek ~e)
nëmzet nemzedék; utód, leszármazott; nép
nëtalántál netalántán
nev- ~end (i) növend, növekszik, nőni kezd
neveztetik vminek nevezik, hívják
nevő (in) növő, növekvő
nevő (mn) nevű
niniviabeli ninivebeli
-nö -ne (magas hangrendű ajakkerekítéses 

igetövön feltételes mód jele : pl. ül~ ülne, 
üdvözől~ üdvözülne)

nyájaskodván vhol tartózkodván, járván-kel-
vén

nyakcsapás ökölcsapás, nyakon ütés, pofon
nyakvágó (fn) bakó, hóhér
nyilaz vmiről nyíllövéssel dönt vmiről, sorsol, 

sorsot húz 
nyój- ~d ki l. kinyójt
nyójt (i) nyújt
nyolcad nyolcadik
nyomot (i) letapos, megtapos
nyugolm nyugalom

ok ok, ürügy, alkalom; elszámolás (~ot ad szá-
mot ad); adóslevél (vëgyed të ~odat)

-ok/-jok (-ëk/-jëk, -ök/-jök) -uk/-juk, -ük/-jük 
(birt. szj. T/3., pl. házok házuk, kezëk ke-
zük, örömök örömük); l. még -ëk/-jëk 

-onk/-önk -unk, -ünk 1. birt. szj. T/1. (pl. ház~ 
házunk, öröm~ örömünk); 2. alanyi rago-
zású igei szr. T/1. (pl. vár~ várunk, vësz~ 
veszünk)

okoson okosan
oktalan (hsz) ok nélkül
-ól/-ől -ul, -ül 1. visszaható igeképző (pl. áról 

árul, üdvözől üdvözül) 2. határozórag (ál-
nokól álnokul, dicsővöl dicsőül)

olaj- ~val olajjal; olajtok olajotok
Olivëtnak hëgyë Olajfák hegye (latin mons 

Oliveti)
ollyatan (nm (mn, fn)) olyatén, olyan
omol omlik (1. leomlik 2. ömlik, zúdul, árad)
onnaton onnan
onszol vkit unszol vkit, könyörög vkinek 

(~lani unszolni)
or (fn) tsz. ~rok; l. ur
ordëjt ordít, kiált(ozik)
ordëjtat (fn) ordítás, üvöltés, jajgatás
oroszlánszabásban l. szabásban
oroz (i) fsz. m.: orozjon; l. uroz
orság l. urság
országl (országol) uralkodik
országlat (fn) országlás, uralkodás
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ostor- ~val ostorral
oszlat (fn) viszály, veszekedés; szakadás
osztán (hsz, ksz) aztán, azután
otromba durva, vastag, kemény (posztó)
ottan ott
ozsánna hozsanna, hozsánna

-ö -e (ajakkerekítéses töveken) 1. birt. szj. E/3. 
(pl. könyv~ könyve); 2. múlt idő, tárgyas 
ragozású igei szr. E/3. (pl. vött~ vette, tört~ 
törte) 

őbelőllö őbelőle
őhozjája (őhozzája) őhozzá
-ök/-jök l. -ok/-jok
öldök (i) öl, öldök(öl); ~j ölj, öldökölj
öltöz- ~jetëk öltözzetek
öltöztetik vmivel öltöz(köd)ik vmibe; ~ vmibe 

öltöztettetik, öltöztetik őt
önbennë (ön)magában
ő- ~nek (i) evének (ettek) elb. m. T/3.
önnálok önmaguknál, magukban
önné (nm) önmagáé, övé, sajátja
önnei (nm) övéi, sajátjai
önön(-) önnön, ön-, ő saját-, őmaga- (nyoma-

tékosító forma); ~ kéjén önként, önmagától
ördögvalló (fn) ördögtől megszállott, ördög-

szállta ember
ördöngös ~ vak és néma l. ördögvalló
öreg- ~b (mn, fn) előkelőbb; nagyobb, tekin-

télyesebb, értékesebb, hatalmasabb 
öregëdik előrehalad, gyarapodik, növekszik
őriz- ~jed őrizzed, őrizd (őrizjétëk őrizzétek) 
őriző (fn) őr, őrszem
őrlő (in) ketten lësznek ~k ’ketten őrölnek 

majd’
örök (mn) örök(ké tartó); (fn) örökség
örökké tagadásban ’soha’ jelentésű (pl. Nëm 

mosod ēn lábaimat örökké!)
örök- ~ö öröke, öröksége
öről örül; örölö örüle (örült) elb. m. E/3.
öszvö (nu) vkivel, vmivel (öszve) össze, együtt
öt vmit önt, tölt; ~të öntötte; ötté önté

ötöd ötödik
ötszër ötször; ~ ezer ötezer
ö- ~ttenek ettenek (ettek)
ötven- ~t ötvenet; ~vel ötvennel
övé- ~jé övének, sajátjának (vevé… azt övéjé 

tekintette övének, sajátjának (az anyát))

papi fēdelm (papi fejedelem) főpap
papok fēdelme l. papi fēdelm
parancsolat törvény, előírás; parancs, rendel-

kezés
parancsoló mester, tanító(nk), urunk (megszó-

lításként)
parázna (mn, fn) buja, erkölcstelen (személy); 

hűtlen, házasságtörő
paráználkodik házasságtörést követ el
patvar veszekedés
patvarozó (fn) veszekedő (tsz.)
példabesz példabeszéd (háromszor fordul elő, 

a Bécsi kódexben kétszer; Nyíri másolási 
hibának tekinti)

példáztatik vki vmiként ábrázoltatik, ábrázol-
ják vhogyan (példáztatott oroszlánszabás-
ban)

pënitëncia bűnbánat; ~ra rëzzedvén bűnbánat-
ra intődve, megbánva vmit, meggondolva 
magát

perem bojt
përleni perelni, pereskedni
pirongás pironkodás, szégyenkezés
pislen csibe
pitvar tornác, előcsarnok
plánk palánk, sánc
plántál vmit palántál, ültet
plántálat (fn) palánta, ültetett növény 
pogácsa l. pogácsaétel
pogácsaétel pászka, kovásztalan kenyér
pogán (fn) pogány (barbár, külföldi) (főként 

tsz.)
poklos (mn, fn) bélpoklos, leprás (ember)
poklosság lepra betegség
porosztó (fn) poroszló
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portikos (fn) oszlopcsarnok, tornác (latin por-
ticus)

pök köp
prófétál jövendöl, jósol, jövendőt mond (ere-

deti, nem ironikus jelentésben); vö. prófé-
tizál

prófétissa prófétaasszony
prófétizál (csak a Jézust gúnyoló részekben); 

vö. prófétál
psalmos zsoltár
puszta (mn) elhagyott, üres
pusztolat (fn) pusztulás

rabi rabbi, mester
ragadozás rablás
ragadozat l. ragadozás
rajtaragad megragad vmit, utánakap vminek
rak vmit épít
ráka (mn) ostoba, üresfejű
rakás épület, építmény
rakó (fn) építőmester, kőműves
ravasz (fn) róka
rázódott (in) megroppant, tört (~ nád)
rëá l. rëjá
régëntën régente, régen, egykor
rëjá(-) (hsz, ik) reá, rá
rëjáereszt ~i a kezét (vkire) ráteszi a kezét vki-

re, elfog vkit (kezëket ~eni)
rëjáitél (ráítél) megítél, enged vkinek vmit
rëjávet vkire/vmire vmit (rávet) rádob, rászór, 

vet; rátesz (kezét ~i); csapások ~vén meg-
ütvén, megcsapván

rëjtëk (fn) rejtek(hely), titok; ~ben l. rëjtëkben
rëjtëkben (hsz) (el)rejtve, titokban
reménkëdik reménykedik
reménl remél
rémölet rémület, ijedség; remegés
rémőlvén (rémülvén) remegve
repëső (fn) (repdeső) madár
rész- ~et részt
retesz bilincs, lánc, kötél 

rëzzedvén l. pënitëncia
rëzzeszt vkit (vmire) int, sarkall, ösztökél
rocska fakorsó
rokon (mn, hsz) közel, közeli; (fn) felebarát; 

rokon
rokonban (hsz) különben, egyébként
-rólla (hsz) -róla (ēnróllam, tëróllad, őrólla, 

türóllatok, őróllok) 
romlat (fn) romlás, pusztulás
ruhácska pólya
ruház vkit (vhogyan) öltöztet; ~ vki vmivel öl-

tözködik vmibe, vhogyan
ruháztatik vmivel öltözik vmibe, öltözködik 

vhogyan
ruta kerti ruta (ruta graveolens, gyógynövény)

saducëos (fn) szadduceus (tsz.)
sáfár intéző
sajtalan sótalan, sótlan
sajtó satu, szőlőprés
salsás mártásos
Samária Szamária
samaritános (fn) szamaritánus, szamáriabeli
samaritánus l. samaritános
sántá- ~ól sántául, sántán
sár- ~t sarat
satanás sátán
sav- ~i savai, sói (tü vattok… földnek savi – vö. 

sava-borsa vminek)
segé- ~h segíts
segél vkit (vmit) segít vkit, vkinek
sëngné singnyi (kb. 60 cm)
sëprő (fn) seprű, söprű
sér (fn) sír, sírbolt (tsz. sérëk); vö. sír
sereg katonai kíséret, palotaőrség, katonaság; 

vendégsereg, asztaltársaság, csoport
sērelm- ~ek (sérelmek) szenvedés, fájdalom 

(~eknek kezdeti)
sërofënissa (mn) szírföníciai asszony
setét (mn, fn) sötét; sötétség
sidóni l. sidóniai
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sidóniai szidóniai
sietelm (sietelem) sietés, sietség
sietelmest (hsz) rögvest, máris, azonnal
siket (mn, fn) süket (ember)
sír (fn) nedvesség (l. még a Jegyzetekben: 

*63rb6); vö. sér
siralm siralom, sírás(-rívás)
siralmas (mn) sirató (~ ének sirató)
sírelm- l. sērelm-
síriabeli szíriabeli, szíriai
skariúti iskarióti
skátér sztátér, ezüstpénz
skënofégia sátoros ünnep, lombsátorünnep 

((görög) latin scenopegia/scenophegia)
sodomai szodomai
sokasság sokaság
sollya saru, szandál
sonha soha
soporlah kárpit, vastag függöny
sóz- ~jatok sózzatok
stallótartó (fn) fogadós, vendéglős
stóla köntös, ruha

szá száj; ~t szájat, ~ból szájból, ~n szájon
szabadó- ~h szabadíts (szabadóh münket go-

nosztól); vö. mëgszabadëjt
szabadolat (fn) szabadulat, szabadulás; meg-

váltás, bűnbocsánat
(-)szabás- ~ban alakban (oroszlánszabásban)
szaggat vmit tépdes, szakít(gat)
szalgálván szolgálván
száll- ~ott szállt
szállóhely szállás
szamarocska szamaracska, szamárcsikó
szamárterëh (fn mn-i használatban) szamárte-

hernyi, szamárrakománnyi
számláltatik vkivel egyformának számít(ják) 

vkivel, ugyanolyannak számít
szántás szántóföld
szántat l. szántás
szapu véka

szár- ~a vkinek lábszára
szarándok zarándok
szarándoklani (el)ered zarándokolni ered, 

(vándor)útra kel, útnak indul
származ- ~jék származzék, származzon (~ik 

vmiből, vkitől ered, való; ~ vmiből terem) 
szárraz (fn) száraz, szárazföld
százanny- ~at százannyit
-sze csak, no (nyomósítószócska)
szëdërjfa szederfa
szëg (fn) 1. sarok, szöglet 2. szög
szegdel kenyeret ~ megszeg, tördel
szëgelet (fn) szeglet, sarok (épületé)
szegén szegény
szegés megszegés, megtörés (kënyérnek 

~ében)
szegődik vkivel vmiben megállapodik, meg-

egyezik
szēk- ~i széke (Istennek ~i)
szellet szellem, lélek
szellető (mn) (szelletű) szellemű, lelkű
szëmély/személy alak, forma; színe, felszíne 

vminek; arc
szëmpillantat (fn) szempillantás (~nak idejé-

ben szempillantásnyi időben)
szēn szén, parázs
Szënt/Szent Szellet Szentlélek
szenved vkit, vmit elvisel, eltűr; szenved vki-

től, vmitől
szeplő-nēlkül feddhetetlenül, kifogástalanul, 

példásan
szer rend, papi osztály
szerelm(-) (csak toldalékolt fomában, de sza-

bad töve is bizonyára szerelm) szeretet, 
tisztelet; buzgalom, lelkesedés

szerelmest (hsz) szorgalmasan, igyekezettel, 
lelkesen

szerént (nu) szerint (konkrét jelentésben is: 
mentén, követve, sorjában/rendjében)

szer- ~ével sorjában, rendben
szerez vkit (vmin, vkin; vmivé), vmit (vkinek) 
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beoszt, elrendez vkit, vmit; elrendel, pa-
rancsol, meghagy vkinek vmit, rábíz vkire 
vmit, vkit; hagyományoz vkinek vmit

szérő (fn) szérű
szerzés rendelkezés, hagyomány
szërzet rend, szokás vö. szerzés (szerének 

szërzetë szerént)
szoknya ruha, alsóruha; köntös
szólt- ~át (in) szólását (azt, hogy szólt hozzá 

(az angyal)) (angyal neki ~át)
szomjúhozik szomjazik, szomjaz vmit; szom-

júhozjam szomjazzam
szomorá- ~n szomorú(a)n
szomoró szomorú; ~vak szomorúak
szomoróság szomorúság
szorëjt szorít
szorgalmast (hsz) nagyon, erősen; l. szorgal-

mazatost
szorgalmazat (fn) gond (nincs ~ja (vmire))
szorgalmazatos szorgalmas, gondoskodó
szorgalmazatosság szorgosság, igyekvés, gon-

doskodás
szorgalmazatost (hsz) rögtön
szorgalmazik vkihez, vhová igyekezik vkihez, 

vhová; ~ vmiről, vkiről aggódik vmiért, 
vkiért

szóró lapát szórólapát, a mag és a pelyva elvá-
lasztására szolgáló villaszerű szerszám

szorongat vkit gyaláz, megaláz, csúfot űz vki-
ből

szorongatás szorultság, szorult helyzet, élet-
veszély, veszedelem

szoros szűk
szovárván (fn) (szivárvány) szivacs
szózat hang(ja vkinek), megszólalás
szökdös l. szökik
szökik táncol
szőlőműves földműves, szántóvető (ember)
szőnik hallgat, elcsendesedik
szőtetëtt (in, mn) (szövetett) szőtt
szövétnek fáklya, lámpás

szű (fn) szív; (~nek, ~ben, ~ből, ~vel)
szüvő (mn) szívű; ~vek szívűek
szűkös vmi nélkül (mn) szűkölködik, szüksé-

get lát vmiben, nélkülöz; vö. szűköslik
szűköslik szűkölködik, nélkülöz (vmit), hiányt 

szenved (vmiben)
születet (fn) születés; nemzedék
szülött (fn) (~je vkinek) szült, megszületett 

gyermek(e vkinek)
szüzeség szüzesség, leányság, leánykor

tabitagumi Kislány, kelj fel! (latin Talitha 
cumi! – arámi Talitha kumi/kum!)

tahát (ksz) (tehát) akkor, ekkor, aztán; pedig, 
hát

tajték hab (~kal mëgundokëjtja); vö. tajtékoz-
ván

tajtékozván habzó szájjal
takar vkit, vmit vmibe teker, csavar, göngyöl; 

befed, betakar vmivel; begyűjt, összegyűjt 
vmit vhová

talántál (msz) (talántán) talán, esetleg
tálnyér tálca, tányér
támad vki ellen ellenáll vkinek, megtámad 

vkit; vki, vmi (vhol) születik, megjelenik 
támadoz hullámzani kezd, mozgásba jön (ten-

ger a széltől)
tanálcs (nagy)tanács
tanëjt (vkit) tanít; tanéh taníts, tanóhatok ta-

nítsatok
tanëjtatt- ~a (hi) tanításában, miközben taní-

totta (a népet)
tanëjtvá- ~jok (hi) ők tanítván
tanëjtvány tanítvány
tanó (fn) tanú
tanól (vkitől vmit) tanul; okul vmiből; ~ vki 

ellen, vkinek tanúskodik
tanóság tanúság
tanóságvallat tanúságvallás, tanúságtétel
tapasz- ~jatok tapintsatok meg
társság társaság; társak, társai vkinek (l. még 

naptár)
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tart vmit, vkit követ vkit, nyomában van vki-
nek; (álnokól ~ megfigyel, szemmel tart); 
megtart (törvényt, parancsot); tesz vmit, 
tölti az időt vmivel (penitenciát, tanácsot 
~); odatart vkinek vmit; elfoglal (helyet); 
elhelyez és tárol vmit vhol; megtart, őriz 
vmit vmeddig / vkit  vminek; fogva ~ 

tartat- ~tal (fn)  észrevehetően, látható módon
tartatik vki vmivel kínoz, eltölt vkit vmi (féle-

lem, hideglelés); visszatart, akadályoz vkit 
vmi (vmitől/vmben) (tartatnak vala kedég, 
hogy në esmernék mëg őtet)

tassoly tarsoly; tassolt tarsolyt
tat igen, bizony, úgy ám
tégëd- ~et téged
tëgnapon (hsz) tegnap
tehenőriző (fn) tehénpásztor, marhapásztor
tehetség erő, hatalom; felhatalmazás; képesség
tëj- ~end teend (majd tesz, tenni fog)
tëjendő (in) vmit teendő (vmit majd megtevő)
tekënt körültekint, szétnéz, figyel; ~ vkire néz, 

tekint vkire; ~ vmit néz vmit
tëmjēn tömjén
tē- ~nd l. tëjend
tënën-  te saját, önmagad… (nyomatékosító 

forma; ~nálad, ~róllad)
tënneid (nm) tieid
tērdëplvén térdepelvén
terëh teher
terëjt terít
terëmtet (fn) (a) teremtés
terjeszt földre ~ vkit leterít, (lábáról) ledönt
termet- ~tel termetében, termetére nézve  

(~ küsded vala)
tëstamëntom testamentum (ígéret, szövetség)
tész teszel
tësz- ~ék teszik
tësz- ~ën tesz
tét (in, fn) tett, tevés(e vminek, vmit tevés)
tete- ~iglen tetejéig
tetem csont

tetés (mn) (tetős) tetézett, púpozott, (csordul-
tig) telt

tetik vkinek vmi tetszik; ~ vhogyan látszik, tű-
nik vhogyan

tetszik vhol vmi feltűnik, látszik
tëtt- ~e (hi) ő tévén (azt), miközben tette
tettet ~i magát színlel (~é önmagát, hogy… 

úgy tesz, mintha…)
tettetik vhogyan, vmi(lyen)nek látszik, tűnik 

(igazaknak tettettëk) 
tëvé- ~d (hi) te tévén (alamizsnát)
tévelyg vki (vmi) tévelyeg, téved, tévedésben 

van, hibázik; ~ëtëk tévelyegtek
tévelygés tévedés, félreértés
tikmony tyúktojás
tikszó- ~koron kakasszókor, kakasszó idején
tírosi tíruszi, tíruszbeli
tisztajonhó- ~vak (tisztajonhúak) tiszta szívűek
tisztëjt vkit, vmit tisztít
tisztël vkit (meg)becsül, tiszteletet ad neki
tisztësëjt vkit (tisztesít) dicsőít, dicsér, tisztel; 

megjutalmaz
tisztësség tisztelet, megbecsülés
tisztolat tisztulás, ürülék
tiszttartó jótevő
titk- ~ja titka
titkon (hsz) titokban, rejtve
tized tizedik
tizënëggyed tizenegyedik
tízszër ezër tízezer
toábbá l. továbbá
told ráadásként tesz, próbál (vmit tenni) l. 

hozjátold
toldalék folt, pótlás
torkosság mámor, részegség
toron torony
továbbá (hsz) később; többé; azonfelül
többí- ~hed mëg növeld, sokszorozd meg (~ 

münekönk hütönket) 
tőfok tűfok
tökélletës (mn) tökéletes, hibátlan
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tőlle (hsz) tőle (tőllem, tőlled, tőllö stb.); től-
lemtől tőlem, tőlledtől tőled, tőllétől tőle

tőllö l. tőlle
tömlő (kecskebőrből készült) bortároló tartály
t- ~őn (i) teve (elb. m. E/3. (a); tőnek tevének 

T/3. (a))
törekëdik (vmit) tanakodik, vitatkozik (vmiről, 

vmin)
törödelm (töredelem) baj, nyomorúság, gyöt-

rődés, szenvedés, szomorúság
törödelmes töredelmes; ~ szüvők elkeseredet-

tek, nyomorúságban élők
törvén- l. törvény
törvény igazságszolgáltatás; a vallás előírásai 

(testamentum, szövetség); (törvén- ~tëk, 
~t,~nek)

törvénytörés l. törvénytöret
törvénytöret törvényszegés; házasságtörés, 

paráználkodás
törvénytörő (mn, fn) törvényszegő; házasság-

törő, parázna
törvénytudó (fn, főleg tsz.) jogban, igazság-

szolgáltatásban jártas személy; a szentírás 
ismerője, magyarázója (vö. írástudó)

tö- ~tt (i) tett (múlt idő; ~ttem tettem, ~ttēl 
tettél, ~ttönk tettünk, ~ttenek tettenek, tet-
tek; ~tted tetted, ~ttö tette, ~ttétek tettétek, 
~tték tették)

tud vmit, vkit ismer; ~ vmit tud
tud(d) tudod; -ë tudod-e; nëm ~ nem tudod; të 

~ te tudod
tudakozik vkitől tudakozódik
tudomán- ~nak tudománynak
tudt- ~a (in, fn) vminek tudása (az, hogy tud 

vki vmit/vmiről)
tü ti (~töket titeket)
tüellentëk (hsz) veletek szemben
tügy (fn) arc, pofa
tükitëk (nm) közületek ki, melyikőtök/melyiktek
tündérlet (fn) kísértet
tünön- ten-, tennen- (ön-, saját, tulajdon-); 

~bennetëk tenmagatokban, ~magatok ten-
magatok, ~tőlletëk tenmagatoktól, ~közöt-

tetëk önmagatok/tenmagatok közt
tüvis tövis; ~sek tövisek

úcá- ~k (fn) utcák (~n utcán)
úgyan úgy, ugyanúgy
új (fn) ujj
újonnan újra, ismét
új- ~ot  (mn) újat, ~ok újak (újokat)
undok megvetendő, megvetést érdemlő
undokság erkölcstelenség, ocsmányság, tisz-

tátalanság; iszonyat, irtózat
ur (fn) orv, tolvaj; tsz. urrok
uroz (i) lop (~j fsz. m.)
urság (fn) lopás
urvos (fn) orvos
út- ~a uta, útja (~át újtát, ~ába útjába, ~ára 

útjára)
utalván l. utat ~
utánna (hsz, nu) utána (ēnutánnam, őutánna; 

ennek ~, annak ~)
utat utalván miközben úton volt, útközben
útfēl útfél, út széle
utólb utóbb
utólbszër utoljára l. mëntől
utól- ~ja vminek (csak birt. szj.-lel) vége vmi-

nek; embërnek ~ji ember fiai, leszármazot-
tak, újabb nemzedék

utólszër utólszor, utoljára
utó- ~vak (mn, fn) utolsók
uzsorálkodik uzsoráskodik, kamatra kölcsönöz

üdő idő, óra
üdözök lëgyetëk üdv, üdvösség nektek
üdözëjteni üdvözíteni (többször: üdvözëjteni); 

vö. üdvözëjt
üdvözé- ~h üdvözíts
üdvözëjt üdvözít
üdvözëjtő (fn) üdvözítő, megmentő, megváltó, 

megszabadító (~jö üdvözítője)
üdvözleni üdvözölni
üdvözől üdvözül, megmenekül, meggyógyul 

(~nö üdvözülne)
ügy bűn, büntetnivaló (ok a büntetésre)
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ügyehött (in, mn) feszült, izgatott, rajta csüggő
ügyehët vmit vkinek sugall, emlékeztet vkit 

vmire
ügyekëzik vmiben, vmire törekszik vmire; fi-

gyel vmire, vkire
üldözet (fn) üldözés, üldöztetés
ület (fn) ülés
ülett- ~e (hi) ültében, miközben ült (~ëk ül-

tükben, miközben ültek)
ül-lë ülj le
ül- ~ö üle (ült) (elb. m.)
vacsorál vacsorázik
vacsoráló hely ebédlő, étkező (helyiség)
vadméz erdei méz
vad (fn) vadállat
vad- ~nak (i) vannak (T/3.)
vádolat vád, vádolás
vagy (fn) vagyon, mammon
vagy- ~on (i) van (E/3.)
vah (isz) ah (latin)
vaj (msz) valóban, tényleg, bizony
valag hüvely, női szeméremtest; l. valagmëg-

nyitó
valagmëgnyitó férfiú elsőszülött férfi
valál (fn) jószág
valamëné- ~jëk valamennyiük
valamënny- ~en valamennyien
választ vmit vmibe válogat, kiválogat (~ották 

a’ jókat ő edényëkbe)
választás elkülönítés, elválasztás
választatik hirtelenkëdetbe választatott l. hir-

telenkëdet
választott (in, fn) kijelölt, kiválasztott; kedves 

(vkinek)
vall vmit birtokol vmit, van neki vmi, része 

van vmiben; tanóságot ~ vkiről, vmiről 
vall, tanúságot tesz

vallat- ~a vminek (in, fn) vminek bennléte/meg-
léte vkiben (az, hogy vki vall vmit ’benne 
van vkiben vmi’) (mondják fertëzetës szel-
let vallatát ’mondják, hogy ördögöt vall, ör-
dög lakik benne’); l. még tanóságvallat

vallvá- ~d (hi) te birtokolva (vallva), neked 

lévén
valóbizony (msz) valóban, tényleg, bizony
váltság megváltás (sokakért ~ba, sokaknak 

~ájért), fizetség, csereérték (~ot ad embër 
ő lelkéjért)

valvá- ~d (hi) te lévén (~tok ti lévén)
var fekély
váras (fn) város (a 3. kéz másolta részben)
várodalm (váradalom) várakozás
varsa halcsapda, háló
vártatván l. kevesënné
vásár piac; ~t vásárban
vásárhely piac, vásártér; ~t vásárhelyen, piacon
vatalé korsó
vat- ~tok (i) vagytok
vëdër vödör
végezet vég, világvége, vég(ső) elszámolás; 

~ët vall beteljesedik; vége lesz, megszűnik, 
elpusztul

végiglen (hsz) végig, mindvégig
vehëm (szamár)csikó; vehmët vemhet, vehmën 

vemhen
velëk (hsz) velük; magukkal; (ő~)
vē- ~nd veend, fog venni
vén- ~ëk rangidősek, elöljárók; régiek, ősök 

(csak tsz.)
venerék ital
vënni vmit vhogyan érteni, venni (ha akarjá-

tok vënnëtëk)
vép (i) lép
vépés lépés
vere- ~je (verője) verítéke
verës vörös, skarlátvörös
vërhënő (mn) (vörhenyő) vörös, piros
vérrel hasal vérzéstől szenved, vérzéssel bete-

geskedik (nő)
veszëdelm veszedelem, vész, romlás; tékozlás, 

elvesztegetés
veszëdelmez veszedelemben forog
vësz- ~ën vesz (vött vett, vöttö vette; vőn/vűn 

veve, vőnek vevének [elb. m. E/3., T/3. (a)])
veszteg- ~j l. vesztegl
vesztegl vesztegel, várakozik; hallgat; (~ene 
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vesztegelne; fsz. m.: vesztegj veszteg(e)lj 
’maradj veszteg’)

vet vmit/vkit vhová helyez, tesz (hol ~tétek 
őtet); (múlt idő: ~tem vetettem, ~tēl vetet-
tél (a); ~tem ~ettem, ~ted/~ëtted vetetted, 
~te vetette, ~tétek vetettétek, ~ték vetették 
(t))

vét vkinek vétkezik vki ellen, árt vkinek
vétet (fn) vétség, vétek, bűn
vethet- ~ők ki vetheténk ki (vethettük ki) (elb. 

m. T/1. (t))
vétkëzet (fn) vétkezés; ~tëket vétkezés(e)teket
vetöködet vetekedet, vetekedés, versengés
vetököd- ~tek (i) vetekedtek (vetélkedtek, ver-

sengtek)
vet- ~te (i) vetette; l. vet
vëvé- ~jëk (hi) ők vévén
vigaság vigasság
vigaságos vigasságos, vidám
vigaszt l. mëgvigaszt
vigasztalat (fn) vigasztalás, vigasz
vigasztás gyógyítás
víg- ~ei (fn) végei (l. még a Jegyzetekben)
vigília vigilia, ünnep előestéje; vigyázat, őrkö-

dés; ~ja-koron vigiliájakor, őrségváltáskor
vigyáz őrködik, virraszt; ~jon vigyázzon, ~ja-

tok vigyázzatok
vigyázat (fn) l. vigília
világ világosság, fény; földi élet; az emberek 

(emberiség)
világos tiszta, fénylő
világosé- ~h világíts; l. világosëjt
világosëjt vki/vmi (vkinek) világít (fény, fák-

lya); világoséhon világítson
vilámodat (fn) hajnal

vilámodik l. vilámodván
vilámodván világosodván, hajnalodván
villamat (fn) villám
villamik l. villamván
villamván villanván
vincëlēr vincellér, szőlőműves, földművelő
visel vmit, vkit visel, elvisel; vkit, vmit hord, 

hordoz, visz
viselet útbaigazítás, irányítás: mü lábainknak 

~ire békességnek útában
viselhetetlen elviselhetetlen
visz- ~ën visz; ~ék viszik (jelen idő T/3.(t))
viszhavívó l. visszavívó 
visszavívó visszataszító
vitelet (fn) l. Babillon
vizetlen száraz, kietlen (~ helyëkën)
volni lenni
von vmit húz (hálót)
vonsz vkit (vhová) húz, magával visz; elhur-

col, elvonszol
vő (fn) vőlegény
vő- ~n veve (~nek vevének, elb. m. T/3.)
vö- ~tt (i) vett; (~ttem vettem, ~ttēl vettél, 

~ttönk vettünk (a); ~tted vetted, ~ttö vette, 
~ttétëk vettétek (t))

vű- ~n l. vőn

zaj lárma, nyugtalanság
zajgó hangoskodó, lármázó, nyugtalankodó

zsinagóga fēdelme a zsinagóga elöljárója, ve-
zetője
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Függelékek

RÖVIDÍTÉSEK, JELEK, FOGALMAK MAGYARÁZATA 
A FÜGGELÉKEKHEZ

Rövidítések

bh: betűhű; a MK betűhű szövegének írásmódja a betűhű kiadás (Nyíri 1971) betűjeleivel vagy 
mai helyesírásunk betűivel;

BK: Bécsi kódex; az ott előforduló nyelvi elem (szótő, szóalak, toldalék, kötőhangzó, valódi kö-
tőhangzó) és egyéb adatok megjelölésére; továbbá az e-féle hangok bécsi kódexbeli rendszere, 
azzal kapcsolatos, annak megfelelő betű, hang, szóelem, szóalak stb. 

[BK] (párhuzam): Vizsgálatunk céljának megfelelően ezzel a szögletes zárójeles rövidítéssel a 
MK saját anyaga mellett lehetőleg mindig utalunk a bécsi kódexbeli párhuzamra. Szükség ese-
tén a [BK] jelzeten belül közöljük a BK-beli, a MK-ével azonos vagy tőle eltérő nyelvi elemet. 

[BK?] (kérdőjeles jelzet): BK-beli vélelmezett nyelvi elem. A kérdőjel arra figyelmeztet, hogy 
ezek az egyéb szófajú szavak nagy bizonyossággal előfordulnak a BK-ben is, azonban a BK 
betűhű szövegét (Mészöly 1916) ebből a szempontból most nem állt módunkban földolgozni. 
A BK szótárszerű földolgozása, egyik alapvető forrásmunkánk (Károly 1965) ugyanis nem 
tartalmazza a viszonyszókat, segédszókat. (A tervezett, következő kötet nem készült el.) Mi-
vel legtöbbjük gyakran előforduló névmás, határozószó, tagadószó stb., joggal számítottuk 
be őket a BK szóanyagába és az összesítésekbe; például: (olvasati szóalakok) -ë ~ -é (hsz, 
kérdőszócska) [BK?]; ës (ksz) [BK?]; fël (hsz, ik) [BK?]; ingyen (2/5/2) (hsz) [BK ingyën?]; 
senki (nm) [BK sënki?]; ēn ‒ engëm ‒ engëm-e-t [BK? en ‒ engëm ‒ engëm-e-t]. Eljárá-
sunk tehát – a kérdőjellel történő ráutalás és a vélelmezhető nyelvi elemek beszámítása – az 
összképet nemhogy torzítaná, de pontosabbá, árnyaltabbá teszi. A táblázatokban a megfelelő 
számadatot is kérdőjellel láttuk el; például 1?: egyetlen vélelmezett nyelvi elemet (szóalakot 
vagy kötőhangzót) jelent. 

e:  a nyílt e hang betűjele olvasatban, példaanyagban, szóállományban; 
E: egyes szám; E/1-2. sz. = egyes szám első és második személy, E/3. sz. = egyes szám 3. sze-

mély; 
E: nyílt e hangot tartalmazó szótag; 
ē: a hosszú nyílt e hang betűjele olvasatban, példaanyagban, szóállományban; 
ë: a zárt ë hang betűjele olvasatban, példaanyagban, szóállományban; 
Ë: zárt ë-t tartalmazó szótag; 
-e-: nyílt e kötőhangzó (tővéghangzó) vagy valódi (független) kötőhangzó vagy szófajjelölő kö-

tőhangzó;
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-ë-: zárt ë kötőhangzó (tővéghangzó) vagy valódi (független) kötőhangzó vagy szófajjelölő kö-
tőhangzó;

eëR: a zárt ë-zés általános rendszere; e-ë-rendszer; ezzel kapcsolatos; ennek megfelelő hang, 
szóelem, szóalak stb. 

-e-k/-ë-k: melléknévnél többes számú kettős végződés szófajjelölő kötőhangzókkal. Példa: A 
cserjések szó a területek minőségét jelzi (milyenek?), míg a cserjésëk szó több cserjést jelent 
(mik?). 

-e-k/-k: melléknévnél többes számú kettős végződés. Példa: A csicsëri melléknév esetében a csi-
csëriek a melléknévi többes számot (milyenek?), a csicsërik a borsófajta főnévi többes számát 
jelenti (mik?). 

fn: főnév; 
hsz: határozószó; 
i: ige; 
ik: igekötő; 
kh: kötőhangzó (tővéghangzó, teljes tő záróhangja); 
ksz: kötőszó; 
MK: Müncheni kódex (Tatrosi másolat); az ebben a kódexben előforduló nyelvi elemek (szótő, 

szóalak, toldalék, kötőhangzó, valódi kötőhangzó) és egyéb adatok megjelölésére; továbbá 
az e-féle hangok müncheni kódexbeli rendszerével kapcsolatos, annak megfelelő betű, hang, 
kötőhangzó, valódi kötőhangzó, toldalék, szótő, szóalak stb. 

mn: melléknév; 
nm: névmás; 
nu: névutó; 
o.: oldal; 
(olv), olvasati (olvasati szóalak, olvasati szóalakok): A MK nyelvi anyagára vonatkoznak, a 

MK olvasatának írásmódját jelölik. A rövidítést vagy kifejezést a tárgyalt nyelvi elem(ek) mö-
gött vagy előtt helyeztük el, és lehetőleg mindig használtuk. Ugyanis az olvasati nyelvi anya-
got nem dönthetjük, a dőlt betűvel mást jelöltünk. A ● (teli kör) jellel kezdődő szóalcsoportok 
eleve az olvasat szerinti szóanyagot, kötőhangzóanyagot tartalmazzák. 

szn: számnév; 
T: többes szám; T/2. = többes szám 2. (személy), T/3. = többes szám 3. (személy); 
vö.: vesd össze; 
X: egyéb (nem nyílt e-t, nem zárt ë-t), általában magas magánhangzót tartalmazó szótag.

Jelek

( ) (gömbölyű zárójel): Tartalmazza az olvasatban elő nem forduló, de feltételezett, hozzáadott 
alapszóalakot, kötőhangzót; a szófajmegjelölést dőlt betűvel; a jelentés pontosítását egyenlő-
ségjellel (=); az igekötőt, a szóösszetétel tagját (a szóalak vele együtt vagy külön is előfordul) 
stb.
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[ ] (szögletes zárójel): Szinte mindig a Bécsi kódexszel kapcsolatos nyelvi elemek jelzésére, meg-
jelenítésére szolgál.

(+ szám): A zárójelben +-gel (meg-gel) jelölt szám a MK-ben elő nem forduló, de a BK alapján 
(esetleg a nyelvjárások alapján) feltételezett, hozzáadott szóalakok, illetve kötőhangzók szá-
mát jelöli. (+ 1) = egy további, feltételezett, hozzáadott szóalak, illetve kötőhangzó. Ugyanígy 
a BK-nél is. Az eëR viszonylatában azt jelenti, hogy igazodva a MK-hez, csak hozzáadott 
nyelvi elemnek számítjuk.

/ (ferde vonalka): Majdnem mindig a két-, illetve háromalakú toldalékok, továbbá a mérőszámok 
számjegyeinek elválasztására szolgál.

| (elválasztójel): általában a szó tövét elválasztó jel (például ikes igénél);
~ (hullámvonal): változat kisebb eltéréssel (általában szóalakváltozat);
- (kötőjel): A szemléletesség kedvéért az I. és II. Függelékekben közölt példaszavaknál, a szóál-

lományokban a kötőhangzót ‒ noha az alaptőhöz, viszonylagos tőhöz tartozik ‒ mindig kötő-
jellel különítettük el az alaptőtől, illetve továbbtoldalékoláskor a viszonylagos tőtől, továbbá a 
toldaléktól is: -ë-, -e-. Ugyanígy jártunk el a valódi (független) kötőhangok esetében is.

‒ (gondolatjel): 1. Betűhű írásmód ‒ olvasati írásmód között helyezkedik el egy-egy szóalaknál. 
2. Alapalak ‒ toldalékolt szóalalak között helyezkedik el.

’ (felső hiányjel, körmöcske): A MK olvasatában legtöbbször a határozott névelőnél (olykor a mu-
tató névmásnál) szerepel. Lényegében a rá következő mássalhangzóval azonos mássalhangzó, 
illetve a z hang helyettesítője. A MK betűhű szövegében előfordul e-féle betű helyett is.

● (teli kör): Az I. Függelékben jelzi az olvasati szóalcsoport kezdetét. A Müncheni kódex (MK) 
szókészletéből gyűjtött szóanyag háromféle alcsoportjának kezdőjele; az alcsoportok, általá-
ban ebben a sorrendben következnek: ● igék. ● névszók és igenevek. ● egyéb szófajok. Vagy 
a jel csak azt fejezi ki, hogy olvasati szóalakok következnek.

► (telt háromszög): A II. Függelékben jelzi a szóalcsoport kezdetét. A zárt ë-zés általános rend-
szerének (eëR) szókészletéből gyűjtött szóanyag háromféle alcsoportjának kezdőjele; az alcso-
portok, általában ebben a sorrendben következnek: ► igék. ► névszók és igenevek. ► egyéb 
szófajok. Vagy a jel csak azt fejezi ki, hogy az eëR-nek megfelelő szóalakok következnek.

Fogalmak,  további  jelölések

Alaptő: abszolút (végső) tő; 
Betűaláhúzás (visszautalás): A MK olvasatában az érintett szavakban aláhúzással jelöltük a Nyíri 

Antal és munkatársai által bizonytalannak ítélt e-féle betűket, ilyen módon visszautalva a betű-
hű kiadásban általuk döntött betűkre (Nyíri 1971). Például: füjtette (olv) (52ra67; Mk 14,67). 

Dőlt betű (visszautalás): A MK olvasatában az érintett szavakban az általunk módosított e-fé-
le betűket döntöttük, visszautalva a betűhű szövegre. Példák: kedvelitëk (olv) (69va48; Lk 
11,48), lëszën (olv) (11ra21; Mt 5,21 és további szöveghelyeken), őtet (olv) (8va25; Mt 1,25 
és további szöveghelyeken). Így olvasatunkat összevetve a betűhű szöveggel jól látható, mely 
szöveghelyeken és hogyan módosítottuk a betűhű kiadás e-féle betűit. 



258 Függelékek

Egyéb szófajok: a szóállományokban, szócsoportokban a harmadik alcsoport; az igéken, főneve-
ken, mellékneveken, számneveken, melléknévi igeneveken kívüli szófajok: névmások, hatá-
rozószók, módosítószók stb. 

Félkövér jelölés (az I. Függelékben: párhuzam): Arra utal, hogy a MK-beli, illetve BK-beli óma-
gyar szó tövének, alakjának, kötőhangzójának ‒ az e, ē és ë szempontjából ‒ megfelel a 20-21. 
században is élő zárt ë-zés általános rendszerének (eëR) a szótöve, szóalakja, kötőhangzója 
(Buvári 2001; Buvári 2010; Mészáros 2017; továbbá lásd a II. Függeléket is). Példa a félkövér 
jelölésre: szëm-ë- (olv) [BK]. Ugyanakkor például az evezet (olv), feledet (olv), vitelet (olv) 
[BK] szabályosan képzett ómagyar szavak, e-zésük szabályos, de mai nyelvünkben nem élő 
szóalakok, tehát nem érdemelnek félkövér jelölést. Másik példánknál, a (mëg)fénesëjt (olv) 
[BK fén(y)ësëjt] esetében a BK szóalakjánál az első két szótag ë-zésének megfelel az eëR-beli 
szóalak ë-zése, de az -ëjt képzővel alkotott szótól már eltér az eëR-beli szó e-ë-zése, ezért 
nem kövérítjük. A szenvedő igealakokat ‒ olvasati szóalakok: eresztetik, köszöntetik, kövez-
tetik, küldetik, vettetik, vitetik stb. ‒ nem jelöltük félkövérnek, bár képzésük, e-zésük teljesen 
szabályos. Ennek az az oka, hogy jelenlegi nyelvművelésünk régiesnek minősíti a szenvedő 
igealakokat, noha a magyar anyanyelvűek többsége jól megérti őket, ráadásul néhány szenve-
dő igealak része mai köznyelvünknek is. Ha a MK kötőhangzójának alaktanilag megfelel az 
eëR-beli kötőhangzó, akkor ezt a megegyezőséget elfogadtuk, és félkövér szedéssel jelöltük 
azoknál az ómagyar szavaknál is, amelyekhez valamilyen okból nem tudtunk hozzákapcsolni 
eëR-szóalakot: derëb-ë- (olv), készëlet-ë- (olv) [BK készölet(-ë-)] stb. 

Félkövér jelölés (a II. Függelékben: gyakoriság): Az 1‒7. számú szócsoportokban és a II. Füg-
gelék egyéb szóállományaiban a Magyar értelmező kéziszótár (2003) alapján ilyen módon 
emeljük ki az ebben a körben leggyakoribb szavainkat, főként az 1-es és 2-es gyakorisági 
számmal rendelkezőket.

Hozzáadott nyelvi elemek (zárójeles); számadatuk: Az I. Függelék valamely szóállományában, 
szócsoportjában a MK, a BK nyelvi anyagához kapcsolt, zárójelben elhelyezett szó, szóalak, 
kötőhangzó, valódi kötőhangzó stb. A MK, a BK hiányzó nyelvi elemeit így pótoltuk egymás 
nyelvi elemeiből (esetleg a magyar nyelvjárások alapján). Első példánk: Az 1. szócsoport Ë-Ë 
magánhangzós szótagrendjében a (përël) ‒ përleni (olv) esetében az első, zárójeles alapszó-
alak hozzáadott szóalak, hiszen a magyar nyelvjárások alapján vettük föl, s félkövér jelöléssel 
utalunk arra, hogy előfordul az eëR-ben is. Tehát ez az igealak a MK-nél (+ 1) hozzáadott szó. 
Második példánk: A 4. szócsoport E-Ë magánhangzós szótagrendjében az (epë) ‒ epével (olv) 
[BK (epë) ‒ epéjét] esetében a MK-nél a BK alapján állapítottuk meg a (+ 1) hozzáadott főne-
vet; a BK-nél egyik forrásmunkánk (Károly 1965) alapján vettük föl ugyanezt a hozzáadott fő-
nevet. Harmadik példánk: A 2. szócsoport Ë-E magánhangzós szótagrendjében a szërzet(-ë-) 
(1/0/0; 0/1/0) (olv) [BK szërzet-ë-] esetében a MK szóalakjához a BK alapján kapcsoltuk 
a kötőhangzót, ezért zárójeles. Félkövérnek jelöljük mind a szóalakot, mind a kötőhangzót, 
hiszen az eëR nyelvi elemei ezekkel megegyeznek. Negyedik példánk: A 2. szócsoport Ë-E 
magánhangzós szótagrendjében a fëjsze (1/1/0; 0/2/0) (olv) [BK (fëjsze) ‒ fëjszét] esetében 
a BK-hez a MK szerint vettük föl a zárójeles alapalakot. Számadatuk: a hozzáadott nyelvi 
elemeknek a folyószövegbe vagy a táblázat megfelelő mezőjébe beírt száma, például (+ 1). 

Kötőhangzó: Különféle szóelemek közti közbenső hang, amely az I. és II. Függelékben lehet 
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tővéghangzó (teljes tő záróhangja) vagy valódi (független) kötőhangzó, valamint a II. Függe-
lékben előfordul még szófajjelölő kötőhangzó is. A kötőhangzó járulhat alaptőhöz és viszony-
lagos tőhöz egyaránt.

Mérőszámok (zárójelben): Ezek a zárójelbe tett számok a Müncheni kódex betűhű szövegében 
a szó összes előfordulásánál az ë/e/e betűk, illetve hangok (néhány alkalommal az ē, é betűk, 
hangok) szótagbeli megoszlását rögzítik (beleértve a kötőhangzót is, ha az illető szónál léte-
zik ilyen). A törtvonalakkal elválasztott számok ‒ ha külön nem jelöljük ‒ az ë/e/e sorrend 
szerint mutatják ezeknek a betűknek (hangoknak) a megjelenését: az első szám tehát a zárt 
ë-k számát, a második a nyílt e-k számát, a harmadik pedig a bizonytalan olvasatú e-k számát 
jelzi. Lássunk két alkalmas példát: 1. (mëg)fëjt (olv) (2/1/2) = az ige öt MK-beli előfordulá-
sánál a betűhű szövegben 2 zárt ë, 1 nyílt e (ez alkalommal egységesítve döntöttük a zárt ë-t 
az olvasatban) és 2 bizonytalan e-féle betű található (szintén egységesítve ezt a két zárt ë-t 
aláhúztuk az olvasatban); 2. ecët-ë- (olv) (0/4/0; 4/0/0; 1/0/0) = a pontosvesszővel elválaszott 
3 mérőszám a főnév két szótagjának és kötőhangzójának felel meg: a MK betűhű szövegében 
a négy előfordulásból az első szótag mindannyiszor e, a második szótag mind a négyszer ë, 
az alaptő után egyetlenegyszer megjelenő kötőhangzó (tővéghangzó) pedig ë (tehát ennek 
a szónak egyik alakjánál sem kellett betűt aláhúznunk vagy döntenünk, vagyis nem kellett 
visszautalnunk a betűhű szövegre). A Bécsi kódex szóalakjai mellett szintén számjegyeket, a 
BK betűhű szövegére utaló mérőszámokat láthatunk, de csak kettőt: ë/e. Ugyanis bizonytalan 
olvasatú e-féle betűk ennél a nyelvemléknél nincsenek jelölve (Károly 1965; Mészöly 1916). 
Például: [BK herceg-ë- (0/4; 0/4; 3/0)] = a BK-ben négyszer előforduló herceg szó mindkét 
szótagjában mind a négy alkalommal nyíltnak jelölik az e hangot, az alaptő után háromszor 
mutatkozó kötőhangzó (tővéghangzó) mindannyiszor ë. Végül egyetlen példa mérőszámokra 
másféle betűk esetén: tēl (é/ē/e: 2/1/0) (olv) [BK telbe (é/ē: 0/1; ë/e: 0/1) (= télbe) ‒ teli (é/ē: 
0/1) (= téli)] = a MK betűhű szövegében a tēl (olv) szó 2 alkalommal é-vel (vagy legalábbis 
ékezet nélküli e-vel), 1 alkalommal ékezetes, azaz nyílt e-vel van jelölve; a BK-ben mind a 2 
előfordulás (általunk hosszúnak tartott) nyílt e-s. Ezeknek az adatoknak az alapján hosszú nyílt 
ē-snek határoztuk meg a MK-beli tēl (olv) olvasatát.

Nyelvi elem: szó, szóalak, toldalék, kötőhangzó, valódi (független) kötőhangzó, szófajjelölő kö-
tőhangzó; 

Összesítés és Megjegyzések: Minden egyes táblázatban számszerűen rögzítettük külön-külön 
a valós nyelvi elemeket (szavakat, továbbá kötőhangzókat), illetve a hozzáadott (zárójeles) 
nyelvi elemeket (szavakat, továbbá kötőhangzókat). A valós és vélelmezett nyelvi elemek szá-
mát összeadva megkaptuk az összesített számadatot (szavakra, illetve kötőhangzókra vonat-
kozóan). Először a valós nyelvi elemek százalékos arányát határoztuk meg. A MK valós adatát 
vettük 100%-nak, s ebből számoltuk ki a valós BK-adat, illetve a valós eëR-adat százalékos 
arányát. Mind a három oszlopban (MK; BK; eëR) a saját valós számadatból számítottuk ki a 
mellette, ugyanabban a mezőben található zárójeles szám (ha van ilyen) százalékos arányát, 
vagyis a hozzáadott nyelvi elemek (szavak, illetve kötőhangzók) arányát. Végül a BK, illető-
leg az eëR összesített nyelvi elemeinek (szavainak, illetve kötőhangzóinak) százalékos arányát 
szintén a MK 100%-nak vett összesített számadatából állapítottuk meg. Alul a Megjegyzések-
ben a táblázat legfontosabb tényeit foglaltuk össze.
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A B/1/1b összesítés táblázatát az előtte álló szóanyag nélkül kiemeltük a B) pont alól. Először az 
összesítés számai mögött álló fogalmakat közöljük:

B/1/1b összesítés fogalmakkal. Szócsoport. Szótagszám. Magánhangzós szótagrend: A MK-be-
li valós szavak (+ hozzáadott szavak) és a MK-beli valós kötőhangzók (+ hozzáadott kötőhangzók)

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a 
BK-ben

Megegyező az eëR-
ben

Szavak összesen

valós szavak száma
(+ hozzáadott szavak száma) 

= összesített szavak 
számadata

valós szavak 
száma

valós szavak száma
(+ hozzáadott szavak 
száma) = összesített 
szavak számadata

Szavak százalékban

valós szavak aránya (100%) 
(+ hozzáadott szavak aránya a 

mezőn belül) =
összesített szavak aránya 

(100%)

valós szavak 
aránya

összesített szavak 
aránya

valós szavak aránya
(+ hozzáadott szavak 

aránya a mezőn belül) =
összesített szavak 

aránya

Kötőhangzók összesen

valós kötőhangzók száma
(+ hozzáadott kötőhangzók 

száma) = összesített 
kötőhangzók számadata

valós kötőhangzók 
száma

valós kötőhangzók 
száma

(+ hozzáadott 
kötőhangzók száma) 

= összesített 
kötőhangzók 
számadata

Kötőhangzók százalékban

valós kötőhangzók aránya 
(100%) (+ hozzáadott 

kötőhangzók aránya a mezőn 
belül) =

összesített kötőhangzók 
aránya (100%)

valós kötőhangzók 
aránya

összesített 
kötőhangzók 

aránya

valós kötőhangzók 
aránya (+ hozzáadott 

kötőhangzók 
aránya a mezőn 

belül) = összesített 
kötőhangzók aránya

Lásd a B) pont alatti 1. szócsoport kétszótagú szóanyagát. Itt következik a szóanyag nélküli 
táblázat:

B/1/1b összesítés adatokkal. 1. szócsoport. Két szótagúak. Ë-Ë: 17 (+ 1) szóalak és 3 (+ 1) 
kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-
ben

Megegyező az 
eëR-ben

Szavak összesen 16 (+ 2) = 18 13 8 (+ 2) = 10

Szavak százalékban 100% (+ 12,5%) =
100%

81,25%
72,22%

50,00% (+ 25%) =
55,55%

Kötőhangzók összesen 3 (+ 1) = 4 2 3 (+ 1) = 4

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 33,33%) =
100%

66,66%
50,00%

100% (+ 33,33%) =
100%
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Megjegyzések: A MK ‒ BK ‒ eëR százalékszámai a valós szavaknál: 100% ‒ 81,25% ‒ 50,00%; 
a BK-nél a 4? vélelmezett szó elhagyása esetén 56,25%-ra csökkenne az arány. A valós kötőhang-
zók aránya a MK ‒ BK ‒ eëR viszonylatában: 100% ‒ 66,66% ‒ 100%. A BK-nél 1? kötőhangzó 
szerepel, ennek elhagyása esetén 33,33% lenne a BK kötőhangzóaránya.

Összesített nyelvi elemek; számadatuk: a valós nyelvi elemek és a hozzáadott nyelvi elemek 
együtt; számadatuk: a két szám összege; valós szavak száma + hozzáadott szavak száma = 
összesített szavak száma; valós kötőhangzók száma + hozzáadott kötőhangzók száma = ösz-
szesített kötőhangzók száma stb.

További szóalakok: A Zárt ë-s szóállományoknál a három szótagos vagy annál több szótagból 
álló szavak, szóalakok. A táblázatos összesítésekben nem szerepelnek.

Valós nyelvi elemek; számadatuk: A MK-ben, a BK-ben ténylegesen előforduló szó, szóalak, 
toldalék, kötőhangzó, valódi kötőhangzó; ezek száma külön-külön stb. Az ëeR-nél a valós 
szó, szóalak, kötőhangzó száma a MK-ével megegyező szó, szóalak, kötőhangzó száma. Va-
lós kötőhangzónak számítottuk az ëeR-nél a MK-ével megegyező kötőhangzókat akkor is, ha 
egyébként a MK szóalakjának nem felel meg az ëeR szóalakja. Számadatuk: a valós nyelvi 
elemeknek a folyószövegbe vagy a táblázat megfelelő mezőjébe beírt száma.

Vélelmezett nyelvi elemek; számadatuk: A BK egyéb szófajú, [BK?] jelzettel ellátott szava, 
kötőhangzója, amelyet a BK szóanyaga, betűhű szövege nagy bizonyossággal tartalmaz, de 
forrásmunkánkban nem található (Károly 1965). Számadatuk: a vélelmezett nyelvi elemeknek 
a folyószövegbe vagy a táblázat megfelelő mezőjébe ?-lel (kérdőjellel) jelölt beírt száma.

Viszonylagos tő: relatív tő.

Itt jegyezzük meg, hogy igyekeztünk magyar nyelvű szakszókat, szakkifejezéseket használni, fő-
ként az alábbi három mű alapján: Bachát é. n.; Molnos 2015; Tolcsvai Nagy 2000. Néhány újabb, 
magyarított nyelvészeti szakszót is használtunk: alaptő (végső tő, abszolút tő), viszonylagos tő 
(relatív tő).
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I. Függelék

AZ E-FÉLE HANGOK RENDSZERE
A MÜNCHENI KÓDEXBEN

„’Halandzsák, maszlagok, ájult szëmantikák:
a Parnasszuson így mëgyën ma a világ…’
‒ Ej, mit törődtök ezzel az ómódi öreggel!

Versën kotlik; nëm érti a szamár, hogy szöveg këll!” 
(Rónay György: Régiek és újak vitája)

Célkitűzés

Kutatóink a Bécsi és Müncheni kódexet mindenkor kitüntették figyelmükkel, sokféle szempontból 
igyekeztek vizsgálni, elemezni őket. Érdekes gondolat, hogy Jászay Pál csak a tatrosi kéziratot 
tartotta másolatnak, szerinte a Bécsi kódex maga az őskézirat: „A’ müncheni codex-nek már egész 
alakja magán viseli a másolat bélyegét.” […] „Mind ezeknek gondos egybevetése után nem igen 
kételkedhetik va laki affelől, hogy a’ bécsi codex valóban maga az eredeti fordítás, ’s e’ mün cheni 
csupán másolat;…” (Jászay 1842: V. o. In: Döbrentei 1842). Állítását szövegelemző és fordításe-
lemző példákkal is alátámasztotta. Mielőtt azonban belebonyolódnánk a szerteágazó részletkérdé-
sekbe, ismét le kell szögeznünk (a Bevezetésben már említettük): e nyelvemlékeink keletkezéstör-
ténete, egymással való átfogó összehasonlítása nem tárgya ennek a résztanulmánynak.

Annyi egészen biztos, hogy a Bécsi kódex (rövidítve: BK) és a Müncheni kódex (Tatrosi má-
solat; rövidítve: MK) helyesírását és nyelvét tekintve igen közel áll egymáshoz ‒ s ez nem is cso-
da, hiszen a fordítók vélhetően ugyanazok. Kniezsa István szerint „…a másoló egyszerűen átve-
szi a másolt szöveg jelölési rendszerét is. A legbiztosabb példa erre a Bécsi és Müncheni kódexek 
öt másolója. Egységes és keveredéstől mentes helyesírásuk ‒ mint arra az előzőkben rámutattam 
‒ csak az eredeti kéziratból származhatik” (Kniezsa 1952: 182. o.). (A hatodik másolónak, a MK 
II. kezének egy versnyi írását később különítették el). Így hát a két testvér nyelvemlék egyikének 
vizsgálatakor joggal hivatkozhattunk a másikra. A Huszita Biblia e két részének feltehető eredetét 
‒ kétlépcsős keletkezését, vagyis a két őskézirat elkészültét, majd egyszeri másolását feltételezve 
‒ a következő egyszerűsítő vázrajz érzékelteti:
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Pécsi Tamás és Újlaki Bálint fordítók (munkatársaikkal?)

Bécsi kódex őskézirata 

Bécsi kódex 
 1450 körül

I. kéz
II. kéz
III. kéz

Müncheni kódex őskézirata

Müncheni kódex
Tatros, 1466-ban

I. kéz: Némëti György
II. kéz
III. kéz

A zárt ë-zés külön tárgyalását indokolja az ide vonatkozó korszerű szakirodalom szűkössége (jó-
szerivel a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány kiadványai a kivételek), sőt lépten-nyomon tájéko-
zatlanságot vagy teljes tudatlanságot tapasztalunk (hibás, hiányos tanulmányok és kiadványok 
megjelenését). Imre Samu részletező, utánozhatatlanul pontos és előremutató dolgozata óta (Imre 
1964) egész emberöltőn át vártuk, hogy átfogó vizsgálat tárgyává tétessenek a Tatrosban készült 
becses másolat e-féle betűi-hangjai is. Noha az eredeti kézirat már elérhető a világhálón (Némëti 
1466: https://www.wdl.org/en/item/18406/view/1/216/), most nem tartottuk kivihetőnek az újabb 
tüzetes és teljes szövegvizsgálatot. Ezért bizalommal támaszkodtunk a szakirodalmi művek kö-
rében legfőképpen Nyíri Antalnak és munkatársainak két, minden részletre kiterjedő, rendkívül 
pontos alkotására (Nyíri 1971; Nyíri 1993); a kétséges vagy kérdésessé váló szöveghelyeknek 
azonban a kéziratban is utánanéztünk. Nem akarhattunk és nem is tudtunk minden kérdésre vá-
laszt adni, de a Müncheni kódex új, pontos, részletező olvasatát és mellékleteit kiegészítjük az itt 
következő részvizsgálatokkal, hogy ily módon is továbblendítsük első fönnmaradt evangélium-
fordításunk s az előtte álló naptár búvárlását. Kiindulópontnak a két testvérkódex, a MK és a BK 
feltehető közös eredetét, azonos helyesírását, közös nyelvi anyagát tekintettük. Mindezek alapján 
a MK kigyűjtött nyelvi anyagából összeállítottuk a kódex e-ë-ző nyelvi rendszerét, s mellé tettük 
a BK megfelelő nyelvi elemeit, sőt utaltunk az ëeR megfelelő párhuzamaira is.

A következőkben ismertetjük az elemzés eredményét. A két részre oszló I. Függelékben az 
Áttekintés fejezeteiben és alfejezeteiben megvizsgáltuk az e-féle betűk és hangok müncheni kó-
dexbeli rendszerének részletkérdéseit, és leszűrtük a törvényszerűségeket. Ezután a Szóállomá-
nyokban alkalmas módon számba vettük az ē (hosszú nyílt e), a zárt ë és a nyílt e előfordulásait 
a MK szótöveiben és a különféle szófajú szavak kötőhangzójaként (tővéghangzójaként), illetve 
valódi (független) kötőhangzójaként. Gyakorlatilag a MK I. kezének, azaz Némëti Györgynek az 
e-féle betűi, ezek olvasati hangértéke adta az egész I. Függelék tárgyát, hiszen a II. és III. kéz írta 
szöveg terjedelme együttesen sem éri el a kézirat egészének egy százalékát.
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ÁTTEKINTÉS

1.  A gyűjtés  és  besorolás szempontjai

A MK-ből kigyűjtött szavak többnyire alapalakjukban, továbbtoldalékolás nélkül állnak. Szótő-
ként, illetve kötőhangzójuk folytán vagy más alaktani szempontból egynél több helyen is szere-
pelhetnek: az Áttekintés fejezeteiben, alfejezeteiben, illetve a Szóállományok nagyobb részeiben. 
Például az F) Nyílt e-s kiegészítő szóállományba kötőhangzója miatt beszámítottuk a szűz ‒ szüz-
e-k (olv) [BK] szóalakpárt, s mint melléknév szerepel a C) pont II. alpontjában. Viszont nem szá-
mítottuk be az F) pont összesítésébe azokat az igéket, amelyek alapalakjukban (E/3. személyben) 
nem tartalmaznak e-ē-ë-t, csupán valamely toldalékolt alakjukban. Például a füjtette (olv) (hatá-
rozói igenév) (= ő melegítve, miközben melegített[e]) (52ra67; Mk 14,67) szóalakot nem soroltuk 
be ennek a függeléknek egyik szóállományába sem, mert bár a szó tartalmazza az -ette/-atta ösz-
szetett toldalék magas hangrendű alakját, ám a füjt alapalak nem meríti ki gyűjtési ismérveinket.

Alaktani kérdésekkel munkánk során csak olyan mértékben foglalkozhattunk, amennyire a 
MK olvasatához és mellékleteihez, illetve az I. Függelék összeszerkesztéséhez szükségeltetett. 
A MK toldalékrendszerét nem állítottuk össze, de egyik alapvető forrásunk (Nyíri 1993) szócsa-
ládokba sorolva közli nyelvemlékünk szóanyagát. A különféle toldalékolási sorok (paradigmák) 
tehát általában megfigyelhetők, részben fölállíthatók. A MK bármely szóalakjával a BK megfele-
lő szóalakját összevetve jól látható, hogy a két nyelvemlék toldalékolási rendszere szinte minden 
részletében közös, így a toldalékok és kötőhangzók tekintetében nyugodtan támaszkodhattunk a 
BK anyagára (átfogó alaktana, részben a toldalékolt szóanyaggal együtt: Tőtípusok ‒ Képzők ‒ 
Jelek és ragok, lelőhely: Károly 1965, a II/2‒4. pontok alatt). A BK-nek az összevetéshez igénybe 
vett szóanyagához úgyszintén szócsaládokban férhettünk hozzá (Igék; közfőnevek; melléknevek 
és számnevek ‒ Tulajdonnevek, lelőhely: Károly 1965, a II/1/A‒B) pontok alatt). Nem tárgyaltuk 
a MK alaktanán belüli kétalakúságot, viszont számos esetben mély hangrendű példával támogat-
tuk meg a magas hangrendű nyelvi elemeket. Egyébként kétalakúságra a kötőhangzó (tővéghang-
zó, teljes tő záróhangja) tekintetében a legegyszerűbb példa a gyakran előforduló az-o-k (olv) 
‒ ez-ë-k (olv) (MK; BK; eëR). (A pontos mássalhangzó- és magánhangzó-megfelelés alapján ne-
vezhetjük e két szót szókettősnek; lásd: Mészáros 2008). Az ö-ző szóalakok tárgyalását s az itt-ott 
megfigyelhető háromalakúság kifejtését sem vállalhattuk: (olvasati szóalakok) böcsől [BK bëcsöl 
~ böcsöl]; bő ‒ bővöbben ‒ bővöt [BK bő ‒ bővön]; bűn-ö-k [BK], bűnös-ö-k [BK], bűntökben 
[BK bűntöket]; csűr-ö-k [BK]; égödöz [BK égedëzik ~ égedözik]; hű ‒ hűv-ö-k [BK hű ‒ hűv-
ön]; jő ‒ jőnö [BK]; szűkös-ö-k; de néhány esetben mellékeltünk ilyen szólalakot is.

A Szóállományokban általában nem szerepeltetünk szóösszetételeket (vagy ennek tekinthető 
szavakat), például: ëgybegyőjt (olv), mëglël (olv), de magától értetődően külön közöljük az ige-
kötőket (eredetileg határozószók): ëgybe (olv), mëg (olv). Viszont zárójelben megadtuk az álta-
lunk szóösszetételként átírt szókapcsolat másik tagját; egy példa kétféle szóösszetételre: (hideg/
mëg)lëlet ‒ lëlet-ë-ző (olv) [BK (hideg)lëlet-ë-]. 

Az igeneveknek csupán egy részét soroltuk be a különféle szóállományokba; igenévpéldák a 
Zárt ë-s szóállományból: (olvasati szóalakok) gyëtrëtt, (be)mënő, mënyezëtt, vëvő.
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Az egyes szóállományok, szócsoportok végén számszerűen és százalékosan összesítettük a 
MK e-féle hangrendszerébe tartozó szavakat, kötőhangzókat, valódi kötőhangzókat, illetve a ve-
lük megegyező nyelvi elemeket a Bécsi kódexből (BK), valamint a zárt ë-zés általános rendsze-
réből (eëR):
‒ az A) pont alatt a hosszú nyílt e, vagyis ē hangot tartalmazó szavaknál;
‒ a B) pont alatti Magánhangzós szótagrendű szócsoportok 1‒5. egy és két szótagú szótöveinél, a 

Vegyes hangrendű közszavaknál és a Zárt ë-s bibliai és egyéb tulajdonneveknél;
‒ a C) pont alatti főneveknél, mellékneveknél, valamint a hangkivető főneveknél;
‒ a D) pont alatt a valódi (független) kötőhangzókkal kapcsolódó toldalékoknál;
‒ végül az F) Nyílt e-s kiegészítő szóállomány három nagyobb szócsoportjánál.

2 .  Betűhasználati ,  hangjelölési ,  átírási  kérdések

Álló kezdő nagybetűk
A mondat- vagy szókezdő nagybetűs E-ket a betűhű ferde ékezet hiányában sem döntöttük, mert 
a másoló a legtöbb ilyen szóalaknál nem tett ki odaillő, szükséges ékezetet; például: Eʒec (bh) 
‒ Ezëk (olv) (39ra15; Mk 4,15), viszont: Èʒec (bh) ‒ Ezëk (olv) (25rb25; Mt 19,25); illetve En 
(bh) ‒ Ēn (olv) (51vb58; Mk 14,58; ugyanígy: 51vb62; Mk 14,62). Csak akkor – elenyésző számú 
esetben – döntöttük ezt a betűt, ha a mondatkezdés jelzése érdekében a betűhű szókezdő kisbetűs 
e-t átírtuk olvasati nagybetűre; például: Elközelëjt (olv) (67rb9; Lk 10,9).
Nagy ė, azaz Ė betű csak egyetlenegyszer fordul elő: Ėged apat (bh) ‒ Ëgyëd apát (olv) (naptár, 
szeptember 1.). (Egyébként a naptár betűhű olvasatában a dőlt betű azt jelzi, hogy a nyelvemlék 
eredeti kéziratában pirossal van írva a kérdéses szövegrészlet.)

A rövidítés föloldásának két sajátos esete
Az olvasatnak a MK saját nyelvi rendszeréhez való igazításakor két szó esetében az e-féle betűket 
nem saját hangértékükkel írtuk át, de rövidítésekről lévén szó mégsem döntjük őket. Az egyik leg-
sűrűbben előforduló rövidítésünket nyolcféle írásmódból oldottuk föl: (MK, betűhű szóalakok) 
kè∙, ke∙, ke∙, ke, ke, ke:, ke:, ked = (olvasati) kedég. Ez esetben a Bécsi kódexben előforduló teljes, 
kiírt szóalakokra támaszkodtunk; vö.: kedég (BK-beli lelőhelyek: 1897; 19310 stb.).

Ugyanígy jártunk el a MK-ben csupán kétszer előforduló rövidítésnél: keztik (bh) ‒ kezde-
tik (olv) (36ra, a Márk-evangélium címében; 53vb, a Lukács-evangélium címében), bár a BK-
ben túlnyomórészt az ékezet nélküli írott alakok fordulnak elő: (bécsi kódexbeli olvasati alakok) 
këzdëtik ~ kezdetik (BK 15/4; 14/5). Ennek azonban az lehet az oka, hogy általában a kódexekben 
igen gyakran a cím kíséretében, mintegy a cím részeként szerepel ez az igealak, így a BK-ben 
is; például: kezdetic (BK, betűhű) ‒ kezdetik (BK, olvasat) (BK-beli szöveghelyek: 2401, 2691 
stb.). Feltehetően a gyakori használat miatt hagyták le az ékezetet a másolók. A MK-ben kétszer 
előforduló felső kitevős írásmódú szóalakot (az utolsó szótag föl van emelve) tehát inkább rövi-
dítésnek tekinthetjük. Az általunk választott megoldást támogatja az is, hogy a BK-beli szócsalád 
nagyszámú főnévi szóalakjai egységesen nyílt e-vel vannak írva, és így is ejtendők: kezdet (0/22; 
0/22) (olvasat a BK-ben). 
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Felülvonásos e-féle betűk föloldása
A MK betűhű kiadása A rövidítések című összesítő és feloldó táblázatban (Nyíri 1971: 35. o.) egy 
sorban tárgyalja az összes, felülvonással ellátott e-féle betűt. Mi különbséget teszünk a különféle 
jelölésmódok között.

Nyilvánvaló, hogy nagy általánosságban rövidítés a felülvonásos e betű, vagyis az ē (bh), ame-
lyet a MK nyelvi rendszere szerint, a BK anyagát is figyelembe véve ën (olv) vagy en (olv), illetve 
ëm (olv) vagy em (olv) szórésznek olvasunk. Ezt a felülvonásos jelölést tehát rövid magánhang-
zóval négyféleképpen (!) oldhattuk föl, és a föloldást nem döntöttük: (zárt ë-s példával) mēdenc 
(bh) ‒ mëndënëk (olv) (25va26; Mt 19,26) vagy (két nyílt e-s példával) kerēdnc (bh) ‒ kérendnek 
(olv) (24va19; Mt 18,19), hetuēkèttϙt (bh) ‒ hetvenkettőt (olv) (67ra1; Lk 10,1); illetve (zárt ë-s 
példával) nē (bh) ‒ nëm (olv) (23vb3; Mt 18,3) vagy (nyílt e-s példával) nèvēbè (bh) ‒ nevembe 
(olv) (24va20; Mt 18,20). – Az ötödik föloldási lehetőség az é (olv) magánhangzós olvasat: ē (bh) 
= én (olv); példa: vepuē (bh) ‒ vépvén (olv) (25rb16; Mt 19,16); a hatodik lehetőség pedig az ē 
(bh) = ēm (olv) (vagyis hosszú nyílt e + m): nēberièt (bh) ‒ nēmbëriet (olv) (24vb4; Mt 19,4). Az 
idézett olvasati példákban és a hasonló szóalakokban értelemszerűen szintén a MK saját rendsze-
re szerint jelöltük a kiejtést.

Néhány esetben a felülvonással ellátott betű döntve van (bh), tehát bizonytalan olvasatú e-féle 
betűről van szó (Nyíri 1971): nèvēbe (bh) ‒ nevembe (olv) (24ra5; Mt 18,5). Az ilyen esetekben 
a MK nyelvi rendszerének megfelelő olvasattal éltünk a föloldáskor.

Ha azonban a felülvonás alatt ékezet is található, a felülvonás csupán az n betűjelet helyette-
síti. Így a felülvonásos ė (bh) ëny-nek olvasandó ennél a szóalaknál: mënnyeknek (olv) (23vb1; 
Mt 18,1). Másként ejtendő a szintén felülvonásos ė (bh) ‒ ény (olv) a kemény (olv) (31rb24; Mt 
25,24) szóalakban, de ezúttal is ny-et foglal magában ez a jelölés. Felülvonásos è (bh) szerepel a 
szőnendik (olv) (68rb8; Lk 11,8) és a jövendő (olv) (85rb15; Jn 1,15) szavakban; a MK toldaléko-
lási rendszerébe illeszkedő átírásuk nem okozott gondot. Felülvonásos è szerepel a mëgtökélljem 
(olv) (88rb34; Jn 4,34) szónak az utolsó szótagjában, itt az è felülvonása az m betű helyett áll. 
Ennek éppen fordítottja a Tatrosi másolatban előforduló számos felülvonásos m (bh) kiejtése: 
më (olv); például: mëggonoszbëjtand (olv) (24ra6; Mt 18,6). A felülvonások számához képest a 
felülvonás alatt megjelenített ékezetek mennyisége elenyésző. Ez is indokolja eljárásunk helyes-
ségét; vagyis azt, hogy az olvasatban egyik esetben sem alkalmaztuk ilyenkor a betűhű írásmódra 
visszautaló jelölést, betűdöntést.

Példa a ’ (= körmöcske) föloldására
A bèmenēnd’tèc (bh) ‒ bemënendëtëk (olv) (67ra5; Lk 10,5) szóalakban található körmöcske 
föloldása nem okoz semmiféle nehézséget. Forrásmunkánk a rövidítések között említi: d’ = de 
(Nyíri 1971: 35. o.). Tulajdonképpen ebben az esetben a körmöcske az ë hangot helyettesíti, aho-
gyan ezt a MK-nek a következő, a szabályos igetoldalékolási sorba pontosan beillő szóalakja is 
bizonyítja: bèmenèndetec (bh) ‒ bemënendëtëk (olv) (65ra4; Lk 9,4) Egyébként a MK olvasatá-
ban legtöbbször a határozott névelőben, olykor a mutató névmásban szerepel ez a körmöcske: a 
határozott névelő vagy a mutató névmás z hangját (illetve ennek a rá következő mássalhangzóhoz 
hasonult változatát) helyettesíti, jelöli.
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Hányféle é?
A 600 évvel ezelőtti magyar nyelv és a korabeli nyelvváltozatok finomabb kiejtési sajátságait nem 
tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani; kérdéseinket, feltevéseinket mégis érdemes megfo-
galmaznunk. Nagyon is lehetséges, hogy a betűhű, illetve olvasati szövegben rögzítetteknél több 
e-féle magánhangzó élt eleink élőbeszédében. Jóval későbbi, 19. századi átfogó szótárunk, A 
magyar nyelv szótára a zárt ë hangra általánosan az ė betűjelet használja. A mű előszavából, az 
Előbeszédből viszont megtudhatjuk, hogy az ë „…rövid, élesebb kiejtésü e, mely a rövid i-hez áll 
legközelebb,… ”: ës, ësmég, mënd stb. (Czuczor ‒ Fogarasi 1862: 36. o.). Említik a „tompább é”-
t, amelyből nyílt e lesz: dél, dér, tél stb.; sőt az „élesebb é”-t is, a „hosszú éles é”-t (= ë, rajta közé-
pen vessző), amely nyelvjárásban í: kék, kép, lép, szép stb. (Czuczor ‒ Fogarasi 1862: 43‒44. o.)

Amikor Imre Samu magyarázatot keresett az ė betű BK-beli hangjelölésére, a következő ered-
ményre jutott: „Az ė jellel pedig azokat [az e-ket jelölték], amelyeknek élt ilyen [ö-ző, illetőleg 
í-ző] változatuk” – vagyis a zárt ë -nek és az é hangnak azokat az előfordulásait jelölhette ė, 
amelyeknek volt ö-ző vagy í-ző változatuk (Imre 1964: 61. o. 4. pont). A MK betűhű szövegében 
számtalan helyen hosszú magánhangzót, az é-t jelöli az ė (bh), de ez a megállapítás nem általá-
nosítható (a kérdésre röviden a Bevezetésben is kitértünk). Mindezek alapján úgy véljük, hogy e 
téren is helye van a további kutatásnak.

3.  Az I .  és  I I I .  kéz betűmódosításai

Ehhez a fejezethez Némëti György másolatából kisszámú, de tartalmánál fogva jelentős szöveg-
helyet választottunk ki. Betűjavításai, feltehetően rosszul észlelt és emiatt eltévesztett ékezetei (a 
pont- és vesszőékezetek fölcserélései) fontos adalékok a MK nyelvi rendszerének föltérképezésé-
hez, s igazolják olvasati megoldásainkat.

Három adalék másolói betűátalakításra
Némëti a zárt fejű e betűt több alkalommal è-vé alakította át. A egyik eset: őtet (olv) (42vb12; Mk 
7,12) (Nyíri 1971: 205. o. 1. jegyzet); másik választott példánk a szó első e-je: emlekëztëk (olv) 
(43vb18; Mk 8,18) (Nyíri 1971: 208. o. 1. jegyzet); a harmadik eset, a szó második szótagjában: 
szëgeknek (olv) (107rb25; Jn 20,25) (Nyíri 1971: 399. o. 1. jegyzet).

Három másolói javítás è-ről ė-re
Első példánkban, a viszëd (olv) (11rb23; Mt 5,23) szóalakban a tatrosi másoló az è -t átjavítot-
ta ė-re, s mind a két ékezet megmaradt (Nyíri 1971: 104. o. 3. jegyzet). Második példánkban a 
másoló ė helyett először ugyanígy è-t írt, s aztán átjavította. Így egyszerre ferde ékezet és pont is 
látható az őfëlëtte (olv) (58vb39; Lk 4,39) szóalak 2. (a betűhű változat 1.) szótagján (Nyíri 1971: 
254. o. 1. jegyzet). Harmadik példánkban az egészségëket (olv) (72va32; Lk 13,32) szóalak má-
sodik szótagjában a másoló az è-t szintén ė-re javította (Nyíri 1971: 294. o. 3. jegyzet).

Két ellenkező példa: másolói javítások ė-ről è-re
A gyölekëzetëket (olv) (27va46; Mt 11,46) szóalakban az ė-t módosította è-re Némëti, de a pont 
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szerepel második helyen (Nyíri 1971: 156. o. 2. jegyzet). Az Istent (olv) (72ra13; Lk 13,13) szó-
ban szintén az ė-t módosította è-re a másoló, de a pont szerepel második helyen (Nyíri 1971: 293. 
o. 1. jegyzet).

Téves (fölcserélt), illetve pontos betűjelek
Az itt következő két jellemző esetre, az ékezetek fölcserélésére szintén Nyíri Antal hívja föl a 
figyelmet: fëlmagasztatván (olv) (rendszeridegen olvasat: felmagasztatván) (76ra15; Lk 17,15) 
(Nyíri 1971: 304. o. 3. jegyzet) és lëszën (olv) (rendszeridegen olvasat: leszën) (76rb30; Lk 17,30) 
(Nyíri 1971: 305. o. 3. jegyzet). Az ë hangok betűje, az ė helyett mindkét esetben è-t írt Némëti 
György ‒ fölcserélve az ékezetet.

A MK-ben föllelhető tévesztésekre a következő, még szemléletesebb példa a pont és ferde 
ékezet összecserélése egyugyanazon evangéliumi versen belül, egy feltételes módú igealak és egy 
igenév: megkėrėsztelkèdnec (bh) ‒ mëgkeresztëlkëdnék (olv) és megkèrèsztelkeduen (bh) ‒ mëg-
keresztëlkëdvén (olv) (mindkettő lelőhelye: 57va21; Lk 3,21). Ráadásul első példánkban az 5. 
szótagban is helytelen a mellékjel: pont helyett ferde ékezet található.

A szëmélyben (olv) (57va22; Lk 3,22) szóalak utolsó szótagjában felülvonásos è található, vi-
szont a szótárban felülvonásos ė; ez utóbbit elfogadva döntjük a magánhangzót. Egyébként itt is 
nyilvánvalóan másolói tévesztésről van szó.

A III. kéz egyik szöveghelye is jól szemlélteti az ékezetes betűk fölcserélését, a tévesztés moz-
zanatát: az è helyett (bh; olvasati ē helyett) ė-t (bh) írt a III. kéz: vėnd (bh) ‒ vēnd (olv) (66va48; 
Lk 9,48). „Az ė voltaképpen hanyagul írt è” (Nyíri 1971: 276. o. 5. jegyzet).

Az olvasat készítésekor folyamatosan figyeltük a hangjelölés módozatait, így három példán 
be tudjuk mutatni a MK (és az ezzel egyező BK-szóalakok, valamint az egyező eëR-szóalakok 
közös) rendszerszerűségétől eltérő, téves, pontosabban mondva eltévesztett hangjelölést, illetve a 
három helyes szóalakot: 1. A kèl (bh) ‒ këll (olv) (21ra16; Mt 14,16) szó középső betűjele téves, 
míg a kėl (bh) ‒ këll (olv) (24ra7; Mt 18,7) szóalak magánhangzó-betűjele pontos [vö. a BK jelö-
léseivel a kël(l) (BK-beli olv) igénél; bh ė/e/è: 31/25/3]. 2. Jellemző példa a következő kétszeri, 
közeli szóelőfordulás is. Először téves ékezetes magánhangzó szerepel, az è (bh): Mënével (olv) 
(74vb5; Lk 16,5). Két verssel továbblépve a helyes ė betűt látjuk: mënével (olv) (74vb7; Lk 16,7). 
3. Fontos bizonyíték az ékezet eltévesztésére a következő hármas példa: Nincsen ékezet ‒ helyesen 
‒ a valamënéjëk (olv) (68rb8; Lk 11,8) szó 3. szótagján, de utolsó szótagja hibásan van bejelölve, 
ferde ékezettel: -jëk (olv). Viszont a másik két szóalaknál, az egy versen belül kétszer előforduló 
mënéjëket (olv) (64va39; Lk 8,39) esetében az első szótagon hibás a ferde ékezet; a legfontosabb 
adalék azonban itt számunkra az, hogy az utolsó előtti szótag ékezetlen betűjellel, helyesen szere-
pel: -jëk- (olv), s az utolsó szótag ferde ékezettel, szintén helyes jelöléssel van leírva: olvasati -et.

4 .  Az I .  kéz főbb jellemzői ,  valamint a II .  és  I I I .  kéz tanulságai

Az I. kéz, Némëti György másolói teljesítménye
Hogy milyen lehetett a MK három másolójának, és különösképpen Némëti Györgynek az élőbe-
széde, egyéni kiejtése, valamint a Tatrosban egykor működött magyar ferencesek (minden bizony-
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nyal kölcsönhatásokban gazdag) élő magyar nyelvhasználata, hangfelvétel hiányában lehetetlen 
megállapítanunk. Azt viszont biztosra vehetjük, hogy a másoló az evangéliumok másolását ne-
mes, sőt szent feladatának tekintette, s igyekezett pontosan dolgozni. Pontosságra való törekvését 
bizonyítják az e-féle betűkön végzett, az előzőekben tárgyalt javításai. A kódex első leírója, Já-
szay Pál dicséri Némëti másolói teljesítményét, de a többi között ezt is megjegyzi: „Talán említe-
nem sem szükség, hogy illy fáradságos irás mód mellett a’ hibák elkerülhetlenek” (Jászay 1842: 
VI. o. In: Döbrentei 1842).

Kétségtelen, hogy Némëti György magyar nyelvű másoló volt, jól ismerte ezt az írásrend-
szert, és készségszinten használta. Feltehetően folyamatosan, rövid részletekben másolta át a so-
rokat, hasábokat, oldalakat. A MK kézirati szövegében helyesen ékezett szavaknál a másolóé, 
azaz Némëti Györgyé az érdem. Az olvasat egyes részleteit megtekintve jól látható, hogy igen 
sok helyütt hibátlanul vagy kevés hibával másolt (egyes szövegrészekben kevés a döntött vagy 
aláhúzott e-féle betű), s így a BK-re is támaszkodva lehetővé vált számunkra, hogy 1. a nyelv- 
emlék egészében helyreállítsuk az őskéziratban feltehetően szereplő e, ē, ë hangoknak megfelelő 
betűket, illetve 2. rögzítsük a Némëti György sajátjainak tartott, e-féle betűket-hangokat tartal-
mazó nyelvi elemeket. (Vegyük figyelembe az e-féle betűknek a II. kéznél tapasztalható teljes 
pontosságát, illetve a III. kéznél látható jelöletlenségét, összevisszaságát!) Nos, ha Némëti a be-
tűhű vagy olvasati szöveg tanúsága szerint részben hibátlanul vagy kevés hibával is képes volt 
dolgozni, nem zárhatjuk ki, hogy ő maga ejtette, vagy legalábbis hallotta mások beszédében az 
e-féle hangokat, így tudatában volt a szóban forgó betűjelek pontos hangértékének is. Valószínű-
síthető szász származása, illetve feltételezhető latin nyelvismerete révén is tudatosulhattak benne 
az e-féle magánhangzók különbségei. (Jellemző, bár időben távoli adalék, hogy a 19-21. század-
ban a magyar nyelvterületen élt és élő népi németek általában nyílt e-s kiejtéssel sajátították el, s 
így használták a magyar nyelvet.) Az is elképzelhető, hogy saját magyarnyelv-változatában talán 
kevéssé vagy egyáltalán nem használta a zárt ë hangot, de tatrosi társai beszédében észlelhette. Ez 
is hozzájárulhatott nyelvismeretének tudatosságához, és támogathatta írásgyakorlatát. Viszont ha 
a tatrosi másoló ténylegesen ismerte és beszédében megkülönböztette az e-féle hangokat, akkor 
tévesztéseit más okokkal kell magyaráznunk. Az elismerés szava mellett egyébként kétségtelen, 
hogy a MK I. kezének másolói pontossága az e-féle betűket tekintve elmarad a Bécsi kódex I. 
kezétől: „Németi György másolatában már az è:e jelölés is meglehetősen következetlen” (Imre 
1964: 59. oldal, 2. pont).

Gondolatok a tévesztéses eltérések, a betűjel-fölcserélések feltehető okairól
Először kiemelünk két szakirodalmi feltevést. Némëti György az è, e, ė (bh) betűket szász szárma-
zása, „német anyanyelvű volta miatt” (Imre 1964: 5. o.) téveszthette el, vagy azért, mert „Németi 
György más magyar nyelvjárást ismert és beszélt, mint amilyenen az elveszett alapkézirat volt 
írva” (Nyíri 1971: 17. o.). Viszont az apai részről feltehetően szász származású tatrosi másoló va-
lamelyik életévétől akár egészen magyar nyelvű környezetben is nevelkedhetett, iskolázódhatott. 
(Édesanyja szintén szász lehetett, vagy talán magyar?) Ráadásul felmerülnek még egyéb kérdések 
is a másoló személyével és a másolással kapcsolatban. Fontos lehet a másoló életkora. Henzsël 
Imre a latin Emericus de Septem Castris néven (= „Hétvári”, azaz Erdélyi Imre [Ëmre]) Prágában 
1407-ben nyerte el a baccalaureatus tudományos fokozatot (Gerő: 291. o. – idézi Zelliger 2006: 
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323. o.). Ha hazatérve hamarosan családot alapított, akkor fia, Némëti György 1466-ban, a máso-
láskor 58 évesnél valamivel fiatalabb lehetett. Az akkor 50-58 év közötti férfi egészségi állapota, 
fáradékonysága, frissességének és éberségének esetleges ingadozásai, alkalmi fáradtsága vagy 
figyelmének lankadása szintén befolyásolhatták másolói teljesítményét. A másolás folyamatára 
nyilván hatottak olyan külső körülmények, amelyeket egyáltalán nem ismerünk: a másolóhelyi-
ség és bútorzat állapota, a megvilágítás, az évszaknak és a napszaknak megfelelő nappali vagy 
mesterséges fény, a benti hőmérséklet stb. Arra a kérdésre is érdemes választ keresnünk: Vajon 
előidézhette-e a sietség a tévesztéses eltéréseket meg a kihagyásokat, sietett-e Némëti a kézirat 
másolásával? Az utolsó oldalakon véletlenül maradtak ki a helyenként ismétlődő János-evangé-
liumi részek, vagy csak igyekezett beszorítani a szöveget az oldal aljáig? (Vö. a Jegyzeteknek a 
Szövegjavítás, szöveghiány című része záró jegyzeteivel.)

Mivel a betűhű szövegkiadás a „másoló olykor bizonytalan írása következtében” e-nek (bh) 
és è-nek (bh) is tartható betűket  döntött e betűvel közli (Nyíri 1971: 33. o.), s ezek igen nagy 
számban fordulnak elő, azt is feltételezhetjük, hogy a tatrosi másoló nehezen olvasható őskéz-
iratból dolgozott. Egyszerűbben szólva: az ékezetes betűket rosszul láthatta az őskéziratban, így 
nem mindig tudta őket egymástól elkülöníteni, összekeverhette a pontot a vesszővel, az ékezet 
nélkülieket ékezetesnek láthatta és fordítva. Ahogy az è betű (bh) ékezete az ő kézírásában sem 
mindig válik el a betű testétől, a huroktól, éppígy lehetett ez az őskéziratban is. A másolandó szö-
veg szokatlan, ritka elemei vagy a fordítók saját szóleleményei (nyelvújítási szavai) is bizonyos 
nehézséget támaszthattak. Talán ilyen fordítói szólelemény a mëgtisztëtlenëjtëtëk (olv) (94va49; 
Jn 8,49) szó, amelynek e-féle betűit Némëti részben eltévesztette, illetve úgy másolta át őket, 
hogy ma csak üggyel-bajjal tudjuk kiolvasni ezeket a betűjeleket. Akár a korábban már említett 
sietség is okozhatta az íráskép egyenetlenségeit, a másoló „bizonytalan írását”.

A kutatás ‒ nagyon helyesen ‒ a tévesztéses eltéréseket nem tekinti a nyelvi rendszer szerves 
részének: „S nem tartom valószínűnek, hogy a MünchK.-ben egyes szavakban vagy szótípusok-
ban jelentkező è : e (ė, é) jelölésnek az esetek zömében valóban nyelvi oka van” (Imre 1964: 60. 
o.). Ebben mindenképpen egyetérthetünk Imre Samuval. A másoló munkáját talán így össze-
gezhetjük: Némëti György pontosságra törekedett, igyekezett jól lemásolni a MK őskéziratának 
szövegét, de anyanyelvváltozatának  (vagy tanultnyelv-változatának) sajátosságai, az őskézirat 
nehezen olvasható volta s egyéb külső körülmények együttese ‒ nem csupán nyelvi, nyelvjárási 
sajátságok összessége ‒ eredményezték a nagyobb számú eltérést és a tulajdonképpeni hibákat az 
e-féle betűk írásában.

Mindenesetre a jövőbeli kutatásnak lesznek még lehetőségei újabb irányokba tájékozódni ‒ a 
nyelvemlék vallatóra fogásával, történeti nyelvjárási vizsgálódással. Nemcsak az élő beszéd meg-
akadásjelenségei, de az írott szövegek különféle hibajelenségei is megérdemlik a korszerű, sajá-
tos módszerekkel végzendő elemzést. S reménykedjünk abban, hogy a közelebbi vagy távolabbi 
jövőben a Kárpát-medencei és egyéb könyvtárakban, levéltárakban újabb korabeli kéziratokra, 
akár magára az őskéziratra is rátalálhatnak kutatóink.

A II. kéz és a III. kéz e-féle betűi és kiejtésük
A II. kéznek, ennek az alkalmi másolónak a közreműködése egyetlen rövidke versre szorítkozik 
(21vb14; Mt 15,14), egy szó azonban, a monnaik (olv) még ebben is Némëti György keze írása, 
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utólagos betoldása. Az előforduló e-féle betűket tartalmazó szavak írásmódja teljesen szabályos, 
semmiben nem tér el Némëtinek a MK más szöveghelyein helyesen másolt szóalakjaitól: ● el, 
mërt, és, vezēri, kedég, vezetendi, verëmbe, esik. Az és (olv), kedég (olv) mint szokásos rövi-
dítések szerepelnek. A nyúlfarknyi szövegrészletéből úgy tűnik tehát, hogy a II. kéz jól ismerte 
a nyelvemlékben használatos írásrendszert: jól láthatta és pontosan le is tudta másolni a verset, 
benne a kilenc è (bh) betűjellel. Nem mellékes körülmény, hogy ebből a kilenc betűjelből egyik 
a hosszú nyílt e-t, vagyis az ē-t jelöli a vezēri (olv) (21vb14; Mt 15,14) szóalakban. A II. másoló 
nagy valószínűséggel tudatában lehetett az e-féle hangok különbségének, s így élőbeszédében 
feltehetően meg is tudta különböztetni őket.

A III. kéz (a régebbi szakirodalomban még II. kéz) az őtet (olv) (66rb43; Lk 9,43) tárgyragos 
személyes névmással kezdi szövegrészét, és utolsónak a mënnyiglen (olv) (67rb15; Lk 10,15) ha-
tározóragos főnevet írja le. A betűhű szövegben a hasábkezdethez képest 13 sorral előbb kezdődik 
a III. kéz szövege. Összesítve pontosan két oldalt, azaz négy hasábot tesz ki ez a szövegmennyi-
ség, a négy evangélium szövegének szűken vett 1%-át. A MK III. keze szövegének vizsgálatától 
a jelölés következetlensége miatt Imre Samu eltekintett (Imre 1964: 60. o. 3. pont; akkor még „2. 
kéz”). Számunkra viszont tanulságos föltárni néhány jellegzetességét.

A III. kéz általában elhagyja az egyébként rendszerszerűen szükséges ékezeteket, bár elő-
fordulnak ponttal és ferde ékezettel helyesen ékezett e betűk, következésképpen a nyelvemlék 
helyesírásának megfelelően, pontosan írt szavak is. Az ékezetelhagyásokat ‒ mint a III. másoló 
általános alapállásának következményét ‒ nem vettük számba. Ismételten azt föltételezhetjük, 
hogy az őskézirat számos betűjelében sem vált el eléggé a ferde ékezet az alatta lévő betűtesttől, 
tehát III. másolónk is rosszul láthatta a másolandó őskéziratnak ezeket a betűjeleit: vagyis a be-
tűtesttel egynek vélte az ékezetet.

Viszont a ferde ékezeteket összeszámlálva a következő eredményre jutottunk. Helyesen vagy 
részben helyesen tette ki a III. kéz az è (bh) betűjel ékezetét 25 szóban: ● mëllyeket, embërnek, 
kezëkben, őbeléjëk, némëllyet, követ, mivelönk, miellenönk, erősëjté, Illyēs, lëlkëket, kövess, 
előszër, el, de, hetvenkettőt, ketten, előszër, e, lēnd, betegëket, őnekik, titëket, e, mëllyek. Helyte-
lenül alkalmazta a III. kéz az è ékezetét 11 szóban: ● mëndënëkben (a 2. szótagban), beszédëket 
(a 3. szótagban), bemëne (a 2. szótagban; az 1. és 3. szótag helyes), mënévöl (a 2. szótagban), néz 
(a BK-ben több helyen betűhű: nėz), köszönjetëk (4. szótag; a 3. szótag helyes), bemënendëtëk 
(az 5. szótagban; az első szótag helyes), mëllyek (a 2. szótag helyes), titëket (a 3. szótag helyes), 
mëllyek (a 2. szótag helyes), Elközelëjt (a 4. szótagban). A tévesztéses eltérések az I. kéz tévesz-
téses eltéréseihez hasonlatosak.

Tanulságos számunkra a következő kétszeres, illetve háromszoros előfordulás. 1. Első pél-
dánkban, a mëllyek (olv) szóalakban dőlt betűvel jeleztük javításunkat, hiszen mindkét esetben 
téves az írásmód: a III. kéz a kezdő szótagban ė betű (bh) helyett è-t (bh) írt. Az első előfordu-
lásnál, mèllèk (bh) (67ra7; Lk10,7), külön jegyzet említi a téves jelölést ‒ hivatkozva a BK-beli 
párhuzamokra (Nyíri 1971: 278. o. 7. jegyzet). Ugyanilyen az írásmód a második előfordulásnál 
is: mèllèk (bh) (67rb8; Lk 10,8). 2. Következő példánk háromszori előfordulásánál ugyanígy 
egy-egy tévesztést észleltünk, de a szóalak más-más szótagjában. A bèmenēnd’tèc (bh) ‒ bemë-
nendëtëk (olv) (67ra5; Lk 10,5) esetében az utolsó szótag, az igei személyrag téves ferde ékezete 
helyett pontnak kellene lennie, ezért döntöttük az ë-t (a BK anyagánál lásd a -tëk igei személyrag 
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ë-jelölési számadatait, Imre 1964: a 13. oldali C) táblázat 12. pontja). A két másik azonos szó-
alaknál egyszerűen lemaradt az első szótagról a ferde ékezet, tehát ezt is dőlt betűvel jeleztük; 
két közeli szöveghelyen egyaránt előfordul: bemenēd’tec (bh) ‒ bemënendëtëk (olv) (67rb8; Lk 
10,8 és 67rb10; Lk 10,10). (Korábban már foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a felülvonásos 
e, vagyis az ē (bh) föloldásakor ‒ rövidítés jellegű betűjelről lévén szó ‒ mellőzzük az olvasati 
nyílt e betűjel döntését.)

A fentiek alapján így összegezhetünk: A III. kéz téves jelölései hasonlóak az I. kéz téves je-
löléseihez. Feltehetően több helyütt nem vette észre az őskézirat ékezeteit, így nem is jelölhette 
őket, illetve olykor ő is összecserélte a pontot és a ferde ékezetet. Ám a számtalan ékezetelhagyás 
miatt a III. kéz sokkal pontatlanabb az I. kéznél. Megkülönböztette-e beszédében a III. másoló 
a nyílt e és a zárt ë hangokat, és csupán az őskézirat nehéz olvashatósága vagy az írásrendszer 
alacsonyabb fokú ismerete (tehát a III. kéz gyakorlatlansága) okozott ennyi hibát? Pillanatnyilag 
ezeket a kérdéseket sem tudjuk megválaszolni.

5 .  Az e-féle hangok müncheni  kódexbeli  rendszere

Ezt a rendszert a következő nyelvi elemek (szótövek, kötőhangzók) alkotják:
1.  Legnagyobb számban azok az e-féle hangot tartalmazó szótövek és kötőhangzók, amelyekkel 

a BK megfelelő nyelvi anyaga is pontosan megegyezik. Ezek tekintélyes részével megegyezik 
az eëR nyelvi anyaga is. A tövek, illetőleg a kötőhangzók egyezőségének mértékét, arányát a 
számszerű és százalékos összesítések tartalmazzák.

2.  Az előző pontban megjelöltekhez képest meglehetősen kisszámúak azok az e-féle hangot 
tartalmazó szótövek és kötőhangzók, amelyektől eltérnek a BK megfelelő nyelvi elemei, s 
amelyeket Némëti György saját, másolói jellegzetességeinek tekinthetünk. Ezeknek csupán 
kicsiny része fordul elő az eëR-ben is.

A toldalékok nagy többségével nem foglalkozunk, hiszen a MK és BK toldalékrendszere azo-
nosnak mondható. Ugyancsak nem tárgyaljuk külön Némëti másolatának olyan eltéréseit sem, 
amelyek a másolás során keletkezett tévesztéseknek minősíthetők.

6.  Az e-féle betűk és  hangok rögzítése a szótövekben 
a Müncheni  kódex átírásakor

Az olvasati rész Bevezetésében már jeleztük, hogy elvetettük a Müncheni kódex betűhű szövege 
e-féle betűinek egy az egyben való átírását, de nem is akartuk az olvasatot teljesen hozzáigazítani 
a Bécsi kódexhez. A MK nyelvi anyagából kiindulva a szóalakok e-féle betűinek e, ē, ë, é olvasati 
hangértékét a következő módon, az itt lefektetett elvek szerint állapítottuk meg:
‒ Szinte mindenben követtük a nyelvemlékünkre vonatkozó legfontosabb összefoglalót: A Bé-

csi és a Müncheni kódex è, e, ė betűi és azok hangértéke (Nyíri 1971: 21‒33. o.), s állandó 
igadozási pontunk volt a MK szótára (Nyíri 1993), valamint természetesen a most már a vi-
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lághálón is hozzáférhető kézirat (https://www.wdl.org/en/item/18406/view/1/1/). A BK pár-
huzamai is támogatták olvasatmegállapító munkánkat: rendszeresen használtuk a BK kiváló 
nyelvtani-alaktani összegzését (Károly 1965), és számos alkalommal támaszkodhattunk a BK 
helyesírását részletező szakavatott tanulmányra is (Imre 1964). Néhány fontosabb esetben 
megnéztük a BK betűhű kiadását (Mészöly 1916). Állandó munkaeszközként támaszkodtunk 
tájszótáraink adataira is (pl. ÚMTsz, B. Lőrinczy 1979‒2010).

‒ Tévesztéses eltéréseknél a MK nyelvi rendszere mellett a Bécsi kódex írásmódjára támaszkod-
tunk (Károly 1965), például: kënyér (3/3/1) ‒ kënyer-e- (olv) [BK].

‒ Leginkább a többségi elv alapján egységesítettük az e-féle hangok olvasatát; példa ingado-
zás megszüntetésére: köszvényës-ë- (olv) (5/4/3; 1/0/0); többségi jelölés érvényesítése: eleve 
(olv) (utolsó szótag: 3/12/1) [BK?].

‒ Néhány esetben a nagyszámú eltérés ellenére is a kisebbségi jelölés szerint egységesítettünk, 
például: tëszën (olv) (második szótag: 1/27/2) ~ tészën (lehetséges olvasat) (rendszeridegen 
olvasat: tëszen ~ tészen) [BK tëszën ~ tészën].

‒ Olykor meghagytuk az ingadozást, példánk: szëmély ~ személy (-ë-) (olv) (első szótag: 5/6/0) 
(birtokos személyjeles alakok: szëmélyë, szëmélyëk) [BK szëmély ~ személy (első szótag: 
29/40) -ë-].

‒ Viszont egyetlen alkalommal sem volt a hangjelölésben igazodási pontunk A zárt ë-zés általá-
nos rendszere (azaz a II. Függelék), de a MK-beli és BK-beli példák kövérítésével jeleztük az 
eëR-beli megegyezőséget.

Egyébként lehetséges, hogy a Bécsi kódex tőingadozásai (Károly 1965) részben a BK három kezé-
nek különböző írásmódjából erednek. A kutatás kiemelten a BK I. keze nyelvi anyagát, majd utána 
a II. kéz anyagát tartja megbízhatóbbnak (Imre 1964). A BK nyelvtani földolgozásában (Károly 
1965) közvetlenül nincs megjelölve, hogy melyik kéztől származik egy-egy szóalak, de a szóalakok 
alsó kitevőjének száma (a második, lesüllyesztett szám) megadja a szöveghelyet, s ki lehet keresni 
az alapműben (Mészöly 1916). Tehát a BK-nél ezúttal eltekintettünk az I. és II., illetve a III. kéz 
anyagának különválasztásától (a III. kéz írása a nyelvemléknek csak egészen kicsiny részét teszi ki). 
Ez a körülmény némi pontatlanságot okozhatott az egyes nyelvelemeknek a MK anyagával való 
összevetésekor, de a nagy számok törvénye alapján az összképet nemigen befolyásolja.

A most következő négy alfejezetben részletezzük a szótövek e-féle betűinek általunk végre-
hajtott rendszerszerű módosításait.

7 .  A MK nyelvi  rendszerétől való eltérések megszüntetése:  12 + 8 + 8 + 5

Ezeket az eltéréseket különféle okokból keletkezett téves betűjeleknek, hibáknak tartjuk.

Tőingadozás megszüntetése: 4 ige + 5 névszó + 3 egyéb szó
Tévesztésnek tekintve az eltérést kiküszöböltük a tőingadozást az alábbi szótöveknél. A szótövek 
betűjelöléseinek megoszlását feltehetően betűtévesztés okozta (bár némely esetben az ingadozás 
is elképzelhető lenne). Az átíráskor a BK-et is figyelembe vettük.



274 Függelékek

● (mëg)fedd (4/5/3) [BK 1/4]; këncsëz (3/0/0; 1/1/1) [BK 2/0; 2/0]; segél (első szótag: 2/2/1) 
[BK segël]; vesztegl (0/13/0; 7/6/0) [BK]. – A këncsëz (olv) második szótagjában az első és 
második jelölés betűjele ė, illetve è, a harmadik jelölés bizonytalan. A segél (olv) és vesztegl 
(olv) igéknél nyomós indok a BK egyöntetű jelölése.

● beteg-ë- (1/11/2; 6/8/0; 9/0/0) [BK 0/4; 1/3; 1/0], igë (6/6/1) [BK 6/1], betegség-ë- (1/11/0; 
6/6/0; 4/2/0) [BK 0/1; 0/1; 1/0], köszvényës-ë- (5/4/3; 1/0/0); szélës (1/0/0) [BK] ‒ (mëg)
szélës-ëjt (második szótag: 0/1/0) [BK]. – A beteg-ë- (olv) szónál a BK jelölését vettük figye-
lembe; lásd még: betëgl (1/4/1; 5/1/0) [BK betegöl (0/7/0; 0/7/0)]. Az igë (olv) jelölését a BK-
hez igazítottuk; a 6 eltérésnél a ferde ékezettel talán a rövidséget fejezte ki a másoló.

● eleve (utolsó szótag: 3/12/1) [BK?]; igën (11/12/4) [BK?], mëndën-ë-. – Az igën (olv) esetében 
talán az ígyen (hsz) [BK?] írásmódja is előidézhette a számos nyílt e-s jelölést.

A mëndën-ë- (olv) névmás BK-beli előfordulásainál, a betűhű szövegben több helyütt ė-vel van-
nak jelölve ennek a szónak az ë-i. Talán a MK őskéziratán a betűtesttől el nem váló pontokat 
vesszőknek látta a másoló; ezzel is magyarázható a számos MK-beli eltérés.

Ide nem soroltuk be a tiszt-ë- (olv) szótő számos továbbképzett alakját, eltéréseiket tévesz-
téseknek vettük a tisztël (olv) szavunk nagyobb számú, majdnem egységes szóalakjai alapján, a 
BK-hez is igazodva. (Lásd (olv) ered ~ ered.)

Nagyszámú eltérés módosítása: 7 igénél + 1 számnévi előtagnál
A következő hét ige, az (olvasati) ëszik, hiszën, lëszën, mëgyek, tëszën, vëszën, viszën toldaléko-
lása során a másoló a tővéghangzót igen nagy százalékban nyílt e-nek írja: megèc (bh) ‒ mëgyek 
(rendszeridegen olvasat) (második szótag: 10/18/0) [BK (második szótag: 13/0)] stb. Mi viszont 
ezeket az eltéréseket rendszerhibának tekintettük, és egyetemlegesen javítottuk: mëgyëk (olv) stb. 
Íme az igék néhány jellemző számadatukkal és BK-es párhuzamukkal:
● (mëg)ë|sz(ik) ‒ ë-vén ‒ ën-ni (0/8/0) (rendszeridegen olvasat: enni) ‒ ë-gyenek ‒ ehet ‒ ött 

‒ őnek [BK (mëg)ë|sz(ik) ‒ ë-vén ‒ ën-ni (3/0) ‒ ë-gyenek ‒ ehet ‒ öttö ‒ őnek], hiszën 
(második szótag: 0/17/0) (rendszeridegen olvasat: hiszen) [BK hiszën (1/0)], lëszën (máso-
dik szótag: 5/83/2) ~ lészën (rendszeridegen olvasat: lëszen ~ lészen) [BK lëszën ~ lészën], 
mëgyën (második szótag: 24/20/5) ~ mégyën (rendszeridegen olvasat: mëgyen ~ mégyen) 
[BK mëgyën ~ mégyën], tëszën (második szótag: 1/27/2) ~ tészën (rendszeridegen olvasat: 
tészen ~ tëszen) [BK tëszën ~ tészën], (be/el/fël/ki/lë/mëg)vëszën (második szótag: 1/13/0) ~ 
vészën (rendszeridegen olvasat: vëszen ~ vészen) [BK vëszën ~ vészën], (be/el/felën/ki/mëg)
viszën (második szótag: 0/3/0) (rendszeridegen olvasat: viszen) [BK viszën].

A tővéghangzó furcsa és tömeges eltérésére természetesen a nyelvtörténészek is fölfigyeltek. 15 
bizonytalan adat és 9 felülvonásos jelölés nélkül csupán 35 zárt ë-s adat, 59,3% vehető biztosnak, 
vagyis a biztos olvasatú 239 igealak 14,6%-a (a fölmérés és a számadatok forrása: Zelliger 1992: 
25‒30. o.). Talán maga a másoló nyílt magánhangzóval ejthette ki ezeket az igealakokat? Vagy 
inkább Némëti az első szótagi magánhangzó hosszúságával szemben a második szótagi magán-
hangzó rövidségét kívánta jelölni? (Ez utóbbi felvetést E. Abaffy Erzsébet fogalmazta meg: E. 
Abaffy 1992: 195. o.).
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Hadd érveljünk két – igaz, jóval későbbi (nyelvtörténetünkben középmagyar kori, illetve új-
magyar kori) – adalékkal, hangjelölési példával az általunk választott megoldás mellett. Immár 
kétszázötven éve megjelent fő művében egy dunántúli, tapolcafői születésű nyelvtudósunk a kö-
vetkező szóalakokban jól láthatóan ékezetes betűvel jelöli a hosszú hangot, az é-t; s ugyancsak 
ékezetes betűt, ma is használatos betűjelünket alkalmazza a röviden hangzó ë-re: fëltêszëm, ne-
hêzsége; lêgjën-mëg, lêgjën, lêszën (két alkalommal), nêkëd, Nêkie (Kalmár 1770/1993: 7. o.). 
(Egyébként elsőként Kalmár György alkalmazta ezt a képontos betűt a zárt ë-re.) A másik, kettős 
idézetrészletünket híres-nevezetes 19. századi szótárunkból vettük: „…melyeknek tė, vė, lė, vi, hi 
gyökeiből…” […] „…fölveszik az ėn szótagot, tėszėn, vėszėn stb., úgy ez is: megyėn” (Czuczor 
‒ Fogarasi 1867: 419. o. MEGY, [1]). Tehát az E/3. személyű igealakok második szótagja egyér-
telműen zárt magánhangzót tartalmaz. Az ė mai ë-jelölésünknek felel meg. (Az idézett helyen a 
MEGY címszót valamilyen okból nyílt e-vel jelöli a Czuczor ‒ Fogarasi; feltehetően nyomdahi-
ba.)
● tizën- (26/27/4) [BK tizën-]. A számnévi előtagot a szinte egyensúlyos e-ë ellenére ‒ a BK-hez 

is igazodva ‒ egységesítettük.

Kötőhangzó eltérésének megszüntetése: 7 névszónál + 1 névmásnál
A kötőhangzók kapcsolódása a MK-ben nagy általánosságban szabályos. Eljárásunkat a BK ada-
tai támogatják. Voltaképpen hibajavításról van szó a mëly ‒ mëlly-e- (olv) (kh: 85/112/22) (nm) 
[BK?] névmást kivéve. Meglepő az eëR-beli kötőhangzókkal való nagyfokú egyezés.
● békeség-ë- (10/16/3; 7/6/0) [BK békëség-ë-], (példa)beszéd-ë- (kh: 32/17/2) [BK kh: 10/0], 

dicsőség-ë- (kh: 3/3/0) [BK kh: 8/0], ebéd-ë- (kh: 0/0/2) [BK kh: 2/0], ëgyenlő-e- (18/0/0; 
0/16/2; 2/0/0) [BK ëgyenlőv-e-k 8/0; 0/8; 0/4], előbeli-e- (kh: 2/0/0) [BK elébeli-e- 0/3], ve-
nerék-ë- (1/2/0) [BK kh: -ë- (3/0)].

● mëly ‒ mëlly-e- (kh: 85/112/22) (nm) [BK?]. A névmás kötőhangzóit egységesítettük, bár el-
képzelhető lenne az ingadoztatás. A BK betűhű szövegébe beletekintve döntöttünk így (Mé-
szöly 1916).

Toldalékok ë-jének helyreállítása: 1 igei személyragnál + 2 igenévi személyragnál + 2 két 
határozóragnál
Az itt következő toldalékoknál az erőteljes e-ë megoszlást figyelmen kívül hagyva a többségi 
elvvel szemben állapítottuk meg az olvasatokat:
‒ A többes szám 2. személyű igei személyrag -tek (bh) toldalékváltozatát minden esetben -tëk 

(olv) [BK] alakra helyesbítettük; példák: tëszitëk (olv) [BK tëszitëk], vëszitëk (olv) [BK vë-
szitëk]. Vö. a mély hangrendű adatokkal: adjátok (olv), lërázjátok (olv) [BK].

‒ Az -ek (bh) igenévi személyragot minden esetben -ëk (olv) [BK -ëk] toldaléknak olvassuk ‒ a 
többségi számadat ellenére (7/45/2). A főnévi igenév T/3. személyű személyragos alakjával 
sűrűn találkozunk a nyelvemlékben. Csoportos példánk: a -ni-ëk, -ni-ëk, -ni-ëk (utolsó szó-
tag: 7/45/2) [BK -ni-ëk] (csupán három olvasati példa: elmënniëk, általmënniëk, vënniëk); 
az ilyen nagyszámú, nyílt magánhangzót jelölő betűt talán az magyarázza, hogy a -ni + ëk = 
-niëk (olv) [BK] toldalékegyüttes hasonlít a -beliek (olv) [BK] toldalékegyütteshez; esetleg a 
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nēmbëri-e-k (olv) [BK nembërj ‒ nembëri-e-k] szóalak írásmódja is hathatott a másolóra, 
ha a rövidség érzékeltetésének esetleges, fentebb már említett szándékát feltételezzük. Meg-
oldásunkat támogatják a mély hangrendű hasonló szóalakok, például: szólniok (olv) [BK].

‒ A -jek (bh) igenévi személyrag magánhangzóját szintén hozzáigazítottuk a rendszerszerű olva-
sati szóalakhoz: -jëk (olv) (5/9/0). A határozói igenév többes szám 3. személyű személyraggal 
ellátott alakjairól van szó. Példánk: mënvéjëk (olv) (utolsó szótag: 3/3/0) [BK (be)mënvéjëk]. 
Vö. a mély hangrendű szóalakkal: látvájok (olv).

‒ A -hez (bh), -hėz (bh), -hèz (bh), -hez (bh) határozóragot egyféleképpen, így írtuk át: -hëz (olv), 
-hëz (olv), -hëz (olv), hëz (olv) (15/47/1); például embërhëz (olv) (13vb24; Mt 7,24). Apró 
adalék: az egyik szöveghelyen a helyes -hėz (bh) olvasható: Pētërhëz (olv) (99vb6; Jn 13,6). 
Ez azonban kivételes betűjel, hiszen 47 szöveghelyen è (bh) betűt írt Némëti György. Vö. a 
mély hangrendű szóalakkal: kovászhoz (olv); illetve a magas hangrendű ajakkerekítéses ma-
gánhangzós szóalakkal: tűzhöz (olv).

‒ A -szer (bh), -szėr (bh), -szèr (bh), -szer (bh) írású határozóragot ugyancsak ilyen módon olvas-
suk: -szër (olv), -szër (olv), -szër (olv), -szër (olv) (ë/e/e: 28/56/2). Igazodtunk a MK helyes 
szóalakjaihoz és a BK-hez. Például ebből a szempontból teljesen szabályos: a kētszër (olv) ~ 
kētszër (olv) (szótő: ē:1 és ē: 3; rag: 4/0/0) [BK ketszër]. Viszont ingadozás esetén így írtuk át 
a rag magánhangzóját: háromszër (olv) és háromszër (olv) (rag: 3/4/0) [BK rag: 3/0].

Az imént tárgyalt toldalékok tévesztéses írásmódját magyarázhatja a korábban már említett éke-
zet-összecserélés és a lehetséges másolói eljárás: a rövidség érzékeltetése è (bh) betűjellel.

8 .  Ingadozások meghagyása:  10 szó + 2 kötőhangzó 
+ szóvégi  ë /e  +  szer,  szer-/szër-  és  -szër

Aránylag kevés ingadozást rögzítettünk a MK olvasatának elkészítésekor. Másutt, több helyütt 
jelezzük is, hogy elképzelhető lenne az ingadozás; de azokban az esetekben nehéz megállapítani, 
hogy tévesztéses eltérésről vagy valódi ingadozásról van-e szó.

Tőingadozás elfogadása: 1 igénél + 6 névszónál + 2 névmási határozószónál + 1 tulajdonnévnél
Figyelemmel a betűjelek megoszlására és a BK-re az alábbi egyetlen igénél, hat névszónál, két 
egyéb szónál és egyetlen tulajdonnévnél bejelöltük – vagyis meghagytuk – az ingadozást az ol-
vasatban:
● enged ~ engëd (0/12/0; 2/9/1) [BK enged ~ engëd].
● lélëk ‒ lëlk-ë- ~ lelk-ë- (első szótag: 25/29/2) [BK lélëk ‒ lëlk-ë-]: a BK-ben az első szótagban 

9 esetben szerepel ė, tehát a lëlk- változat rögzítése is elfogadható lenne; nëgyëd ~ nëgyed 
(3/0/0; 2/1/0) [BK nëgyëd ~ nëgyed ~ negyed]; nëgyedlő ~ nëgyëdlő (6/0/0; 2/4/0); nëgyven 
~ negyven (3/5/0; 4/4/0) [BK negyven 0/8; 0/8]; szëmély ~ személy (-ë-) (első szótag: 5/6/0) 
(birtokos személyjeles alakok: szëmélyë, szëmélyëk) [BK szëmély ~ személy (első szótag: 
29/40) -ë-]; szënt ~ szent (31/94/8; a naptárban: 10/59/4, az evangéliumokban: 21/35/4) -ë- 
[BK szënt ~ szent -ë-]: felülvont és rövidített alakjait szent (olv) alakban rögzítettük; továbbá 
beszámítottuk a szentël ige szóalakjait is. 
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● (ēn)bennëm ~ (ēn)bennem ‒ (të)benned ‒ (ő)bennë ~ (ő)benne [BK?]; (ēn)velëm ~ (ēn)velem 
‒ (të)velëd ~ (të)veled ‒ (ő)velë ~ (ő)vele [BK?].

● Illyés ~ Illyēs (é/ē/é: 20/7/2) [BK Illés ~ Illēs 1/4].

Két kötőhangzó-ingadozás elfogadása
● ëb-ë-/-e- (olv) (5/0/0; 2/3/0) [BK ëb(-ë-) (1/0)]; hēt ‒ het-e-t ‒ het-en ~ het-ë-n (0/6/1; 2/6/0) ‒ 

het-ë-d-(iglen) (olv) [BK het ‒ het-ë- (kh: 5/0)]. – A hēt toldalékos alakjainál két alkalommal 
jelentkezik zárt ë. Egyszer a tárgyrag kapcsolódik a nyílt e  tővéghangzóhoz, ötször az -en 
határozórag, amelynek -e-je egybeesik a teljes tő záró e-jével.

A 3. személyű szóalakoknál szóvégi ë és e ingadozása
Az efféle szóalakok ingadozását is meghagytuk igei ragban, birtokos személyjelben, határozó-
szókban stb. Nyilvánvalóan az ë az ősibb végződés, de már az e is elég gyakori. Vö.: jövö (olv) 
[BK], földö (olv) [BK].
● felelë ~ felele [BK].
● kezë ~ keze [BK].
● (ő)bennë ~ (ő)benne [BK?]; (ő)vele ~ (ő)velë [BK?].

Döntés a szer, szer-/szër- és -szër mellett
A tő, illetve toldalék nagyfokú ingadozását látva ez volt a legnehezebb döntésünk. Összességük-
ben ezek a tövek növelik meg a tőingadozások számát. A szóalakcsoportokat külön vizsgáltuk 
meg. Nem egységesítettük az összes tövet, hanem csoportonként alkalmaztuk a többségi elvet. Mi 
ezeket a szótöveket Némëti György jelölési (és kiejtési) sajátosságainak tekintjük. (Természete-
sen egy-egy tőnél más megoldás is elképzelhető lenne; főleg ott, ahol a hangjelölés eltér a BK-től. 
Tehát az sem zárható ki, hogy a másoló elvétette a másolást.)

‒ Nyílt e mutatkozik az első szótagban ‒ ezzel egyezik a BK és az eëR ‒ 1 igénél + 1 főnévnél + 1 
határozószónál. A MK nyelvi rendszerében mindenképpen közös csoportot alkotnak az alábbi szavak:
● szeret [BK].
● (szerelëm) ‒ szerelm-e-st [BK szerelëm ‒ szerelm-e-].
● szerelmest (hsz) [BK?].
Első szótagjuk összesített e-zése: 2/94/4. A szerelmest (hsz) [BK?] szót nem kövérítettük, mert 
inkább csak régebbi irodalmi nyelvünkben fordul elő.
‒ Nyílt e-s tövek jelentkeznek ‒ ettől eltér a BK és az eëR ‒ 2 igénél + 2 főnévnél + 1 határozó-

szónál:
● szerez (6/11/1; 0/3/1) [BK szërëz]; (ëgybe)szerkët (0/1/0; 

1/0/0) [BK (szerkëdik) szerkëdjél ‒ szerkënni].
● szer(-ë-) (tő: 0/3/0) [BK szër ‒ szër-ë-z], szerzés(-ë-) (0/9/0) 

[BK szërzés-ë-].
● (e)szerént (13/28/4) (hsz, nu) [BK (e)szërént?].

E szavaknál a többségi elvet alkalmaztuk; egyébként elképzelhető lenne a BK-hez való iga-
zítás is. Az (ëgybe)szerkët (0/1/0; 1/0/0) jelentése: ’összeköt’; a [BK (szerkëdik) szerkëdjél 
‒ szerkënni] jelentése: ’összekever, vegyül, nemileg egyesül’.
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A szerez (6/11/1; 0/3/1) [BK szërëz], szer(-ë-) (tő: 0/3/0) [BK szër ‒ szër-ë-z], szerzés(-ë-) 
(0/9/0) [BK szërzés-ë-], (e)szerént (13/28/4) (hsz, nu) [BK (e)szërént?] szavak az eltérő nyílt 
e-s tövekhez tartoznak, de itt is szerepeltetjük őket.

‒ Zárt ë-s töveket találunk ‒ ezzel egyezik a BK és az eëR ‒ 2 igénél + 1 főnévnél + 1 határozó-
szónál: ● szërzetik (első szótag: 2/0/0), szërzettetik (első szótag: 2/0/1) [BK]. ● szërzet (első 
szótag: 1/0/0) [BK]. ● szërte (első szótag: ë/e/e: 1/0/0) [BK?].

‒ Zárt ë-s toldalék ‒ egységesítve a BK szerint, ezzel egyezik az eëR ‒ 1 toldalék: ● -szër [BK]. A 
számhatározóragban a nagyszámú zárt‒nyílt megoszlás ellenére is minden esetben zárt hang-
zót jelölő betűt írtunk. A rag tárgyalását lásd fentebb a Toldalékok ë-jének helyreállítása című 
alfejezetben.

A következő két fejezetben, alfejezeteikben számba vesszük azokat a töveket, amelyektől eltér 
a BK, illetve az eëR megfelelő nyelvi anyaga. Ily módon is igyekeztünk elkülöníteni a Némëti 
Györgynek tulajdonítható viszonylag kisszámú sajátosságot.

9 .  Eltérő zárt ë-s  tövek:  7  + 3

Zárt ë-s tövek ‒ amelyektől eltérnek a BK, illetve az eëR tövei: 2 igénél + 5 névszónál
Az alábbi tövek a MK sajátjainak tekinthetők ‒ igaz, részben kisszámú előfordulással:
● betëgl (1/4/1; 5/1/0) [BK betegöl (0/7/0; 0/7/0)], (el)rëjt [BK rejt].
● hercëg(-ë-) (1/1/0; 1/0/1) [BK herceg-ë- (0/4; 0/4; 3/0)]; këbel-ë- (1/0/0; 0/1/0; 1/0/0) ‒ kë-

belëtëkbe, kesërű (1/1/0; 2/0/0) [BK keserő 0/4; 0/4], nëmzet-ë- [BK nemzet-ë-]; rëjtëk(-ë-) 
[BK rejtëk-ë-].

A këbel-ë- (olv) a BK-ben nem fordul elő, az eëR-ben pedig hangkivető tövű és nyílt e kötőhangzójú.

Zárt ë-s tövek ‒ amelyektől eltérnek az eëR tövei: 1 igénél + 2 névszónál
Az igét besorolhattuk volna a tőingadozás megszüntetésének csoportjába (esetleg a tőingadozásos 
tövekhez) is a viszonylag kisszámú előfordulás miatt.
● (mëg)fëjt (2/1/2) [BK fëjt ~ fejt (2/1)].
● kegyëtlen-ë- [BK kegyëtlen ‒ këgyëtlen -ë-], lëjtő (1/0/0).
A kegyëtlen (olv) kötőhangzójával megegyezik a BK-é és az eëR-é. A lëjtő (olv) nem fordul elő 
a BK-ben.

10.  Eltérő nyílt e-s  tövek:  44 + 9

Az alábbi 44 nyílt e-s tövet Némëti György nyelvváltozati sajátosságának tekinthetjük, amelyektől 
eltér a BK, illetve az eëR hangjelölése. A többi 9 tő egyezik a BK-szel, s eltér tőlük az eëR hangje-
lölése.
Nyílt e-s tövek ‒ amelyektől eltérnek a BK, illetve az eëR tövei: 44 = 21 igénél + 20 névszónál 
+ 3 egyéb szónál
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● (bérel) ‒ bérlettek (0/0/1; 0/1/0) [BK bérlëttem], fénesëdik, (mëg)fénesëjt [BK fén(y)ësëjt], 
(mëg)fénesëjtetik, (mëg)fénesőltetik, (mëg)fertëztet [BK (mëg)fërtëztet], (mëg)fertëztethet, 
(mëg)fertëztetik [BK fërtëztetik], kēnszerëjt [BK kénszërëjt ~ készërëjt], kēnszerëjtetik [BK 
kénszërëjtetik ~ kénszerëjtetik], keresztël, keresztëlkëdhet, (mëg)keresztëlkëdik, (mëg)ke-
resztëlkëdtetik, (mëg)keresztëltetik, (mëg)rendől (0/1/0), (mëg)részegől [BK (mëg)részëgől], 
(mëg)setétől [BK sëtétöl], (mëg)setétőltetik, szerez [BK szërëz], tévelyg [BK tévëlyg]. – A 
(mëg)rendől (olv) ige nem fordul elő a BK-ben.

● békeség-ë- (10/16/3; 7/6/0) [BK békëség-ë-], békeségës-ë- [BK békëségës-ë-], béres-ë- (0/7/0; 
3/1/0), elég ‒ elëg-e- [BK ëlég ‒ ëlëg-e-], érdem-ë- (4/8/3; 2/0/0) [BK érdëm-ë-], fénes-ë- 
(4/32/2; 2/0/0) [BK fén(y)ës-ë-], fénesség-ë- [BK fén(y)ësség-ë-], fertëzetës [BK fërtëzetës], 
fertëzetësség [BK fërtëzetësség], kereszt-ë- [BK kërëszt-ë-], keresztség, repeső ~ repöső 
(ë/e/e 5/4/0; ë/e/e/ö 1/6/1/1) [BK repëső], részeg-ë-s [BK részëg-ë-], részegség [BK részëg-
ség], setét-ë- [BK sëtét-ë-], setétség-ë- (kh: 5/3/0) [BK sëtétség-ë-] (a kötőhangzó eredeti 
ékezete talán téves), szegén-ë- [BK szëgén(y)-ë-], szer(-ë-) (tő: 0/3/0) [BK szër ‒ szër-ë-z], 
szerzés(-ë-) (0/9/0) [BK szërzés-ë-], tévelygés [BK tévëlygés]. – Tulajdonképpen két szó 
e-ë-zésével azonos az eëR-é is: békeség-ë- (10/16/3; 7/6/0) [BK békëség-ë-], békeségës-ë- 
[BK békëségës-ë-].

● ingyen (2/5/2) (hsz) [BK ingyën?], senki (nm) [BK sënki?], (e)szerént (13/28/4) (hsz, nu) [BK 
(e)szërént?].

Nyílt e-s tövek ‒ amelyektől eltérnek az eëR tövei: 9 = 5 igénél + 2 névszónál + 1 igenévnél 
+ 1 kötőszónál
Ezek a -het (olv) képzőt tartalmazó igék és névszók az eltérő, nyílt hangú töveket feltehetően a 
képző hasonító befolyásának köszönhetik.
● ehet [BK], lehet [BK], mehet [BK], tehet [BK], vehet [BK].
● lehetetlen-ë- [BK lehetetlen(-ë-)], lehető, tehetség-ë- (0/1/0) [BK tehetség-ë-].
● jóllehet [BK? jóllehet]: A jóllehet (olv) kötőszavunkról nincsen páhuzamos adat, csupán utalás 

(Károly 1965: 79. o. lehet címszó).

11.  A kötőhangzó (tővéghangzó) megállapítása

Elsősorban négy mű segített bennünket ennek a fejezetnek az összeállításában s az egész I. 
Függelék részlegesen kötőhangzó-szempontú szerkesztésében: Buvári 2001, Buvári 2010, Mé-
száros 2017, Sárosi 1992: 243‒256. o.: Az alapalakjukban mássalhangzóra végződő szavak 
tövei című részből kiemelten A valódi teljes tövek. A pontosításkor azonban három fontos feje-
zetre is támaszkodtunk: Károly 1961; Ruzsiczky 1961. Nem kívántunk hosszas alaktani elem-
zésekbe bocsátkozni, és úgy döntöttünk, hogy ebben a földolgozásban is kétféle kötőhangzót 
különböztetünk meg: kötőhangzót (tővéghangzót, a teljes tő záróhangzóját) és valódi (függet-
len) kötőhangzót.
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Kötőhangzó
Kötőhangzónak nevezzük az alaptő (abszolút tő) tővéghangzóját (teljes tövének záróhangzóját) 
és a viszonylagos tőre (relatív tőre) következő kötőhangzót egyaránt. Tehát figyelembe vettük 
és besoroltuk a megfelelő helyre a képzett névszók, igenevek képzői utáni kötőhangzókat is. Az 
alaptövekhez és viszonylagos tövekhez kapcsolódó kötőhangzókat történeti szempontból nem 
vizsgáltuk, nem csoportosítottuk őket aszerint, hogy melyek erednek ősi tővéghangzóból, és me-
lyek alakultak ki hasonlóság, rendszerhez való idomulás (analógia) alapján.

Kötőhangzó-fölfogásunk különbözik több régebbi vagy újabb állásfoglalástól. Jászay Pál leg-
többször ma is helytállóan, gondolatébresztő módon tárgyalja a MK olvasati kérdéseit, viszont 
a -t tárgyraghoz tartozónak gondolja a nyílt e kötőhangzót. „Nyílt e (è) használtatik: […] 2.) Az 
Accusativusban, […] föld-et…” (Jászay 1842: IX. o. In: Döbrentei 1842). (Egyébként ugyanott 
a „…bűnök-et […] ellenségëd-et…” esetében valódi, független kötőhangzóról van szó.) Legfőbb 
forrásmunkánk bevezetőjében, a Nyílt rövid e a toldalékok előtt vagy a toldalékokban című alfe-
jezet egyik alpontjában (Nyíri 1971: 24. o.) ezt olvashatjuk a nyílt e előfordulásáról: „l) A -t tárgy-
rag előtt bizonyos esetekben, pl. MK eggèt = ëggyet…” A „bizonyos esetekben” szókapcsolatot 
pontosítanunk kell: azokban az esetekben, amikor a szó teljes töve nyílt e-s. Nem a -t tárgyragra 
jellemző a nyílt e, hanem a tőre: a -t tárgyrag az egykori, újra előbukkanó tővéghangzóhoz (teljes 
tő záróhangjához) kapcsolódik, nevezetesen a két kiemelt idézetben a föld főnév, illetve az ëgy 
(olv) számnév nyílt e-s teljes tövéhez. Tolcsvai Nagy 2000 (előhangzó címszó: 54‒55. o.) szerint 
„…az előhangzó a morfológiai elemzésben egyértelműen a toldalék része, attól nem különül el.” 
A szócikk ‒ nagyon helyesen ‒ így zárul: „Nyelvtörténeti szempontból az előhangzók megőrző-
dött vagy analógiás tővéghangzók.” Mi viszont az alaktani (morfológiai) leírást nem állítanánk 
ennyire szembe a nyelvtörténeti vizsgálódással. A példaként fölhozott -t tárgyrag toldalék-alak-
változataiban a ragot megelőző -a-, -e-; -o-, -ë-, -ö- hangzót a szótő határozza meg, ez a szótőre 
jellemző (az idézetben található -et esetében kétféle magánhangzós változat jelenik meg: -e-t 
vagy -ë-t). (A szótőhöz való kapcsolódásra bizonyíték az a legalább 17-féle toldalék, amely az 
eëR-ben ugyancsak ezekhez a magánhangzós tövekhez kapcsolódik; lásd a II. Függelék D) ré- 
szének B és C pontjait.) Több más toldaléknál a magánhangzó már valóban a toldalék része: 
-n/-on/-ën/-ön stb. (Furcsa lenne azt állítanunk, hogy itt még szorosabban kapcsolódik az elő-
hangzó a toldalékhoz.) Lásd még: Sárosi 1992: 243‒256. o.

A kötőhangzó mellett vagy helyett többféle megnevezést is ismerünk; a nyelvtörténeti szó-
használatban: tővéghangzó vagy teljes tő záró magánhangzója; az újabb és legújabb leíró nyelvé-
szeti irodalomban: ejtéskönnyítő, előhangzó, toldalékelőző. A fő kérdés azonban továbbra is az, 
hogy a szóban forgó közbenső hangot mi határozza meg: a szótő vagy a toldalék? Mi továbbra is 
a kötőhangzó szakszót használjuk ugyan, de ez a közbenső hang legtöbbször nem középen áll, és 
egyáltalán nem a toldaléktól függ, hanem a szótőre jellemző, azzal mutat kapcsolatot, legalábbis 
a névszóknál és néhány egyéb szófajú szónál (s ideszámítjuk a névszóképzők utáni kötőhangzó-
kat is). A kötőhangzó nem véletlenül kerül a már megszokott helyére, szinte mindig szabályosan 
jelenik meg, hiszen a nyelvi rendszer szerves része.

Ahogy jól megfigyelhető az I. Függelék szóállományaiban és egyéb példaanyagában, a név-
szók többségénél zárt ë mutatkozik tővéghangzóként (a teljes tő végén), a nyílt e tövű kivételeket 
és szabályosan eltérő szóalakokat külön vesszük számba.
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Valódi (független) kötőhangzó
A valódi (független) kötőhangzó nem tartozik sem a szótőhöz, sem a toldalékhoz. Különféle tol-
dalékok előtt vagy után jelentkezik. A valódi (független) kötőhangzók többsége nyílt e; lásd a D) 
Valódi (független) kötőhangzók című részt! – Az I. Függelék példaanyagában az érintett szófajok 
szóalakjainál mindenütt találkozunk kötőhangzókkal: az Áttekintés fejezeteiben, illetve a Szóál-
lományok A), B), C), D) és F) pontjaiban, valamint a számszerű és százalékos összesítésekben.

Viszonyítási pontjaink a tővéghangzóhoz kapcsolódó szóelemek: 9 jellemző toldalék
A MK betűhű vagy olvasati szövegében, a MK szótárában föllelhető, az alábbi toldalékokkal 
ellátott szóalakokból ki tudjuk vonni és meg tudjuk határozni a kötőhangzót (tővéghangzót, teljes 
tövet). Sárosi 1992 tanúsága szerint mindig a tővéghangzóhoz (teljes tő záróhangjához) kapcso-
lódik a -d sorszámnévképző, a -k többesjel, az -l igeképző, az -s melléknévképző, az -st mód-
határozórag, a -t tárgyrag és három birtokos személyjel: -m, -d, -tëk (E/1-2. sz. és T/2. sz.). A 
BK-beli kötőhangzókat a betűhű szóalakokból (Károly 1965) ugyanígy, a fejezetben tárgyaltak-
hoz igazodva állapítottuk meg. Egy kivétellel mindegyik toldalékhoz találtunk a MK-ben zárt ë-s 
és nyílt e-s példát egyaránt, ezeket a lelőhely megadásával egyetemben a kapcsolódó toldalékok 
ábécérendjébe állítottuk:
-d: tizënëggy-e-d (olv) (25va6; Mt 20,6) [BK ëggy-e-d], nëgy-ë-d ~ nëgy-e-d-lő (olv) (42ra48; 

Mk 6,48 és 20vb1; Mt 14,1) [BK nëgy-ë-d ~ nëgy-e-d ~ negy-e-d];
-k: embër-ë-k (olv) (10vb11; Mt 5,11) [BK], köv-e-k (olv) (10ra3; Mt 4,3) [BK];
-l: mëgszent-ë-l-i (olv) (29ra19; Mt 23,19) [BK (mëg)szent-ë-l], kedv-e-l-itëk (olv) (69va48; Lk 

11,48), mëgöl-e-l-t (olv) (45va35; Mk 9,35) [BK öl-e-l];
-s: szél-ë-s (olv) (13rb13; Mt 7,13) [BK], szőlőműv-e-s (olv) (101va1; Jn 15,1) [BK műv-e-s];
-st: szerelm-e-st (olv) (53vb3; Lk 1,3) [BK];
-t: gyermëk-ë-t (olv) (9ra13; Mt 2,13) [BK], nép-e-t (15va23; Mt 9,23) [BK];
-m: lëlk-ë-m (olv) (99ra27; Jn 12,27) [BK], terh-e-m (olv) (17vb30; Mt 11,30);
-d: pénz-ë-d (olv) (77vb16; Lk 19,16) [BK], szüv-e-d (olv) (70vb34; Lk 12,34) [BK];
-tëk: lelk-ë-tëk (olv) (12vb25; Mt 6,25) [BK lëlk-ë-tëk-e-t], szüv-e-tëk (olv) (80va34; Lk 21,34) 

[BK szüv-e-tëk-e-t].

A 8. Ingadozások meghagyása című fejezetből kiolvasható, hogy csupán két kötőhangzó-ingado-
zást nem egységesítettünk. Ugyancsak az előzőekben, 7. A MK nyelvi rendszerétől való eltérések 
megszüntetése című fejezetben 7 névszónál javítottuk a kötőhangzó-eltéréseket (tulajdonkép-
pen hibákat). Egyetlen, szintén egységesített kötőhangzójú szónál, a mëly ‒ mëlly-e- (olv) (kh: 
85/112/22) (nm) [BK?] névmásnál lenne elképzelhető az olvasatban is az ingadoztatás.

A következő két fejezetben az e-féle hangok müncheni kódexbeli rendszerének azokat a kö-
tőhangzóit vesszük számba, amelyektől a BK-éi eltérnek, illetve az eëR-éi eltérnek vagy részben 
eltérnek.
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12.  Eltérő zárt kötőhangzó,  ë :  3  + 7 + 5

Eltér tőle a BK, illetve az eëR hangzója: 3 névszónál
Úgy tűnik, Némëti saját hangjelölése (kiejtése) az alábbi három kötőhangzó:
● keves (ë/e/e: 0/6/1; ë/e/é: 0/4/3) ‒ keves-ë- (kh: ë/e/e: 5/2/0) [BK keves ‒ keves-e-], kilenc-ë- 

[BK kilenc-e-], méh-ë- [BK -e-].

Megegyezik vele a BK hangzója, eltér tőle az eëR hangzója: 7 névszónál
Az alábbi kötőhangzók a MK-ben és a BK-ben egybevágólag zártak, viszont az eëR-ben már 
nyíltak. 
● egész-ë- (2/0/0) [BK 2/0], éj-ë- (2/0/0) [BK 3/0], kép-ë- [BK], ötven-ë- [BK ötven(-ë-)], te-

hen-ë-, tērd-ë-pl- [BK terd-ë-], vehëm ‒ vehm-ë- [BK vehëm ‒ (vehm-ë-)]. – A tehen-ë- 
(olv) főnév a BK-ben nem fordul elő.

Megegyezik vele a BK, illetve az eëR hangzója (ez utóbbi el is térhet tőle): 5 főnévnél
Ennek az öt főnévnek külön alfejezetet nyitottunk. Ugyanis zárt kötőhangzóikkal ténylegesen 
megegyeznek a BK- és az eëR-beliek. (Viszont az eëR-ben az -s melléknévképző kétféleképpen, 
ë vagy e kötőhangzóval kapcsolódhatik a főnevekhez ‒ jelentésmegoszlást eredményezve. Lásd 
a II. Függelékben is a kötőhangzók kérdését.) Itt eredeti, zárt kötőhangzójukkal szerepelnek ezek 
a főnevek:
● hëgy-ë- [BK], hely-ë- [BK], jegy-ë- [BK], jel-ë- [BK jel-ë-s] szél-ë-s [BK szél-ë-s].

13.  Eltérő nyílt kötőhangzó,  e :  2  + 2 

Eltér tőle a BK és az eëR kötőhangzója: 1 igénél és 1 főnévnél
● bérlettek (0/0/1; 0/1/0) [BK bérlëttem].
● bér-e-s (0/7/0) [BK bér-ë-mért].
Az ige csak egyszer fordul elő. Az ige alapalakja a MK szerint (bérel), a BK szerint (bérël) lehet-
ne, de nem fordulnak elő. Az -s képzős főnév egységes képe talán egyéni írásmódot-ejtésmódot 
jelent, de lehetséges a rövidség jelölése is. Tulajdonképpen mindkét MK-beli szó olvasatát át 
lehetne állítani a BK szerint.

Megegyezik vele a BK, eltér tőle az eëR kötőhangzója: 2 főnévnél
● étëk ‒ étk-e- (1/2/0; 3/6/0) [BK], tüvis ‒ tüviss-e-k (2/3/1) [BK (0/3)]. – Első szavunk kötő-

hangzója lehet egyéni sajátosság, de akár tévesztéses eltérés.

Kötőhangzó-módosítás 1 melléknévben
A fejezeti összegzésbe nem vettük föl ezt a tételt, de fontosnak tartottuk külön alfejezetbe ki-
emelni. A következő két szóalaknál módosítottuk a kötőhangzót: ëgyenlőek (olv) (29rb27; Mt 
23,27), ëgyenlőeket (olv) (61rb34; Lk 6,34). Döntésünket indokolja a BK egyértelmű négyszeres 
párhuzama és az ő magánhangzó mint hangkörnyezet, ehhez ugyanis általában nyílt e kapcsoló-
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dik. A Magánhangzós szótagrendű szócsoportokban összesítve így szerepeltetjük a 18 előfordu-
ló szóalakot 2 kötőhangzó-előfordulással [a BK-beli 8 szóalakot 4 kötőhangzó-előfordulással]: 
ëgyenlő-e- (18/0/0; 0/16/2; 2/0/0) [BK ëgyenlőv-e-k (8/0; 0/8; 0/4)]. 

14.  Az -ën  és  -en  határozóragok külön szerepe,  használata

‒ Az -ën helyhatározóragként (vagy más határozó ragjaként) általános használatú: (olvasati szó-
alakok) ēh-ën, ezëk-ën [BK], fēleleven-ën [BK], földek-ën [BK], föveny-ën, hëgy-ën [BK], 
hely-ën [BK hel(y)-ën], innepëk-ën, innet-ën [BK?], kelyh-ën, kereszt-ën [BK kërëszt-ën], 
mëlly-ën [BK?], mënny-ën [BK?], napkelet-ën, pénz-ën, régënt-ën [BK?], szēkëk-ën, szel-
letëk-ën, tengër-ën [BK], ülőhelyëk-ën [BK helyëk-ën], útfel-ën, vizek-ën. (Mély hangrendű 
olvasati szóalakok: az-on, nap-on, szombatok-on, szombat-on, titk-on, út-on, városok-on, vi-
gíliája-kor-on.) – A fenti szóanyagban a rag ë-je (o-ja) számos esetben egybeesik a szó saját 
kötőhangzójával (tővéghangzójával).

‒ Az -en módhatározóragként (vagy más határozó ragjaként) általános használatú: (olvasati szó-
alakok) bölcs-en (0/1/0), bővöbb-en, ëggy-en-ëggy-en, (mënd)het-en, így-en [BK?], jelënn-
en [BK?], jelësb-en, kett-en (olv) [BK], mély-en (0/1/0), nehez-en [BK], valamënny-en 
[BK?] stb. (Mély hangrendben olvasati szóalakok: hamar-an, hamiss-an, hárm-an, híj-an, hiú-
an; de: ildomos-on, magos-on, okos-on, vak-on.)

A fenti szóanyagban a rag e-je (a-ja) számos esetben egybeesik a szó saját kötőhangzójával (tő-
véghangzójával) vagy a valódi (független) kötőhangzóval. – A kesërűën (olv) (33vb75; Mt 26,75) 
és kesërűën (olv) (82ra62; Lk 22,62) szóalakoknál a toldalékban meghagytuk a zárt magánhang-
zót, bár az ö/ő, ü/ű mellett általában nyílt a kötőhangzó. Az -ën lehet a másoló egyéni kiejtése, de 
akár másolási hiba is. Az ottan (olv) ‒ itten (olv) szópár ragjainak magánhangzói kivételesen alsó 
nyelvállásúak. Szintén kivételes a keves-ën (olv) [BK keves-en] szóalak zárt ë hangzója. Talán 
az ősibb -ë- kötőhangzóból (tővéghangzóból) ered. Már korábban szerepeltettük ezt az egyetlen 
ingadozást: hēt ‒ het-e-t ‒ het-en ~ het-ë-n (0/7/0; 2/5/0) ‒ het-ë-d-(iglen) (olv) [BK het ‒ het-ë- 
(5/0)].

15.  Néhány érdekesebb szóalak

Két szóösszevonás
Szokatlan szóalak a mëtgyek (olv) (70rb17; Lk12,17) (= mit tegyek) [vö.: BK tëgyek]. Egyik kü-
lönírt előfordulása: mit tëgyek (olv) (79ra13; Lk 20,13). Még furcsább a mëtszëk (olv) (74vb4; 
Lk 16,4) (= mit teszek) [vö.: BK tëszëk]. A másoló talán azért írta ékezetes nyílt e-vel (bh) az első 
szótagot, mert az (el/ki/mëg)(met-) ‒ medd ‒ elmetvén ‒ mettetik (olv) [BK (el/ki)(met-) mettetik 
‒ mettetés] szóalakok írásmódja hatott rá, de gondolhatunk a szóalakok szokatlanságára, csupán 
szórványos beszélt nyelvi (nyelvjárási) használatára is.
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Szokatlan szóalak
A vettet (olv) ige befejezett melléknévi igenévi alakja hangzóhiányos, rövidebb változatú: 

vettet-t-e-t (olv) (50vb15; Mk 14,15 és 81ra12; Lk 22,12); jelentése: ’vettetettet; kölcsönzöttet, 
odaadottat’.

A főnév többes száma ‒ a főnév többes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakja
1. Első példaszavunk a többes számú főnév tárgyragos alakja: Szëmëket (olv) (= Szemeket) 

(43vb18; Mk 8,18). A teljes mondat: Szëmëket vallván, nëm láttok, és füleket vallván, nëm 
hallotok? (olv). Hasonló példánk egyszerű többes számú szóalak: szëmëk (olv) (= szemek) 
(67va23; Lk 10,23). A teljes mondat: Bódog szëmëk, kik látják, mëllyeket tü láttok. (olv).

2. A többes számú főnévhez hangzásában igen hasonló, de nem tévesztendő össze vele a töb-
bes szám harmadik személyű birtokos személyjeles szóalak: szëmëkkel (olv) (= szemükkel) 
(19va15; Mt 13,15). A teljes tagmondat: hogy në látnának valaha szëmëkkel, së fülökkel hal-
lanának, së szüvökkel ērtenének, (olv) (= …szemükkel, …fülükkel, …szívükkel). Szemléletes 
példaszavunk és példamondatunk ugyanezt a figyelmet követeli meg: ő szëmëket (olv) (= ő 
szemüket) (99rb40; Jn 10,40). Az összetett mondat egésze: Gonoszság mëgvakëjtotta ő szëmë-
ket, és mëgkeményëjtëttë ő szüvöket, hogy në lássanak szëmëkkel, és në ērtsenek szüvökkel, 
és mëgfordóljanak, és mëgvigaszjam azokat. (olv) (= …ő szemüket, …ő szívüket, …szemük-
kel, …szívükkel).

16.  Az átírás és  az olvasás más lehetőségei  ‒  átírás a BK-hez igazítva

Ez a fejezet 21 + 20 + 3 + 3 nyelvi elemet = 44 szót és 3 kötőhangzót emel ki a MK olvasatából. 
Mint fentebb jeleztük, a MK szókészletének egy részét másképpen is átírhattuk volna az e-féle 
betűk, hangok szempontjából. Bár Némëti György sajátjának tarthatjuk az alábbi szótövek nyílt 
e-s (vagy részben nyílt e-s) változatát, ebben, de csakis ebben a fejezetben megváltoztattuk az I. 
kéz egyes szavainak írásmódját (feltehető ejtésmódját), s hozzáigazítottuk őket a BK e-féle betű- 
és hangrendszeréhez. (Közülük néhány szó nem fordul elő a BK-ben.) Tehát ha még inkább sze-
retnénk közelíteni a Müncheni kódex olvasatát a Bécsi kódexéhez, akkor az alábbi négy bekezdés 
szavait ‒ további toldalékos szóalakjaikkal együtt ‒ ilyen módon is olvashatjuk és ejthetjük:
● (bérël) ‒ bérlëtték (0/0/1) [BK bérlëtik], fénësëdik, (mëg)fénësëjt [BK fén(y)ësëjt], (mëg)

fénësëjtetik, (mëg)fénësőltetik, (mëg)fërtëztet [BK (mëg)fërtëztet], (mëg)fërtëztethet, 
(mëg)fërtëztetik [BK fërtëztetik], kēnszërëjt [BK kénszërëjt ~ készërëjt], kēnszërëjtetik [BK 
kénszërëjtetik ~ kénszerëjtetik], kërësztël, kërësztëlkëdhet, (mëg)kërësztëlkëdik, (mëg)
kërësztëlkëdtetik, (mëg)kërësztëltetik, (mëg)rëndől, (mëg)részëgől [BK (mëg)részëgől], 
(mëg)sëtétől [BK sëtétöl], (mëg)sëtétőltetik, szërëz (6/11/1; 0/3/1) [BK szërëz], tévëlyg [BK 
tévëlyg].

● békëség-ë- [BK békëség-ë-], békëségës-ë- [BK békëségës-ë-], bérës-ë- (0/7/0; 3/1/0), ëlég 
‒ ëlëgek ‒ ëlëg-e- [BK ëlég ‒ ëlëg-e-], érdëm-ë- (4/8/3; 2/0/0) [BK érdëm-ë-], fénës-ë- 
(4/32/2; 2/0/0) [BK fén(y)ës-ë-], fénësség-ë- [BK fén(y)ësség-ë-], fërtëzetës [BK fërtëzetës], 
fërtëzetësség [BK fërtëzetësség], kërëszt-ë- [BK kërëszt-ë-], kërësztség, repëső ~ repöső 
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(ë/e/e 5/4/0; ë/e/e/ö 1/6/1/1) [BK repëső], részëg-ë-s [BK részëg-ë-], részëgség [BK részëg-
ség], sëtét-ë- [BK sëtét-ë-], sëtétség-ë- (kh: 5/3/0) [BK sëtétség-ë-] (a BK-szóalak kötőhang-
zójának eredeti ékezete talán téves), szëgén-ë- [BK szëgén(y)-ë-], szër(-ë-) (0/3/0) [BK szër 
‒ szër-ë-z], szërzés(-ë-) (0/9/0) [BK szërzés-ë-], tévëlygés [BK tévëlygés].

● ingyën (2/5/3) (hsz) [BK ingyën?], sënki (nm) [BK sënki?], (e)szërént (13/28/4) (hsz, nu) [BK 
(e)szërént?].

● keves (ë/e/e: 0/6/1; ë/e/é: 0/4/3) ‒ keves-e- (kh: ë/e/e: 5/2/0) [BK keves ‒ keves-e-], kilenc-e- 
[BK kilenc-e-], méh-e- [BK -e-].

Ha így olvasnánk az itt megadott szavak minden szóalakját, akkor alig maradnának a MK ol-
vasatában Némëti Györgynek tulajdonítható sajátosságok az ë és e hangok tekintetében. Lásd a 
9. Eltérő zárt ë-s tövek, 10. Eltérő nyílt e-s tövek, 12. Eltérő zárt kötőhangzó, ë, 13. Eltérő nyílt 
kötőhangzó, e című fejezeteket is!

SZÓÁLLOMÁNYOK

A MK e-ë-ző szóállományainak összerendezéséhez ‒ az A) és F) jelű állományt kivéve ‒ a zárt 
ë-zés általános rendszerének (rövidebben az e-ë rendszer [eëR; II. Függelék]) szerkezeti fölépí-
tése volt a mintánk. Először is különválasztottuk a MK-nek az ē-t (hosszú nyílt e-t), illetve zárt 
ë-t tartalmazó szótöveit (szóalakjait), és az A), illetve a B) jelzésű szóállományokba soroltuk be 
őket. A C) és a D) részekbe a különféle kötőhangzókat gyűjtöttük egybe. Az F) pont alatt nem 
közöltük a teljes szóállományt, csak két szócsoportot tettünk közzé. Minden egyes szóállományt, 
szócsoportot táblázatos összesítéssel vagy összesítéssel s legtöbbször rövid megjegyzésekkel ösz-
szegeztünk. – Megjegyezzük, hogy a II. Függelékben A)-val a Bevezetést jelöltük; a D)D pont 
alatt a valódi kötőhangzókat, az E) pontban az Egybeeső szóalakokat tárgyaltuk (ez utóbbi pont 
nem szerepel az I. Függelékben); az F) pont viszont a II. Függelékben egyáltalán nem szerepel.
Teljességre törekedtünk, tehát az összes, e-féle hangot tartalmazó közszó összegyűjtésére. A 
különféle szófajok alapalakjukban szerepelnek, de jelezett, ragos szóalakokat is beemeltünk a 
szóállományokba, szócsoportokba, fejezetekbe, alfejezetekbe. Néhány esetben képzett szóalak-
ból vontunk el alapalakot, például az önállóan nem adatolható hengër- (olv) tövet a hengërëjt 
(olv) igéből.
A szóállományokban és -csoportokban, néha a fejezetekben is az alábbi sorrendben közöljük a 
szóanyagot:
● igék
● főnevek, melléknevek, számnevek, igenevek (csupán néhány melléknévi igenév)
● egyéb szófajok.

A nyelvi elemek rögzítésekor fontos volt a valós, a hozzáadott és a vélelmezett nyelvi elemek 
megállapítása és elkülönítése. Az összesítéseknél általában a lényeges adatokra és jelenségekre 
irányítottuk figyelmünket.
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A) Hosszú nyílt ē hangot tartalmazó nyelvi elemek

Az è-vel írott (bh) és a vonatkozó szakirodalom alapján ē-vel (olv) átírt, következésképpen nagy 
bizonyossággal hosszú nyílt e-vel, vagyis ē-vel ejtett MK-beli szavaink három nagyobb csoportját 
néhány tulajdonnévvel és toldalékos szóval is kiegészítettük. A táblázatos összesítést a szóállo-
mány minden szavára kiterjesztettük.

A nyílt e hosszúságát külön nem jelöli a Bécsi kódex földolgozása (Károly 1965). Mi sem 
jelöljük az onnan átvett, ide besorolt szóalakokban, de a legtöbb esetben föltételezzük ennek a 
BK-beli magánhangzónak a hosszúságát. Három esetben fölülbíráltuk e forrásmunkánk kiejtés-
jelölését. Tehát az olvasati jelölés és hangmegfelelés a következő: ē (MK) ~ e (= hosszú nyílt e) 
(BK) ~ é (eëR). Egy kicsit itt is szűkítettük a félkövér jelölés hatókörét. Például a belēndës (olv), 
belēndëzkëdik (olv) szavak e-ë-zése szabályosan megfelel a beléndëk szóénak (eëR), de mai nyel-
vünkben ebben az alakjukban nem használatosak, ezért nem kövérítettük őket. Ahogyan már a 
Fogalmak alfejezetben jeleztük, a szenvedő igealakokat sem kövérítettük.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az A) pont alatti szóállomány szavai részben más olvasatot is 
kaphatnának, de a BK, illetve az eëR megfelelő nyelvi elemeinek megegyezési aránya akkor is 
nagy maradna.

Szótövek ē-vel, azaz hosszú nyílt e-vel
● belēndëzkëdik [BK belendëzkëdik], ēhëzik [BK eh-ë-ző], (mëg)ēhölö, ērzé (= érzé) [BK er(ë)

z], (mëg)ērt (= ért) [BK (mëg)ert], (mëg)ērtekëzik, fēdelmkëdik [BK fejëdelmkëdik], kēn-
szerëjt [BK kénszërëjt ~ készërëjt], kēnszerëjtetik [BK kénszërëjtetik ~ kénszerëjtetik] (az elő-
ző két ige első, illetve második szótagja a MK-ben: ē/e 5/2; ë/e/e 0/6/1), (mëg)kērd [BK (mëg)
kerd], (mëg)kērdëz [BK kerdëz], (ëgybe)kērdëzkëdik [BK kerdëzkëdik], kērdëztetik [BK 
kerdëztetik], kētëlkëdik, (mëg)kövērëdëtt [BK (mëg)köverëdët], (mëg)metēl [BK metel], 
(mëg)metēltetik [BK (mëg)meteltetik], (mëg)sērszik [BK ser(ë)szik], (mëg)sērt (é/ē/e: 1/1/0) 
[BK (mëg)sért], (tērdëpël) ‒ tērd-ë-pl- ‒ tērdëplvén.

A MK-ben a (+ 1) igét, a (tērdëpël)-t a határozói igenévből származtatjuk: tērdëplvén (olv).

● belēndës [BK belendës-ség], bēl(poklos) (bel-) [BK (bel) ‒ bel-], (dēr) ‒ der-hënő [BK (dēr) ‒ 
der-ë-], ëgyēb ‒ ëgyeb-e- (nm) [BK ëgyeb ‒ ëgyeb-e-], ēh-ën, ēhség [BK ehség], ērc-ë- [BK 
erc-ë-], (ērtelëm) ‒ ērtelm(-e-) (= értelem) [BK ertelëm ‒ ertelm-e-], (szëm)fëdēl ‒ (szëm)
fëdel-e-, fēdelm-e- (kh: 6/2/2) [BK fedelm-e- ~ fedëlm-e-], fēl(akcsa/eleven/pénz/szëm/tērd) 
‒ (éj/út)fēl ‒ (fel-e-) (szn) [BK fel(-e-)], (fēl) (= felebarát, társ) ‒ fel-e- (fn) [BK fel(-e-)], 
(fige) ‒ figēt ‒ figēnek ‒ figēket [BK füge ‒ fügenek ‒ fügeket], fő ‒ fēdet (= fejedet) ‒ fēmet 
~ fejemet [BK fő ‒ femet ~ fejemet ‒ fetëkre (= fejetekre)], (gyökēr) ‒ gyöker-e-, hēt ‒ het-
e-t ‒ heten ~ het-ë-n (0/7/0; 2/5/0) ‒ hetëd(iglen) [BK het ‒ het-ë- (5/0)] (szn), hēv ‒ (mëg)
hevöl-ö (= hő ‒ hevüle) [BK hev ‒ hevöl], hēvség(-ë-) [BK hevség-ë-], idēs ‒ idēs-ë-k ‒ idēst, 
idő ‒ üdő ‒ idēm ‒ ideje ~ idejë ‒ idētëk [BK üdő ‒ idēk ‒ idēkben ‒ idēket ‒ idēktől ‒ ideje ~ 
idejë], këcske ‒ këcskēket [BK kecske ‒ kecskek], (kemënce) ‒ kemëncējébe [BK kemënce 
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‒ kemëncejébe], kērdëzet [BK kerdëzet], kēs-ë-, kēt (ē/ë/e 37/12/12) ‒ -kēt ‒ kettő ‒ kette-n 
[BK ket ‒ -ket ‒ kettő ‒ kette-n], kētëlkëdetlen, kēz ‒ kez-e- [BK kez ‒ kez-e-], kövēr(-ë-) 
[BK köver-ë-], közēp ‒ közep-ë-tt ‒ közep-i (olv) [BK közep ‒ közep-ë-], lēc-ë- (1/0/0), (le-
vēl) ‒ level-e- (3/4/2; 0/8/1; 3/1/1) [BK (level) ‒ level-e-], nēmbëri-e- [BK nembërj ‒ nem-
bëri-e-], nēv ‒ nev-e- [BK nev ‒ nev-e-], ösvēny [BK ösveny], (pince) ‒ pincējëk, (sērelëm) 
‒ sērelm-e- (1/0/0) ‒ sírelm-e- (1/0/0) [BK serelëm ‒ serelm-e- (0/4)], szēk-ë- [BK szek-ë-], 
szēl ‒ szel-e- (kh: 5/4/0) [BK szel ‒ szel-e- (tő: 0/5)] (= légmozgás), szēn ‒ szēn-nēl ‒ szen-e-, 
tēl (é/ē/e: 2/1/0) [BK telbe (é/ē: 0/1; ë/e: 0/1) (= télbe) ‒ teli (é/ē: 0/1) (= téli)], tëmjēn(-ë-) 
[BK tëmjen ‒ temjen-ë-z], (tenyēr) ‒ tenyer-ëk-e-t) (főnévtő + T/3. személyű birtokos sze-
mélyjel + valódi kötőhangzó + tárgyrag), tērd-ë-pël [BK terd-ë- (ë/e/ē 0/0/9; ë/e 4/0) ‒ ter-
dëcskek], vezēr-ë- [BK vezer(-ë-)], vincëlēr-ë-, vitēz-ë- [BK vitez(-ë-)].

Különválasztottuk a fēl (szn) és (fēl) (= felebarát, társ) (fn) névszókat. A MK-beli olvasati (fige), 
idő ~ üdő, këcske, (kemënce), (pince) szavak alapalakjában nincsen hosszú nyílt ē, csak toldalé-
kos tőváltozatukban; közülük a három zárójeles a (+ 3), hozzáadott főnév. További (+ 7) MK-beli 
hozzáadott főnév alapalakját a BK, illetve nyelvjárási előfordulás szerint fogadtuk el: (dēr), (ēr-
telëm), (fēl) (= felebarát, társ) (fn), (gyökēr), (levēl), (sērelëm), (tenyēr).

A BK-beli bel, hev, nev szóalakokban hosszú magánhangzót olvasunk a MK olvasatához 
igazodva, vagyis eltértünk forrásmunkánk olvasatától (Károly 1965), illetve a (level) (olv) szó-
alaknál is lehetségesnek tartjuk a második szótagi magánhangzó hosszúságát.

A MK (+ 3) ë kötőhangzója a BK alapján: hēvség(-ë-) (olv), kövēr(-ë-) (olv) és tëmjēn(-ë-) 
(olv); a BK (+ 2) ë kötőhangzója a MK alapján: [BK vezer(-ë-)] és [BK vitez(-ë-)]. A MK (+ 2) 
e kötőhangzója: ērtelm(-e-), fēl(akcsa/eleven/pénz/szëm/tērd) ‒ (éj/út)fēl ‒ (fel-e-); a BK (+ 2) 
e kötőhangzója a fēl (olv) számnév és főnév megegyező szóalakjaihoz kapcsolódik: fel(-e-) és 
fel(-e-).

Két e-féle (hosszú, illetve rövid) végződésű tőváltozat is keletkezett ennél a főnévnél, tehát 
tővégződését két helyen is beszámítottuk: idő ‒ üdő ‒ idēm ‒ ideje ~ idejë ‒ idētëk [BK üdő ‒ 
idēk ‒ idēkben ‒ idēket ‒ idēktől ‒ ideje ~ idejë]. A nēmbëri-e- (olv) ebben az alakjában az e-fé-
le hangok tekintetében tulajdonképpen megfelel az eëR-nek, mai szóalakja: némbër. A félkövér 
kötőhangzóval azt jelezzük, hogy az -i végződés után, mintegy a -beli-e- (olv) képzőhöz hasonló 
módon szabályos a nyílt e kötőhangzó, amely eltér az eëR-beli némbër-ë- kötőhangzójától.

A tēl (é/ē/e: 2/1/0) (olv) szó kiejtését nem ingadoztatjuk, igazodva a BK-hez is: [BK telbe (é/ē: 
0/1; ë/e: 0/1) (= télbe) ‒ teli (é/ē: 0/1) (= téli)]. A tëmjēn(-ë-) (olv) [BK tëmjen ‒ temjen-ë-z] 
esetében a BK második szóalakjánál az első szótagi nyílt e feltehetően tévesztés, talán mert a szó 
ritkán fordul elő.

Az olvasati fenek, (ez)illyeten(nemő), keves, kötel, nehez, vereb szóalakokat (vö. a nyelvjá-
rási szóalakokkal, illetve a Vereb földrajzi névvel) rövid utolsó magánhangzójukkal vettük föl 
az olvasatba, bár egy részüknél ez az e hangzó történeti vagy nyelvjárási alapon akár hosszú is 
lehet(ne).
● ëgyēbként [BK? ëgyebként], ēn ‒ engëm ‒ engëm-e-t [BK? en ‒ engëm ‒ engëm-e-t], hēt-

szër [BK hetszër], kētëlkëdetlen (hsz) [ketëlkëdet-ë- (fn)], kētszër ‒ kētszër [BK ketszër], 
-nēlkül (magas hangrendű főnév után) ~ -nálkül (mély hangrendű főnév után) [BK? nelkül].
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Ezeket a szóalakokat, mivel szóalakváltozatokról van szó, itt nem közöltük: (ez)ennē (olv) [BK?],  
mënnyë ~ mëné ~ mënē (olv) [BK?].
● Efrēn (ë/e/e 0/1/0; é/ē/é 0/1/0), Illyés ~ Illyēs (é/ē/é 20/7/2) [BK Illés ~ Illēs 1/4], Pētër.
Az Efrēn (olv) (98rb54; Jn 11,54) (a latin Vulgátában: Ephrem; a mai fordításokban: Efraim is) 
egyszer fordul elő. Elgondolható másik kiejtésváltozata: Ëfrēm.

Toldalékos szóalakok ē-vel
Itt említjük meg, hogy ē-vel, azaz hosszú nyílt e-vel írtuk át a toldalékokat ‒ és így is ejtendők:
‒ kijelentő módban, az alanyi ragozás múlt idejében, E/2. személyben: ● emtēl, hittēl, jöttēl [BK] 

stb.;
‒ felszólító módban, az alanyi ragozás E/2. sz.-ében: ● ëgyēl [BK];
‒ feltételes módban, az alanyi ragozás jelen idejében, E/2. személyben: ● szőnnēl;
‒ jövő időben, a következő E/3. személyű igealakokban: ● lēnd [BK], tēnd [BK], vēnd [BK];
‒ és a -nēl (olv) [BK] határozórag esetében: ● embërëknēl [BK], Istennēl [BK], püspöknēl, 

tengërnēl stb.
Ez a négyféle igealak összesítve 120-nál többször fordul elő a MK-ben. A 8 igealak csupán minta-
vétel, nem feltétlenül tükrözi a két kódexben, illetve az eëR-ben található igealakok számarányát.

A) összesítés. A) Hosszú nyílt ē hangot tartalmazó nyelvi elemek: 72 (+ 11) szóalak és 31 (+ 5) 
kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Ige 19 (+ 1) = 20 13 10 (+ 1) = 11

Igék százalékban 100% (+ 5,26%) =
100%

68,42%
65,00%

52,63% (+ 10,00%) =
55,00%

Névszó, igenév
Kötőhangzó: ë
Kötőhangzó: e
Kötőhangzó: ē

36 (+ 10) = 46
10 (+ 3) = 13
15 (+ 2) = 17

6

32 (+ 3) = 35
7 (+ 2) = 9

12 (+ 2) = 14
5

30 (+ 10) = 40
7 (+ 3) = 10
15 (+ 2) = 17

4 (-é-)

Névszók, igenevek 
százalékban

100% (+ 27,77%) =
100%

88,88% (+ 9,37%) =
76,08%

83,33% (+ 33,33%) =
86,95%

Egyéb szófajú szó
Kötőhangzó

6
‒

6?
‒

5
‒

Egyéb szófajú szavak 
százalékban 100% 100% 83,33%

Tulajdonnév 4 1 3
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Tulajdonnevek százalékban 100% 25,00% 75,00%

Toldalékos szó
hosszú ē-vel 12 7 8

Toldalékos szavak hosszú 
ē-vel százalékban 100% 58,33% 66,66%

Szavak összesen 76 (+ 11) = 87 58 (+ 3) = 61 55 (+ 11) = 66

Szavak százalékban 100% (+ 14,47%) =
100%

76,31% (+ 5,17%) = 
70,11%

72,36% (+ 20,00%) =
75,86%

Kötőhangzók összesen 31 (+ 5) = 36 24 (+ 5) = 29 26 (+ 5) = 31

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 16,12%) =
100%

77,41% (+ 20,83%) =
80,55%

83,87% (+ 19,23%) = 
86,11%

Megjegyzések: Ebben a táblázatban részleteztük a közszavak három alcsoportját, meg a tulaj-
donneveket, a toldalékos szavakat, illetve a kötőhangzókat. A MK ‒ BK ‒ eëR százalékarány a 
valós szavaknál 100% ‒ 76,31% ‒ 72,36%. A 6? vélelmezett BK-szó elhagyása a BK arányszámát 
68,42%-ra csökkentené. A MK ‒ BK ‒ eëR arány a valós kötőhangzóknál 100% ‒ 77,41% ‒ 
83,87%, magasnak tekinthető A tulajdonnevek esetében kézenfekvő a magyarázat a BK alacsony 
arányszámára: a MK-étől teljességgel eltér a BK tulajdonnévanyaga, míg az eëR-ben minden név 
föllelhető az összehasonlításhoz. A Toldalékos szavak hosszú ē-vel rovatban a BK-beli szavak 
alacsonyabb arányának ugyanez az oka: a 9 példából 5 szó egyszerűen nem fordul elő a BK-ben; 
az eëR-ben csak 1 példa párhuzama hiányzik: emtēl (olv).

B) Zárt ë-s szóállomány

I.  Magánhangzós szótagrendű szócsoportok (1‒5.)

Természetesen másféle módon is csoportosítható lenne az e-ë-ző nyelvi anyag. Némelyik szónak 
hozzáadott szóalakja szerinti besorolása talán vitatható is. Mindenesetre a nyelvemlék zárt ë-inek 
föltérképezéséhez ‒ a rendteremtés szándékával ‒ újfajta, könnyen áttekinthető elrendezési mó-
dot alkalmaztunk a II. Függelék felépítése nyomán. Így az alább következő szócsoportokat nem 
szócsaládok szerint, hanem magánhangzós szótagrendben, vagyis a szótagok magánhangzói sze-
rint állítottuk össze. Az Ë, E, X, azaz az ë-s, e-s és egyéb magas magánhangzós (= X) szótagok 
sorrendjében, az egy szótagúaktól elindulva növekvő szótagszám szerint, egy alcsoporton belül 
betűrendbe állítva soroltuk be a megfelelő szavakat (lásd: Elekfi 1966: 237‒278. o. táblázatok-
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kal, valamint Szabó 1971). Kétségtelen, hogy a szócsaládokba gyűjtött szóanyagnak meglenne 
az az előnye, hogy egy-egy szótő összes szóalakja rendelkezésre állna. Viszont a magánhangzós 
szótagrendben egymás mellé kerülnek a nyelvemlék azonos szótagszámú képző nélküli szavai, 
illetve részben az azonosan képzettek is. Így az alaptöveknél és a viszonylagos töveknél, továbbá 
a kötőhangzóknál könnyebben megfigyelhető az e-ë-zés rendszerszerűsége. A táblázatos össze-
sítésekbe csak az egy, illetve két szótagú szavakat vontuk be. A három szótagos vagy annál több 
szótagból álló szavakat, a További szóalakokat már nem összesítettük, de azoknál is megfigyelhe-
tő a viszonylag nagy egyezési arány az e-féle hangok tekintetében a MK szóalakjai, kötőhangzói, 
valamint a BK, illetve az eëR megfelelő nyelvi elemei között.

1. szócsoport
Ë:
● (mëg)ë|sz(ik) ‒ ë-vén ‒ ën-ni (0/8/0) ‒ ë-gyenek ‒ ehet ‒ ött ‒ őnek [BK (mëg)ë|sz(ik) ‒ ë-vén 

‒ ën-ni (3/0) ‒ ë-gyenek ‒ ehet ‒ öttö ‒ őnek], (be)fëd [BK], (mëg)fëjt (2/1/2) [BK fëjt ~ fejt 
(2/1)], këll [BK], (mëg)lël [BK], (mëg)mënt (3/1/0) [BK ment], (el)rëjt [BK rejt], szëd [BK].

 Az ë|szik (olv) igét az egy szótagúak között szerepeltetjük az ige számos egy szótagú tőválto-
zatára való tekintettel: (mëg)ë|sz(ik) ‒ ë-vén stb. Az olvasati lëszën, tëszën, vëszën igék az 1. 
szócsoport Ë-Ë szótagrendjében szerepelnek, de tövük alapján ide is sorolhattuk volna őket: 
olvasati lësz- [BK], tësz- [BK], vësz- [BK].

● cët [BK], csënd-e-s-ség [BK csend-ë-], ëb-ë-/-e- (5/0/0; 2/3/0) [BK ëb(-ë-) (szóalak: 1/0)], 
ëgy ‒ ëggy-e- [BK], hëgy-ë- [BK], hëjt-o- [BK hëjt(-o-)], këncs-ë- (3/8/1) [BK këncs ‒ këncs-
ë-z (kh: 2/0/0)], mëny-e- [BK], mënny-e- [BK], nëm(-ë-) (1/0/0; 0/0/0) (fn) [BK nëm ~ nem 
(2/19) -ë-/-e- (7/1)], rëst, sëng, szëg-e- [BK], szëm-ë- [BK].

 A cët (olv) [BK] főnév kötőhangzója nem fordul elő sem a MK-ben, sem BK-ben. Feltehe-
tően ë lenne, de az összesítésbe nem sorolhatjuk be, mint ahogy a többi ilyen, feltételezett 
kötőhangzót sem. A csënd-e- főnevet a csëndesség (olv) (14va26; Mt 8,26) képzett főnévből 
vontuk el.

 A MK-ben 4 (+ 1) névszó kötőhangzója zárt ë, 5 névszó kötőhangzója nyílt e, 1 névszó kötő-
hangzója o.

 A nëm(-ë-) (1/0/0; 0/0/0) (fn) [BK nëm ~ nem (2/19) -ë-/-e- (7/1)] az eëR-ben nem vagy nëm; 
a (+ 1) zárt kötőhangzót a BK alapján zárójelben kapcsoljuk a MK-beli főnévhez.

 A BK (+ 2) kötőhangzója: a MK alapján a [BK ëb(-ë-) (1/0)] szónál zárt kötőhangzót állapí-
tottunk meg, ugyanígy a [BK hëjt(-o-)] esetében is.

● -ë ~ -é (hsz, kérdőszócska) [BK?], ës (ksz) [BK?], fël (hsz, ik) [BK?], lë (hsz, ik) [BK?], mëg 
(hsz, ik) [BK?], mëly ‒ mëlly-e- (kh: 85/112/22) (nm) [BK?], mënd (nm) [BK?], mënt (ksz) 
[BK?], mërt (ksz) [BK?], në (tiltószó) [BK?], nëm (hsz, tagadószó) [BK?], së (ksz) [BK?], sëm 
(ksz) [BK?], të (nm) [BK?], tën(magad/tőlled) (névmási/határozószói előtag) [BK?].
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B/I/1a összesítés. 1. szócsoport. Egy szótagúak. Ë: 37 szóalak és 11 (+ 1) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Ige 8 6 4

Névszó
Kötőhangzó: ë
Kötőhangzó: e
Kötőhangzó: o

14
4 (+ 1)

5
1

11
4 (+ 1)

4
(+ 1)

11
4 (+ 1)

5
‒

Egyéb szófajú szó
Kötőhangzó: ë
Kötőhangzó: e

15
‒
1

15?
‒
1?

11
‒
1

Szavak összesen 37 32 26

Szavak százalékban 100% 86,48% 70,27%

Kötőhangzók összesen 11 (+ 1) = 12 9 (+ 2) = 11 10 (+ 1) = 11

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 9,09%) = 
100%

81,81% (+ 22,22%) =
91,66%

90,90% (+ 10%) =
91,66%

Megjegyzések: Ebben a táblázatban külön részleteztük a szavak alcsoportjait is. Az egy szótagú 
szavak csoportjában az e-ë tekintetében a MK nyelvi elemeivel igen nagy arányban megegyeznek 
a BK-éi, illetve az eëR-éi. A MK ‒ BK ‒ eëR százalékarány a valós szavaknál 100% ‒ 86,48% 
‒ 70,27%; a valós kötőhangzóknál 100% ‒ 81,81% ‒ 90,90%. A hozzáadott nyelvi elemek a 
százalékszámokon nem változtatnak lényegesen. A BK-nél a 15? vélelmezett szó elhagyása ese-
tén 45,94%-ra esne az arány, az 1? vélelmezett kötőhangzó elhagyásával 72,72%-ra csökkenne 
a kötőhangzóarány. (Ismételten emlékeztetünk rá: indokolt elfogadnunk BK-nél a vélelmezett 
nyelvi elemeket, jelen esetben a 15? vélelmezett szót meg az 1? vélelmezett kötőhangzót ‒ csupa 
gyakran használt nyelvi elemről lévén szó.)

Ë-Ë:
● (be)fëdëz [BK], fësët-ő-k, (mëg)gyëtër [BK], këncsëz (3/0/0; 1/1/1) [BK 2/0; 2/0], lëszën (má-

sodik szótag: 5/83/2) ~ lészën (rendszeridegen olvasat: lëszen ~ lészen) [BK lëszën ~ lészën], 
mëgyën (második szótag: 24/20/5) ~ mégyën (rendszeridegen olvasat: mëgyen ~ mégyen) 
[BK mëgyën ~ mégyën], tëszën (második szótag: 1/27/2) ~ tészën (rendszeridegen olvasat: 
tëszen ~ tészen) [BK tëszën ~ tészën], (përël) ‒ përleni, (be/el/fël/ki/lë/mëg)vëszën (második 
szótag: 1/13/0) ~ vészën (rendszeridegen olvasat: vëszen ~ vészen) [BK vëszën ~ vészën].

 Az olvasati fësëtők (44va2; Mk 9,2) főnévként használt melléknévi igenévből vontuk el a fësët 
(olv) igét, amely a BK-ben nem fordul elő, s kétszótagúsága miatt nem vettük figyelembe az 
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eëR szóállományánál sem. Az olvasati lëszën, mëgyën, tëszën, vëszën igék kiejtése elkép-
zelhető hosszú magánhangzóval is. Ebben az esetben az 5. szócsoport X-Ë szótagrendjében 
szerepelhetnének: lészën, mégyën, tészën, vészën. A (+ 1) ige a MK-ben a (përël) (olv) a 
nyelvjárások alapján.

● gyëtrëtt-e-, nëgyëd ~ nëgyed-lő (3/0/0; 2/1/0) [BK nëgyëd ~ nëgyed ~ negyed], rëjtëk(-ë-) [BK 
rejtëk-ë-], szëdërj(fa) [BK], (vëdër) ‒ (kő)vëdr-ë-.

A (+ 1) kötőhangzót a rëjtëk(-ë-) (olv) főnévhez a BK alapján kapcsoljuk hozzá.
● fëlëtt [BK?], mëndën-ë- [BK?], mënnyë ~ mëné ~ mënē [BK?], tënën(nálad/róllad) (előtag) [BK?].

B/1/1b összesítés. 1. szócsoport. Két szótagúak. Ë-Ë: 17 (+ 1) szóalak és 3 (+ 1) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Szavak összesen 16 (+ 2) = 18 13 8 (+ 2) = 10

Szavak százalékban 100% (+ 12,5%) =
100%

81,25%
72,22%

50,00% (+ 25%) =
55,55%

Kötőhangzók összesen 3 (+ 1) = 4 2 3 (+ 1) = 4

Kötőhangzók 
százalékban

100% (+ 33,33%) =
100%

66,66%
50,00%

100% (+ 33,33%) =
100%

Megjegyzések: A MK ‒ BK ‒ eëR százalékszámai a valós szavaknál: 100% ‒ 81,25% ‒ 50,00%; 
a BK-nél a 4? vélelmezett szó elhagyása esetén 56,25%-ra csökkenne az arány. A valós kötőhang-
zók aránya a MK ‒ BK ‒ eëR viszonylatában: 100% ‒ 66,66% ‒ 100%. A BK-nél 1? kötőhangzó 
szerepel, ennek elhagyása esetén 33,33% lenne a BK kötőhangzóaránya.
További szóalakok. Ë-Ë-Ë: ● dëcëmbër, sëptëmbër. ● ëgymëndën [BK?]. Ë-Ë-Ë-E: ● gyënyër-
këdet-ë- [BK gyenyërkëdet-ë-]. Ë-Ë-Ë-X: ● gyënyërkëdik [BK gyenyërkëdik]. Ë-Ë-E: ● mënd-
szërrel [BK?], rëjtëkben (hsz) [BK rejtëkben (hsz)]. Ë-Ë-E-X: ● (be)fëdëztetik [BK], (el)rëjtëz-
hetik. Ë-Ë-X: ● fësëtők, vërhënő. Ë-Ë-X-X: ● gyënyërőség-ë- (0/0/1) [BK].

2. szócsoport
Ë-E:
● ëtet, (mëg)gërjed [BK], mënyez [BK], (mëg)rëdden, rëszket [BK], rëzzed (0/1/0; 0/1/0) [BK 

rëzzed], rëzzeszt [BK].
● csëndesz-ben, (tizën)ëggyed (2/0/0; 0/1/1) [BK], fëjsze (1/1/0; 0/2/0) [BK (fëjsze) ‒ fëjszét], 

këcske(kégyó/olló) (4/0/1; 2/3/0) [BK kecske], (hideg/mëg)lëlet ‒ lëlet-ë-ző [BK (hideg)lë-
let-ë-], nëgyven ~ negyven (3/5/0; 4/4/0) [BK negyven 0/8; 0/8], nëmzet-ë- [BK nemzet-ë-], 
rëggel (2/0/0; 0/1/1) [BK], szërzet(-ë-) (1/0/0; 0/1/0) [BK szërzet-ë-].

 A (+ 1) zárt kötőhangzót a MK-beli szërzet (olv) főnévhez kapcsoltuk a BK alapján. A (+ 1) 
főnév a BK-nél a MK alapján [BK (fëjsze)].

● ëgybe [BK?], szërte (1/0/0) [BK?].
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B/I/2. összesítés. 2. szócsoport. Két szótagúak. Ë-E: 18 szóalak és 2 (+ 1) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Szavak összesen 18 11 (+ 1) = 12 7

Szavak százalékban 100%
61,11% (+ 9,09%) =

66,66% 38,88%

Kötőhangzók összesen 2 (+ 1) = 3 3 2 (+ 1) = 3

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 50,00%) =
100%

150%
100%

100% (+ 50,00%) =
100%

Megjegyzések: A MK ‒ BK ‒ eëR valós szóaránya: 100% ‒ 61,11% ‒ 38,88%. A BK 2? vélel-
mezett szava nélkül a valós szavak aránya 50,00%. Az eëR alacsony százalékszámát a MK-beli 
szóalakok ómagyar jellege és az összehasonlított eëR-szóalakok eltérő e-ë-zése magyarázza. A 
kötőhangzók kisszámúak, lényegében megegyeznek a három oszlopban.
További szóalakok. Ë-E-Ë: ● (mëg)csëndeszëjt, ëgyesëjt. ● ëgyenës [BK 5/0; 0/5; 5/0], (gyët-
relëm) ‒ gyëtrelm-e- [BK gyëtrelm-e- ~ gyëtrelëm ‒ gyëtrelm-e-], këbel-ë- (1/0/0; 0/1/0; 1/0/0), 
mënyezëtt (2/0/0; 0/2/0; 2/0/0). A (+ 1) főnév a BK alapján a (gyëtrelëm) (olv). Ë-E-Ë-E: ● 
lëletëzet-ë- [BK], mënekëdet-ë-, mënyekëzet. Ë-E-Ë-E-Ë: ● lëletëzetës-ë-. Ë-E-Ë-X: ● (mëg)
lëletëzik [BK]. ● mënyekëző [BK mënyekëz-e-i-ért]. Ë-E-E: ● këgyelmez (2/0/1; 0/2/1; 0/3/3) 
[BK kegyelmez]. ● csëppenet, fërgeteg (1/1/0; 1/1/0; 2/0/0), gërjedet (3/0/0; 0/2/1; 1/0/2), këllet-
len [BK], szëgelet(-ë-) [BK szëgelet -ë-]. ● ëgyembe [BK?]. Ë-E-E-Ë: ● ëgyetlenëgy ~ ëggyet-
lenëgy (6/0/0; 0/3/3; 0/6/0; 6/0/0) [BK 1/0; 0/1; 0/1; 1/0], këllemetës-ë- (16/1/0; 1/15/1; 1/15/1; 
17/0/0) [BK]. Ë-E-E-Ë-X: ● këllemetësség-ë- [BK]. Ë-E-E-X: ● (mëg)lëlettetik [BK], mënyez-
tetik [BK], rëzzesztetik [BK], szërzettetik (első szótag: 2/0/1) [BK]. Ë-E-X: ● ëggyesől (6/0/0; 
1/3/2) [BK 17/0; 0/17], gyëtretik [BK gyëtrettetik], këlletik [BK këlletik ~ kelletik], lëletik [BK], 
(el)rëjtetik, szërzetik (első szótag: 2/0/0). ● csëndesség(-ë-) (első és második szótag: 1/0/0; 0/1/0) 
[BK csendësség-ë- (0/5/0; 5/0/0; 1/0/0)], ëgyenlő-e- (18/0/0; 0/16/2; 2/0/0) [BK ëgyenlőv-e-k 
8/0; 0/8; 0/4], mënendő, mënnyei [BK], nëgyedlő ~ nëgyëdlő (6/0/0; 2/4/0), tëjendő (0/1/0; 
0/1/0), tënneid [BK?]. Ë-E-X-E: ● ëgyebönnen (2/0/0; 1/0/1; 0/2/0) [BK?].

3. szócsoport
Ë-X:
● ëvő [BK], fëlség-ë- [BK], fëlső (1/0/0) [BK fëlső ~ felső (1/2)], gyëtrő, (sëmmire)këllő, kënyér 
(3/3/1) ‒ kënyer-e- [BK], lëjtő (1/0/0), lëlki (1/0/0) [BK 2/0], (be)mënő [BK], mënnyi-e- [BK], 
nëmzés [BK nemzés], sëprő [BK], szëmély ~ személy (-ë-) (első szótag: 5/6/0) (birtokos sze-
mélyjeles alakok: szëmélyë, szëmélyëk) [BK szëmély ~ személy (első szótag: 29/40) -ë-], vëvő 
[BK].
A MK-ben (+ 1) kötőhangzó a szëmély ~ személy (-ë-) (olv) a BK szerint.
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● ëggyik-e- [BK?], ësmég (58/29/4) [BK?], fëllyöl (= felül) [BK?], fëllyől (= felülről) [BK?], 
mëgé (4/3/0) [BK?], mëgöl (1/3/0) [BK?], mëné ~ mënē ~ mënnyë [BK?], mëntől [BK?], 
sëmmi [BK?].

B/I/3. összesítés. 3. szócsoport. Két szótagúak. Ë-X: 23 szóalak és 4 (+ 1) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Szavak összesen 23 19 12

Szavak százalékban 100% 82,60% 52,17%

Kötőhangzók összesen 4 (+ 1) = 5 5 4 (+ 1) = 5

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 25,00%) =
100%

125,00%
100%

100% (+ 25,00%) =
100%

Megjegyzések: Érdekes, hogy a MK-ben Ë-X szótagrend szerinti alapalakkal nem található ige. 
A valós szavak százalékaránya a MK ‒ BK ‒ eëR viszonylatában: 100% ‒ 82,60% ‒ 52,17%, 
A BK-nél a 9? vélelmezett szó elhagyásával csupán 43,47% lenne a százalékarány. A névszók 
között 14-ből 10 megegyezőt találunk az eëR-nél, míg az egyéb szófajú szavak között 9-ből csak 
2-t: innen ered az alacsony eëR-százalékszám. A kötőhangzóarány a három oszlopban lényegében 
azonos. A valós kötőhangzók aránya a BK-nél az 1? kötőhangzó nélkül is 100%.
További szóalakok. Ë-X-Ë: ● fëlségës [BK]. ● mënészër [BK?]. Ë-X-E: ● fëlire [BK?]. Ë-X-X: 
● ëgyügyő-vek [BK]. Ë-X-X-E: ● mëndvégiglen [BK?].

4. szócsoport
E-Ë:
● betëgl (1/4/1; 5/1/0) [BK betegöl (0/7/0; 0/7/0)], fekszën (2/7/5; 6/0/1) [BK fëkszën (egyéb 

igealakoknál: fek-], (el/mëg)fenyëjt, (mëg)feszëjt, helyhët [BK], (mëg)jegyëz [BK], (mëg)
jelënt [BK], (mëg)kerëng [BK kerëng ~ kereng (második szótag: 2/1)], merëjt [BK], repës-ő 
[BK], (mëg)sebhët (1/1/0; 1/1/0) [BK (mëg)sebhëttetik], (fël/környől)tekënt [BK], szëntël ~ 
szentël (1/8/0; 9/0/0) [BK szentël], (ëgybe)szerkët (0/1/0; 1/0/0) [BK (szerkëdik) szerkëdjél ‒ 
szerkënni], terëjt [BK], terëmt [BK].

 Az (ëgybe)szerkët (olv) (0/1/0; 1/0/0) jelentése: összeköt; a [BK (szerkëdik) ‒ szerkëdjél 
‒ szerkënni] jelentése: összekever, vegyül, nemileg egyesül. Ez utóbbi nem párhuzama a 
MK-beli igének.

● derëb-ë-, ecët-ë- (0/4/0; 4/0/0; 1/0/0) [BK 0/1; 1/0; 0/0 (-ë-)], embër-ë- [BK], (epë) ‒ epével 
[BK (epë) ‒ epéjét], ezër ‒ ezër-e-n [BK ezër ‒ ezër-ë-n], gyermëk-ë- [BK], hengër-ëjt, 
hercëg(-ë-) (1/1/0; 1/0/1) [BK herceg-ë- (0/4; 0/4; 3/0)], hetëd-iglen [BK hëtëd ~ heted], jelës 
(0/18/0; 18/0/0) [BK], kegyës-ë- [BK], kelyëh (1/3/0; 4/0/0) ‒ kelyh-ë- (2/9/2; 11/1/1) [BK 
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kelëh ‒ (kelh-ë-)], keskëny, mestër-ë- [BK], nemës (1/2/0; 3/0/0) [BK], tengër-ë- [BK], (sza-
már)terëh ‒ -terh-e- (3/7/0) [BK terëh ‒ terh-ë-], vehëm ‒ vehm-ë- [BK vehëm ‒ (vehm-ë-)], 
verëm ‒ (verm-ë-) (fn) [BK verëm ‒ verm-ë-], verës(-e-) (0/1/0; 1/0/0) [BK veres ~ verës 
‒ veress-e-k (0/2/0)].

 A (+ 1) főnév a MK-nél az (epë) (olv) a BK alapján. A (+ 1) főnév a BK-nél az (epë) Károly 
1965 alapján. A MK-nél a hengër-ëjt (olv) töve önállóan nem adatolható.

 A (+ 2) ë kötőhangzó a BK alapján került a hercëg (olv), verëm (olv) főnevekhez. A (+ 1) e 
kötőhangzó a BK alapján került a verës (olv) főnévhez. A (+ 3) ë kötőhangzó a MK alapján 
került a BK-beli olvasati ecët, kelëh, vehëm főnevekhez.

● (ő)bennë ~ (ő)benne ‒ (ő)bennëk (T/3. sz.) (hsz) [BK?], enën(magam/tőllem) (névmási/határo-
zószói előtag) [BK?], engëm-e- (nm) [BK?], jelën(való) (0/5/0; 5/0/0) [BK?], (të)nekëd ‒ (ēn)
nekëm ‒ (tü)nektëk (hsz) [BK?], (ő)velë ~ (ő)vele ‒ (ő)velëk (T/3. sz.) (hsz) [BK?].

B/I/4. összesítés. 4. szócsoport. Két szótagúak. E-Ë: 44 (+ 1) szóalak és 12 (+ 3) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Szavak összesen 45 (+ 1) = 46 34 (+ 1) = 35 18

Szavak százalékban
100% (+ 2,22%) =

100%
75,55% (+ 2,94%) =

76,08%
40,00%
39,13%

Kötőhangzók összesen 12 (+ 3) = 15 9 (+ 3) = 12 12 (+ 1) = 13

Kötőhangzók 
százalékban

100% (+ 25,00%) =
100%

75,00% (+ 33,33%) =
80,00%

100% (+ 8,33%) =
86,66%

Megjegyzések: A valós szavak aránya a MK ‒ BK ‒ eëR viszonylatában 100% ‒ 75,00% ‒ 40,90%.
A BK-nél a valós szavak aránya a 10? vélelmezett szó nélkül csupán 52,27% lenne. Az eëR-nél 
az arány azért alacsony, mert számos ómagyar szónak nincsen megfelelője, vagy különbözik a 
megfeleltetendő szavak e-ë-zése. A valós kötőhangzók aránya, MK ‒ BK ‒ eëR: 100% ‒ 75,00% 
‒ 100%; az eëRnél igen magas. A BK-nél az arány 1? vélelmezett kötőhangzó nélkül 66,66%-ra 
csökkenne.

További szóalakok. E-Ë-Ë: ● (el)hengërëjt. ● Remëtë (1x a naptárban). E-Ë-E: ● (mëg)ehnyëjt-
het [BK ehnyëjt], (mëg)fertëztet (3/4/2; 3/6/0; 3/5/1) [BK (mëg)fërtëztet], jelënget(ni), (lë)vet-
këztet. ● elëdel-ë- (0/1/0; 1/0/0; 0/1/0; 1/0/0) [BK ëlëdel-ë- 2/0/0], fejëdelm-e- (3/4/1) [BK fejë-
delm-e- ~ fejedelm-e-], gyermëkded-ë- (utolsó szótag: 3/5/0) [BK], (mëg)jelënet [BK], kegyët-
len-ë- [BK kegyëtlen ‒ këgyëtlen -ë-], (kemënce) ‒ kemëncējébe [BK kemënce ‒ kemëncējébe], 
(medënce) ‒ medëncēbe, terëmtet(-ë-) [BK terëmtet-ë-]. ● (ëgy/mënd)eddëglen [BK?], engëmet 
[BK?], jelënnen [BK?]. E-Ë-E-Ë: ● fertëzetës (7/11/3; 17/4/0; 0/20/1; 21/0/0) [BK fërtëzetës 
16/0/0; 16/0/0; 0/16/0; 16/0/0], (veszëdelëm) ‒ veszëdelm-e- [BK veszëdelm-e- ~ veszëdelëm]. 
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A (+ 1) főnév BK alapján a (veszëdelëm) (olv). E-Ë-E-Ë-X: ● fertëzetësség(-ë-) [BK fërtëzetës-
ség-ë-]. E-Ë-E-E: ● (mëg)fertëztethet, veszëdelmez [BK veszëdelmezik]. ● mezëjtelen(-ë-) [BK 
mezëjtelen-ë-]. E-Ë-E-X: ● (mëg)fertëztetik [BK fërtëztetik], (mëg)fesëltetik [BK fesletik; fes-
lettetik], (mëg)feszëjtetik, (mëg)gyermëkdedől, helyhëttetik, helyhëztetik, (mëg)jelëntetik [BK], 
(el)merëjtetik, szentëltetik [BK]. ● fejëdelmség [BK], gyermëkdedség. E-Ë-X: ● (mëg)eskëszik, 
(mëg)jelënik [BK]. ● derhënő, jelënség-ë- [BK], kesërű (1/1/0; 2/0/0) [BK keserő 0/4; 0/4], 
repëső [BK]. E-E-Ë: ● elegyëjt, (mëg)keresztël (utolsó szótag: 26/7/8), (be)teljesëjt [BK (be)tel-
lesëjt]. ● fegyverës, nehezkës [BK], (szerelëm) ‒ szerelm-e-st [BK szerelëm ‒ szerelm-e-]. A (+ 
1) főnév a BK alapján a (szerelëm) (olv). ● (ti/tü)bennetëk [BK?], (të)ellenëd ‒ (ő)ellenëk (T/3. 
sz.) ‒ (ēn)ellenëm [BK?], (fő)meredëk [BK?], veletëk [BK]. E-E-Ë-Ë-E: ● keresztëlkëdhet. E-E-
Ë-Ë-E-X: ● (mëg)keresztëlkëdtetik. E-E-Ë-Ë-X: ● (mëg)keresztëlkëdik. E-E-Ë-E: ● (mëg)em-
lekëzet-ë- [BK], esmertëdet, kereskëdet. E-E-Ë-E-X: ● (mëg)keresztëltetik. E-E-Ë-X: ● emelkë-
dik [BK], (mëg)emlekëzik, (mëg)estvehëszik, (el)feledkëzik, kereskëdik, (mëg)nehezëdik, (be)
teljesëdik [BK tellesëdik], vetekëdik (vetöködik) [BK vetekëdik]. ● kereskëdő. ● kevesënné 
(4/14/3; 1/20/0; 18/3/0) [BK kevesenné]. E-E-E-Ë: ● (mëg)elevenëjt (0/1/1; 0/1/1; 0/2/0; 2/0/0) 
[BK 0/2; 0/2; 0/2; 2/0]. ● esmeretës (0/2/0; 0/2/0; 0/2/0; 2/0/0) [BK esmeretës (0/1; 0/1; 1/0; 1/0)]. 
A [BK esmeretës (0/1; 0/1; 1/0; 1/0)] szóalak harmadik magánhangzója fő forrásunkban biztosan 
nyomdahiba (Károly 1965: 44. o.), ezért kivételesen döntöttük, a betűhű kiadásban viszont pon-
tos (Mészöly 1916: 244. o. 3167). ● eleventë [BK?]. E-E-E-Ë-X: ● (mëg)elevenëdik. E-E-X-Ë: 
● lehetségës-ë-. E-X-Ë: ● erősëjt [BK], (mëg)fejérëjt, (mëg)(vendégël) ‒ (mëg)vendégljenek. ● 
előszër [BK előszër?]. E-X-Ë-E-X: ● erőssëjtetik [BK erősëjtetik]. ● szemérmëtlenség. E-X-Ë-X: 
● reménkëdik [BK]. E-X-E-Ë: ● előttetëk [BK?].

A szentëltetik (olv) ma is szerepel a Miatyánkban.

5. szócsoport
X-Ë:
● hiszën (rendszeridegen olvasat: hiszen) (0/17/0) [BK hiszën], (mëg)készëjt [BK], (mëg)tisztëjt 

[BK], tisztël [BK], (be/el/felën/ki/mëg)viszën (rendszeridegen olvasat: viszen) (0/3/0) [BK 
viszën].

 Az olvasati lëszën, mëgyën, tëszën, vëszën igék az 1. szócsoport Ë-Ë szótagrendjében szere-
pelnek. Lészën, mégyën, tészën, vészën olvasat esetén ide sorolnánk be őket.

● címër, édës [BK], étëk ‒ étk-e- (1/2/0; 3/6/0) [BK], hébër ~ ébër (-ë-) [BK hébër-ë-], (jó)hírës 
[BK hírës-ségő], igë (6/6/1) [BK 6/1], igrëc-ë- (0/1/0; 1/0/0) [BK igrëc(-ë-) (6/0); 0/0], köd-
mëny(ruha), lélëk ‒ lëlk-ë- ~ lelk-ë- (első szótag: 25/29/2) [BK lëlk-ë-], mércë, szélës (1/0/0) 
[BK], tizën- (26/27/4) [BK tizën-] (számnévi előtag).

 A (+ 1) ë kötőhangzót a hébër (olv) szóhoz a BK alapján adtuk hozzá. A BK-nél az igrëc fő-
névhez (+ 1) ë kötőhangzót kapcsoltunk a MK alapján.

● igën (11/12/4) [BK?], ímë [BK?], mégës [BK?], mígnëm [BK?], némëly ‒ némëlly-e- [BK?], 
tégëd-e-t [BK?].
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B/I/5. összesítés. 5. szócsoport. Két szótagúak. X-Ë: 23 szóalak és 5 (+ 1) kötőhangzó

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Szavak összesen 23 20 15

Szavak százalékban 100% 86,95% 65,21%

Kötőhangzók összesen 5 (+ 1) = 6 5 (+ 1) = 6 4 (+ 1) = 5

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 20%) =
100%

100% (+ 20%) =
100%

80,00% (+ 25,00%) =
83,33%

Megjegyzések: A MK ‒ BK ‒ eëR arány a valós szavaknál 100% ‒ 86,95% ‒ 65,21%. A BK-nél a 
valós szavak aránya a 6? vélelmezett szó nélkül lecsökkenne 60,86%-ra. A kötőhangzók igen ma-
gas arányban, lényegében megegyeznek a három oszlopban. A BK-nél 2? vélelmezett kötőhangzó 
nélkül is 60,00% lenne a kötőhangzóarány.
További szóalakok. X-Ë-Ë: ● (mëg)ékësëjt (1/2/0; 3/0/0) [BK], (mëg)szélësëjt (0/1/0; 1/0/0) 
[BK 4/0; 3/0], tisztësëjt (0/1/2; 3/0/0). ● régëntën [BK?]. X-Ë-Ë-E-X: ● ékësëjtetik (1/0/0; 1/0/0; 
0/1/0) [BK (mëg)ékësëjtetik]. X-Ë-E: ● címërlet(-ë-) [BK címërlet-ë-], féltëkben, késëdelm-e- 
[BK], készëlet-ë- [BK készölet(-ë-)], vétkëzet(-ë-) [BK vétkëzet-ë-]. ● tégëdet [BK?], titëket 
~ tütöket [BK?]. X-Ë-E-Ë: ● (mëg)tisztëtlenëjt. X-Ë-E-X: ● (mëg)készëjtetik [BK], tisztëlte-
tik [BK]. ● tisztëlendőbb. X-Ë-X: ● (ki/mëg)hírhëszik (4/5/0; ö), (mëg)vénhëszik. ● irëgység, 
tisztësség(-ë-) (1/2/0) [BK tisztësség-ë-]. ● némëlyik [BK?]. X-E-Ë: ● énekël [BK énëkël ~ 
énekël], (mëg)fénesëjt [BK fén(y)ësëjt], (el/hozzá)(mëg)közelëjt [BK], örvendëz [BK], ügyehët. 
● idegën-ë- [BK], részegës-ë-. ● innetën [BK?], közepëtt [BK?], tőlletëk [BK?]. X-E-Ë-E: ● 
művelkëdhet, közelëjthet. ● gyölekëzet-ë- [BK gyülekëzet-ë-], (hideg/mëg)lëlet ‒ lëlet-ë-ző [BK 
(hideg)lëlet-ë-], művelkëdet-ë- (kh: 13/0/0) [BK] ‒ művelkëdet-ëk (T/3. személyű birtokos sze-
mélyjel: 5/0/0) [BK]. Az olvasati (hideg/mëg)lëlet ‒ lëlet-ë-ző (olv) [BK (hideg)lëlet-ë-] szerepel 
a 2. szócsoportban, az Ë-E szótagrendben is. X-E-Ë-E-E-X: ● művelkëdetbeli-e-. X-E-Ë-E-X: ● 
(mëg)fénesëjtetik, művelkëdtetik. X-E-Ë-X: ● (mëg)élemëdik (1/2/0; 3/0/0) [BK 0/1; 1/0], fé-
nesëdik, (ëgybe)gyölekëzik [BK gyülekëzik], követkëzik, küssebbëdik [BK], művelkëdik [BK], 
öregëdik, (mëg)részegëdik, (el)tévehëdik (0/5/0; 2/3/0) [BK tévëhëdik], törekëdik, (ügyehëszik), 
ügyekëzik [BK]. ● művelkëdés(-ë-) [BK művelkëdés-ë-]. X-E-E-Ë-E: ● hirtelenkëdet(-ë-) 
(1/0/1) [BK hirtelenkëdet-ë-]. X-E-X-Ë: ● békeségës-ë- (kh: 1/0/0) [BK békëségës-ë-]. X-X-Ë: ● 
dicsővëjt [BK], göngörëjt, (mëg)környékëz [BK], (mértékël) ‒ mértéklëd, (mëg)üdvözëjt [BK]. 
● félékëny-ë-, köszvényës-ë- (5/4/3; 1/0/0). ● tiétëk-e-t [BK?], tükitëk (nm) [BK?]. X-X-Ë-E: ● 
üdvözëjthet. ● környékëzet-ë- [BK]. X-X-Ë-X: ● őrizkëdik [BK]. ● üdvözëjtő. X-X-Ë-E-X: ● 
(mëg)környékëztetik. X-X-E-Ë: ● tökélletës-ë- [BK]. X-X-X-E-Ë: ● könyöröletës [BK].
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I I .  Vegyes hangrendű közszavak

Kétfelé osztottuk az alapos válogatású vegyes hangrendű közszavakat. Az első alcsoportba kerül-
tek az ősi szavak és a belső keletkezésű, valamint a régebbi, megmagyarosodott jövevényszavak. 
A második alcsoportba a görög, latin, héber (és/vagy arám) eredetű, közvetlenül a latin nyelvből 
vagy közvetítő nyelvből átkerült, főként egyházi szavakat soroltuk. Természetesen e nyelvemléki 
szavaink szófejtését, szótörténeti elemzését sem vállalhattuk.

Első alcsoport, ősibb, illetve magyarosodott szavak: ● dëják [BK], ëgyház (eredetileg szókap-
csolat) (= szent ház) [BK], gërënda [BK], gyërtya(tartó) [BK gyortya], házabeli [BK házabeli, 
házbeli], hëjába [BK?], hëjtság [BK hëjtság ~ hitság], rëjá [BK?], tëgnap (1/0/0) (eredetileg 
szókapcsolat) [BK?], lëgottan (eredetileg szókapcsolat) (hsz) [BK?], nëtalántál (eredetileg szó-
kapcsolat) (hsz) [BK?], valamëly (eredetileg szókapcsolat) [BK?].

A BK-nél a (+ 1) szóalak az olvasati gyortya; a szóalak mély hangrendű o-ja tulajdonképpen 
pontos megfelelője a magas hangrendű ë-nek. Az a’ mëly (olv) így, különírva szerepel az olva-
satban, ezért itt nem szerepeltetjük.

Második alcsoport, idegen szavak: ● adëps [BK adeps], ámën, ámëni, apëks, austër, cëntúrió, 
ëdukon (= tanító), ëffëta, ëlëktrom, ëncénia, ëtnikos, ëvangyéliom [BK ëvangéliom], ëvan-
gyëlista, ëvangyëlizál [BK ëvangélizál], ëvangyëlizáltatik, fëbruárius, fondamëntom [BK], 
gërazénosok, hëródiánosok ~ ëródiánosok, izsraëlita [BK israëlita], júdëabeli, lëllah, lëvita 
[BK lëvitikus (2/0)], mënna, nazarëus [BK názárëos], novëmbër, októbër, pënitëncia [BK], sa-
ducëos, sërofënissa, skariutbeli, skënofégia, tëmplom (57/9/0) [BK templom (0/42], tëstamën-
tom (1/0/0; 1/0/0) [BK tëstámëntom 8/2; 10/0].

Az olvasati cëntúrió, ëffëta, ëlëktrom szóalakokat kapcsolatba hoztuk az eëR-rel, bár mai 
osztályozásunk szerint az első kettő ritka, szaknyelvi idegen szó (az ëffëta vegyes hangrendű 
lévén szabályosan ë-s), az  ëlëktrom pedig egyértelműen fordítási hiba eredménye (ennek elle-
nére megfeleltetjük neki mai elektron szavunkat ‒ a hasonló hangzás okán, s ugyancsak vegyes 
hangrendű). Az ámën szót nem számítottuk be a BK szókészletébe (s így nem is láttuk el [BK?] 
jelzettel). Az ómagyar korban igen termékeny -ëjt igeképzó révén vegyes hangrendű szavakat 
nem soroltuk be szóalcsoportjainkba: ájëjt [BK], ájëjtat [BK], (mëg)háborëjt [BK], ordëjt [BK], 
tanëjt [BK], tanëjtatik [BK], tanëjtvány, (mëg)tisztëjthat [BK tisztëjt], (mëg)undokëjt, (mëg)
vakëjt, (mëg)világosëjt [BK] stb.

B/II. összesítés. Vegyes hangrendű közszavak: 45 szóalak

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Vegyes hangrendű szavak 
összesen 46 19 (+ 1) = 20 31

Százalékosan összesítve 100% 41,30% (+ 5,26%) = 43,47% 67,39%
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Megjegyzések: A MK ‒ BK ‒ eëR százalékos aránya a valós közszavaknál 100% ‒ 41,30% ‒ 
67,39%. A BK-nél az 6? vélelmezett szó nélkül a valós szavak aránya 28,26%-ra csökkenne. 
Ennek egyszerű a magyarázata: A MK és BK szókészlete eltér egymástól, míg az eëR szókészlete 
korlátlanul rendelkezésre áll az összehasonlításhoz.

III .  Zárt ë-s  b ibliai  és  egyéb tulajdonnevek

A bibliai eredetű neveknek és az egyéb tulajdonneveknek külön alcsoportot állítottunk föl. Termé-
szetesen nem vállalhattuk a nevek különféle szempontok szerinti elemzését: sem szófejtésüket, sem 
naptári-szertartási (liturgiai) jelentőségük részletezését. A névanyagot ábécésorrendben közöljük.

Ez a bőséges válogatás jól szemlélteti a tulajdonnevek akkori e-ë-zését. Majdnem általános 
szabálynak vehetjük, hogy a vegyes hangrendű idegen tulajdonnév e-je zárt ë a magyar nyelvben. 
A MK-ben csak két tulajdonnévnél fordul elő kötőhangzó: (olvasati szóalakok) Jëruzsálëm-ë- 
[BK], Józsëf-ë- [BK Józsëf ~ József].

A tulajdonnevek ómagyar helyesírása és kiejtése összetett kérdéskör, tárgyalását nem vállal-
hattuk. Az é hangot ee (bh) betű jelzi a Salómé név mindkét előfordulásában (Salóménak (olv) és 
Salómé (olv) – 53ra40; Mk 15,40 és 53rb1; Mk 16,1). Újra leszögezzük: számos MK-beli névnek 
lehetett az általunk megadottól eltérő vagy másik kiejtése is. Szemléltetésként álljon itt a Bazsé-
lius (olv) név, amelynek további elgondolható kiejtésváltozatai: ~ Bazsëlius ~ Basëlius. Számos 
név idegen eredete ellenére már az akkori nyelvhasználat megszokott eleme, sőt egészen el is 
magyarosodott, például: (olvasati szóalakok) Ërzsébët ~ Ëlzsébët, Illyés ~ Illyēs (é/ē/é 20/7/2) 
[BK Illés ~ Illēs 1/4]; Ëmre, Ëstván [BK Estván].

Zárt ë-s bibliai tulajdonnevek (arámi, héber, görög eredetűek)
Ezeknek a tulajdonneveknek az e-ë-zésével túlnyomóan megegyezik a BK-é és eëR-é is.
● Ábël, Akhëldëmak, Alëksandor, Alfëus, Arhëllaus, Ássër, Bartimëus, Belzëbup, Bëtánia, 

Bëtfágé, Bëtlëhëm (8/0/0; 8/0/0; 6/2/0) [BK Bëtlehem ~ Bëtlëhem], Bëtsaida, Boanërgés, 
Cëdron, Cëzsárëának ~ Cëzsáriának, Cirénia (2/1/0) [BK Cirënën ~ Cirënëa], Dániël [BK 
Dániel], Dëkapolis, Ëgyiptom [BK Egyiptom], Ëlëázár [BK Eleázárus], Ëljákim [BK Eliá-
kím], Ëlimëlëk [BK Elimëlëh], Ëmánuel (1/0/0; 0/1/0), Ëmaus, Ërzsébët ~ Ëlzsébët, Enon, 
Ëzékiás [BK Ezékiás], Fárës [BK Phárës], Gábriël [BK Gábriel], Galilëa [BK], Gënëzárët, 
Gëtsëmáni, Hëródës ~ Ëródës [BK Heródës], Hëródiás ~ Hëródiádis, Idumëa [BK Idomëa ~ 
Idumëa], Izsraël [BK Israël], Jëkoniás [BK Jëkóniás], Jërëmiás [BK], Jërikó [BK], Jëru-
zsálëm-ë- [BK], Jëssë [BK Jessének], Józsëf-ë- [BK Józsëf ~ József], Júdëa [BK], Klëofás, 
Matuzsábël, Mëlkisëdëk, Mëssiás, Mojzsës [BK Mojsës], Názárët (12/8/3), Olivët(nak), 
Ráhël (1/0/0) [BK Ráhel 0/1], Sárëpta [BK], Simëon [BK], Tëofil ~ Otëofilë, Timëus, Ti-
mótëus, Zakëus, Zëbëdëus, Zëlótes, Zorobábël (2/1/0) [BK 6/8].

A Natanael (olv) (1/4/1), Salatiel (olv) (1/2/0) [BK Sálátiel], Sámuel (olv) (0/1/0) nevek írás-
módja és feltehető kiejtése eltér a vegyes hangrendű tulajdonnevekre vonatkozó, fentebb jelzett 
szabályszerűségtől, ezért itt nem soroltuk be őket a szóállományba. Az Efrēn (olv), Illyés ~ Illyēs 



300 Függelékek

(olv) (é/ē/é 20/7/2) [BK Illés ~ Illēs 1/4], Pētër (olv) tulajdonneveket hosszú nyílt e, azaz ē hang-
juk miatt a szóállományok A) pontjában szerepeltetjük.

Zárt ë-s egyéb tulajdonnevek (görög, latin, germán, magyar eredetűek)
E nevek viselői túlnyomóan a kereszténység szentjei, vértanúi, hitvallói, továbbá szent életű egy-
házi személyek: püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők. Mind a naptárban találhatók, kivé-
ve: (olvasati szóalakok) Allëksandria (a Márk-evangélium előszavában), Délszeg [BK Délszeg], 
Henzsël, Ëmre, Némëti.
● Adalbërt, Allëksandria, Alëksandrius, Bazsélius ~ Bazsëlius ~ Basëlius, Benedëk (0/3/0; 

1/2/0; 3/0/0), Bërëck, Bërënald, Cëcëllyë, Cëlëstius, Clëmëncius, Délszeg [BK Délszeg], 
Dëmëtër, Dëmjén, Dëzsidérius, Diënës (1/1/0; 2/0/0), Ëgyëd, Ëlégius, Elek, Ëmërënciá-
na, Ëmre, Ërazsmus, Ëstván [BK Estván], Ëuzsébius, Fëlici, Fërënc, Florëncius, Gëdróc, 
Gëlérd, Gërëon, Gërgëly, Gërhardi, Henzsël, Hërici, Hubërt, Innocëncius, Jëronimus, 
Juvënális, Katërina, Kelemën, Lëó, Lëonardus, Marcëllius, Mëdárd, Némëti, Pantalëó, 
Përpétué, Pëtronëlla, Rëmígius, Sëbëstyén [BK Sëbastyë], Silvestër (0/1/0; 1/0/0), Tëodor, 
Vëncëslaus, Vincë. (A naptárbeli Silvestër (olv) tulajdonnevet a szótár hibásan, két zárt ë-vel 
közli.)

B/III. összesítés. Zárt ë-s bibliai és egyéb tulajdonnevek: 112 szóalak

Nyelvi elem e-ë-zése A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Tulajdonnevek összesen 113 16 92

Százalékosan összesítve 100% 14,14% 81,41%

Megjegyzések: Mivel a MK egy liturgikus naptárat és a négy evangéliumot, a BK pedig az Ószö-
vetség néhány kisebb könyvét foglalja magában, érthető, hogy közös névanyaguk csekélynek 
mondható. Ezzel szemben a legtöbb MK-beli tulajdonnévnek az eëR-ben megvan a párhuzama, 
hiszen ez utóbbiban a teljes névanyag alkalmas az összevetésre.

C) A névszó kötőhangzója (véghangzó): zárt ë vagy nyílt e I‒III.

A főnevek és melléknevek kötőhangzóit külön-külön vesszük számba az eëR csoportosításának 
mintájára, már csak az eltérő képzők miatt is. A MK-beli szóanyagnál a szófajt elsősorban Nyíri 
1993 alapján határoztuk meg: akadnak kettős szófajú szavak, illetve történetileg is változhatott 
egy-egy szó szófaja, ezt azonban nem részleteztük. Néhány számnév, névmás is található az I., 
illetve II. számú rész szóanyagában. A képzők, képzett szavak meghatározásához az alábbi műve-
ket használtuk föl: Bárczi 1941/1991, Ruzsiczky 1961 és Zaicz 2006.
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I .  A főnév kötőhangzója (tővéghangzója)  1‒3.

A főnevek többségének kötőhangzója (tővéghangzója) a zárt ë.
Kiinduló tételünk az, hogy a főnevek többségénél az ómagyar korban zárt ë a kötőhangzó: szëm-
ë-k [BK szem ~ szëm -ë-], test-ë-k [BK] stb.

1. Főnévképző után zárt ë kötőhangzó: 10 (+ 5)
A főnévképzők többségénél is általában az ë kötőhangzó kapcsolja a képzőhöz a rá következő 
szóelemet, tehát az alábbi 15 MK-beli képzőnél is:
-del-ë-, elëdel-ë-k-e-t (olv) [BK ëlëdel-ë-];
-ék-ë-, (mëg)környék-ë-z (olv) [BK]
-ély-ë-, szëmély(-ë-) (olv) [BK szëmély ~ személy -ë-];
-és-ë-, törvénytörés-ë- (olv) [BK kérés-ë-];
-et-ë-, végezet-ë-t (olv) [BK végezet-ë-s];
-k-ë-, rëjtëk(-ë-) (olv) [BK rejtëk-ë-];
-let-ë-, szëgelet(-ë-) (olv) [BK szëgelet-ë-];
-m-ë-, tetem-ë-t (olv) [BK tetem(-ë-)];
-mény-ë-, vetemény(-ë-) (olv) [BK vetemény-ë-];
-met-ë-, këllemet-ë-s-ë- (olv) [BK këllemet-ë-s(-ë-)];
-ny-ë-, föveny(-ë-) (olv) [BK föveny-ë-s];
-ség-ë-, feleség-ë-k-e-t (olv) [BK feleség-ë-]; 
-t-ë-, ét-ë-k (olv) [BK]
-tel-ë-, jövetel-ë-d-nek (olv) [BK jövetel(-ë-)];
-vény-ë-, köszvény-ë-s (olv) [BK eresztvény-ë-] stb.
A környék-ë- képzett főnevet a (mëg)környékëz (olv) igéből vontuk el.

A MK-nél a képző utáni (+ 5), hozzáadott kötőhangzót a BK kötőhangzója nyomán jelöltük be: 
(olvasati alakok) szëmély(-ë-) [BK szëmély ~ személy -ë-], rëjtëk(-ë-) [BK rejtëk-ë-], szëge-
let(-ë-) [BK szëgelet-ë-], vetemény(-ë-) [BK vetemény-ë-], föveny(-ë-) [BK föveny-ë-s].

Az -m-ë- képző esetében a MK-ben javítottuk a kötőhangzót, a BK-nél (+ 1) kötőhangzót 
írtunk be: tetem-ë-t (olv) [BK tetem(-ë-)]. A Tètèmèt (bh) (106rb36; Jn 19,36) szó harmadik ma-
gánhangzójának ékezete vagy tévesztés, vagy esetleg a rövidséget akarta vele kifejezni a másoló 
(E. Abaffy 1992: 195. o.). Ugyanilyen megfontolásból javítottuk a BK-beli eresztvény-ë- szóalak 
kötőhangzóját. A BK-nél még (+ 1) kötőhangzót pótoltunk a MK szerint: [BK jövetel(-ë-)].

A setét-ë- (olv) [BK sëtét-ë-] esetében a -t-ë- képző alkotott főnevet.
Egyik, nem is ritka képző hiányzik fölsorolásunkból. A két kódexben a -d- sorszámnévképző 

után mindössze három esetben jelentkezik kötőhangzó; a MK-ben: harmad-o-t (olv), a BK-ben: 
[BK hatod-o-t], [BK ötöd-ö-t]. A -d képző után minden bizonnyal ë lenne a kötőhangzó. Ezt a 
képzőt nem vettük figyelembe, mert a két nyelvemlékben csak kötőhangzó nélkül mutatkozik.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a késértet (olv) [BK késértet-e-k-e-t (0/1; 0/1; 0/1)] 
szónál a MK-ben nem jelentkezik kötőhangzó, a BK egyszer előforduló kötőhangzója pedig eltér 
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a szabályostól, minden bizonnyal másolási hiba. Lásd a többi -at/-et képzős főnév kötőhangzóját 
(tővéghangzóját).

2. Az -elëm/-elm, -delëm/-delm képzők után nyílt e kötőhangzó: 5 (+ 1) + 8
Tulajdonképpen az ë → e kötőhangzós főnevek képzője a teljesebb, míg az e → e kötőhangzósok 
képzője rövidebb, mássalhangzó-torlódást tartalmaz.

ë → e kötőhangzó: ● (ērtelëm) ‒ ērtelm(-e-) (= értelem) [BK ertelëm ‒ ertelm-e-], (félelëm) 
‒ félelm-e- [BK félelëm ‒ félelm-e-], (gyëtrelëm) ‒ gyëtrelm-e- [BK gyëtrelm-e- ~ gyëtrelëm ‒ 
gyëtrelm-e-], (sērelëm) ‒ sērelm-e- (1/0/0) ‒ sírelm-e- (1/0/0) [BK serelëm ‒ serelm-e- (0/4)], 
(szerelëm) ‒ szerelm-e-st [BK szerelëm ‒ szerelm-e-], (veszëdelëm) ‒ veszëdelm-e- [BK veszë-
delm-e- ~ veszëdelëm].

A MK-ben nem fordul elő a fenti hat főnév alapalakja, viszont a BK alapján föltételezzük őket: 
(+ 6) alapalak. A MK-beli, egyszer-egyszer előforduló sērelm-e- (olv) (1/0/0) ‒ sírelm-e- (olv) 
(1/0/0) esetében a kötőhangzót javítottuk a BK alapján. Az értelm(-e-) (olv) (+ 1) kötőhangzóját 
a BK szerint jelöltük be.

e → e kötőhangzó: ● fēdelm-e- (kh: 6/2/2) [BK fedelm-e- ~ fedëlm-e-], fejëdelm-e- [BK fejë-
delm-e- ~ fejedelm-e-], győzödelm-e- [BK], këgyelm-e-z [BK kegyelm-e-s], késëdelm-e- [BK], 
követelm-e-s (0/1/0; 1/0/0; 1/0/0) [BK követelméből (-e-)], sietelm-e- [BK], törödelm-e- (kh: 
1/0/0) [BK -e-].

A követelm-e-s (olv) szóalak kötőhangzóját javítottuk a többi MK-beli, azonosan képzett szó-
alak szerint. A törödelm-e- (olv) kötőhangzóját a BK alapján javítottuk.

A MK (+ 2) alapalakja: olvasati (féreg), (fészek) a BK alapján; a BK (+ 2) alapalakja ugyan-
csak: (féreg), (fészek) (lásd: Károly 1965). A (+ 1) kötőhangzó a BK-ben a követelméből (-e-) 
(olv) szóalaknál található. A MK javított kötőhangzója és a többi, hasonlóan képzett szóalak alap-
ján jelöltük be.

Ennek az alfejezetnek a szókészlete a C) III. Hangkivető főnevek kötőhangzói című részben is 
szerepel.

3. Összegyűjtött nyílt e kötőhangzós főnevek: 48 (+ 6)
Számszerűen összesítve: 10 (+ 1) + 5 + 2 + 5 (+ 2) + 12 + 7 (+ 3) + 7 = 48 (+ 6) = 54 főnévnél 
nyílt e a kötőhangzó.
Az alábbi hat csoportba soroltuk be ezeket a MK-beli főneveket:
‒ kivételes főnevek;
‒ *v végű főnevek;
‒ ö/ő és ü/ű magánhangzót tartalmazó főnevek;
‒ időtartam-váltakoztató tövű főnevek;
‒ hangszínváltó tövű főnevek;
‒ v-s változatú tövű főnevek.

Kivételes főneveknél: 10 (+ 1) + 5 nyílt e kötőhangzó
● étëk ‒ étk-e- (1/2/0; 3/6/0) [BK], férj-e- [BK], méz-e- [BK méz(-e-)], négy(-e-) (szn) [BK -e-], 

nēmbëri-e- [BK nembërj ‒ nembëri-e-], nép-e- [BK], rész-e- [BK], (szamár)terëh ‒ -terh-e- 
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[BK terëh ‒ terh-ë-l-tetik], tíz-e-n ‒ tiz-e-d (szn) [BK 3/2], vég-e-z-et [BK vég-ë-/-e- 1/1 ‒ 
vég-e-z], víz ‒ viz-e- [BK].

 A MK-nél a (+ 1) hozzáadott e kötőhangzó az olvasati négy(-e-) számnévnél található, a BK-beli 
tővéghangzó alapján került ide. A BK-nél a (+ 1) e kötőhangzó a [BK méz(-e-)] a MK alapján.

 A + 5 névszó nyílt e kötőhangzóval a B) pont alatti 1. szócsoport egytagú szavai között szere-
pel: (olvasati szóalakok) csënd-e-s-ség (fn) [BK csend-ë-], ëgy ‒ ëggy-e- (szn) [BK], mëny-e- 
[BK], mënny-e- [BK], szëg-e- [BK].

 Az ëb-ë-/-e- (olv) (5/0/0; 2/3/0) [BK ëb(-ë-) (1/0)] főnévnél meghagytuk a kötőhangzó-inga-
dozást, ehelyütt nem szerepeltetjük.

A *v végű főneveknél: 2 nyílt e kötőhangzó
● kedv-e-l-itëk, (nyelv) ‒ nyelv-e- [BK nyelő ‒ nyelv-e-].
 A kedv-e- főnevet a kedvelitëk (69va48; Lk 11,48) igealakból vontuk el.
 
Az ö/ő-t és ü/ű-t tartalmazó főneveknél: 5 (+ 2) e kötőhangzó
● föld-e- [BK], fül-e- [BK], (öl) ‒ öl-e-l [BK -e-], öröm-e- [BK öröm-e-st], tűz ‒ (tüz-e-) [BK 

tüz-e-s], ügy-e- [BK], völgy(-e-) [BK -e-].
 A (+ 2) nyílt e kötőhangzós főnév a MK-ben az olvasati tűz ‒ (tüz-e-) [BK tüz-e-s] és 

völgy(-e-) [BK -e-] a BK kötőhangzói alapján.

Időtartam-váltakoztató tövű főneveknél: 12 nyílt e kötőhangzó, 1 ë kötőhangzó
● ëgyēb ‒ ëgyeb-e- [BK ëgyeb ‒ ëgyeb-e-] (nm), elég ‒ elëg-e- [BK ëlég ‒ ëlëg-e-], (szëm)fëdēl 

‒ (szëm)fëdel-e-, (fēl) (= felebarát, társ) ‒ fel-e- (fn) [BK fel(-e-)], (gyökēr) ‒ gyöker-e-, 
hēt ‒ het-e- [BK het ‒ het-ë-] (szn), kënyér ‒ kënyer-e- [BK], kēz ‒ kez-e- [BK], közēp ‒ 
közep-ë-tt ‒ közep-i (olv) [BK (közep) ‒ közep-ë-], levēl ‒ level-e- [BK], nēv ‒ nev-e- [BK 
nev ‒ nev-e-], szēl ‒ szel-e- (= légmozgás) [BK], (szēn) ‒ szēn-nēl ‒ szen-e-.

 A (szëm)fëdēl ‒ (szëm)fëdel-e- esetében a szëmfëdeleket (bh) szóalakot javítottuk: szëmfë-
del[]et (106vb7; Jn 20,7) (Nyíri 1971, 398. o. 1. jegyzet). Az olvasati szóalakban a [] jel javí-
tásra utal, ugyanis a betűhű szóalakból kihagytunk két betűt. A (gyökēr) ‒ gyöker-e- főnév 
alapalakja itt nyelvjárási alapon szerepel.

 Figyelem, egyetlen időtartam-váltakoztató névszónak a kötőhangzója zárt ë: (közēp) ‒ közēp-
be ‒ közēpből ‒ közep-ë-tt ‒ közep-i (olv) [BK közep-ë-d-ből]. Ezért kötőhangzóját nem 
számítjuk be az összesítésbe. 

 Itt nem szerepeltetjük a bēl(poklos) ‒ (bel-) (olv) [BK (bel) ‒ bel-], Dél(szeg) ‒ (del-) (olv) 
[BK dél], fēl(akcsa/eleven/pénz/szëm/tērd) ‒ (éj/út)fēl ‒ (fel-) [BK fel- ‒ (fel-)] (szn), hēv 
(olv) [BK hév], tēl (olv) [BK] (tenyēr) ‒ tenyer- (olv) szóalakokat, mert időtartam-váltakoz-
tatók ugyan, de sem a MK-ben, sem a BK-ben nem fordul elő kötőhangzójuk, amely egyéb-
ként nyílt e lenne.

Hangszínváltó tövű főneveknél: 7 (+ 3) nyílt e kötőhangzó
● erő ‒ (ere-je) [BK erő ‒ ere-je], esztendő ‒ esztende-je [BK], fő [BK] ‒ fēdet (= fejedet) 

‒ fēmet ~ fejemet [BK fēmet ~ fejemet] ‒ fētëket (= fejeteket) [BK fētëkre], (tizën)kettő ‒ 
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kette-n [BK] [szn], mező ‒ (meze-je) [BK meze-je], szőlő ‒ szőle-jébe [BK szőlő ‒ (szőle-)], 
szülő ‒ szül-e-i ‒ szül-e-jëk [BK szülő ‒ szüle-k], tető ‒ tete-jére ‒ tete-iglen [BK tete-jë], 
(verő) ‒ vere-je, (szőlő)vessző ‒ (vessze-je) [BK vessző ‒ vessze-t ‒ vessze-jének].

 A (+ 3) hozzáadott e kötőhangzót a MK olvasati erő, mező, vessző főneveihez a BK-beli 
párhuzamos szóalakok kötőhangzói alapján kapcsoltuk hozzá. Ebbe az alfejezetbe tartozna a 
külső (olv) [BK] is, de e tővéghangzóval nem fordul elő.

A v-s változatú tövű főneveknél: 7 nyílt e kötőhangzó
● fű ‒ füv-e- [BK], kő ‒ köv-e- [BK], könyő ‒ könyv-e- (= könyv) [BK], könyő ‒ könyv-e-bb (= 

könnyebb) [BK], (könyő) ‒ könyv-e-i ‒ (mëg)könyv-e-z (= könnyei, könnyez) [BK], (mű) ‒ 
műv-e-s [BK mű ‒ műv-e-], szű ‒ szüv-e- [BK].

 Tulajdonképpen ezekből a tövekből három időtartam-váltakoztató, egy változatlan tőhangzós 
tő. Idetartozna a (szőlő)tő (olv) [BK (szőlő)tő ‒ töv-éiglen], de e tővéghangzóval nem fordul 
elő.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK A FŐNEVEK KÖTŐHANGZÓIRÓL

C/I/1. összesítés. Főnévképző után zárt ë kötőhangzó: 10 (+ 5)

Főnévképző és zárt ë 
kötőhangzó

Kötőhangzó
a MK-ben

Megegyező a BK-
ben Megegyező az eëR-ben

Összes főnévképző: 15 13 (+ 2) = 15 12 (+ 3) = 15 10 (+ 5) = 15

Százalékosan összesítve 130,00% (+ 15,38%) = 
100%

120,00% (+ 25,00%) = 
100%

100% (+ 50,00%) =
100%

Megjegyzések: A 15 képző utáni kötőhangzók mindegyike megtalálható a MK-ben vagy a BK-
ben. A kötőhangzókat a két kódexben kölcsönösen egymásból pótoltuk: (+ 5) és (+ 3). Az eëR-nél 
a (+ 5) kötőhangzót a MK-hez igazodva jegyeztük be. Igen magas arányú egyezést állapítottunk 
meg.

C/I/2. összesítés. Az -elëm/-elm, -delëm/-delm képzők után nyílt e kötőhangzó: 13 (+ 1)

Főnévképző és 
hangváltozás

Kötőhangzó
a MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

-elëm + -ë- → -e- 5 (+ 1) 6 5 (+ 1)

-elm/-delm + -e- → -e- 8 7 (+ 1) 8
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Képző + -e- kötőhangzó 
összesen 13 (+ 1) = 14 13 (+ 1) = 14 13 (+ 1) = 14

Százalékosan összesítve 100% (+ 7,69%) = 
100% 100% (+ 7,69%) = 100% 100% (+ 7,69%) =

100%

Megjegyzés: Szinte teljesen egységes a kép, amelyet a hozzáadott kötőhangzók és az eëR-nek a 
MK-hez igazodó, hozzáadott számadata sem módosít.

C/I/3. összesítés. Összegyűjtött nyílt e kötőhangzós főnevek: 48 (+ 6)

Főnév után
nyílt e kötőhangzó

Kötőhangzó
a MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Kivételes főnév 10 (+ 1) + 5 9 (+ 1) + 4 8 (+ 1) + 5

*v végű főnév 2 1 2

ö/ő-t vagy ü/ű-t
tartalmazó főnév 5 (+ 2) 7 5 (+ 2)

Időtartam-váltakoztató 
tövű főnév 12 7 (+ 1) 12

Hangszínváltó tövű főnév 7 (+ 3) 8 (+ 1) 7 (+ 3)

v-s változatú tövű főnév 7 7 7

Összes
e kötőhangzós főnév 48 (+ 6) = 54 43 (+ 3) = 46 46 (+ 6) = 53

Százalékosan 
összesítve

100% (+ 12,50%) = 
100%

89,58% (+ 6,97%) = 
85,18%

95,83% (+ 13,04%) =
98,14%

Megjegyzések: A 48‒43‒46-os, igen magas valós szószám alapján a MK ‒ BK ‒ eëR valós e kö-
tőhangzós főneveinek aránya 100% ‒ 89,58% ‒ 95,83%. Szinte teljes a megegyezőség.

II .  A melléknév kötőhangzója (tővéghangzója)  1‒4.

Sorra vesszük a képzőket és a MK-ben előforduló mellékneveket. Érdekes, hogy a melléknevek-
nél is általánosabb a zárt ë kötőhangzó, de előfordulnak nyílt e kötőhangzók is.

Néhány MK-beli melléknévnél valós, illetve hozzáadott ö kötőhangzót rögzítettünk: kettős 
(-ö-) [BK -ö-]; bő ‒ bőv-ö-bb-en ‒ bőv-ö-t [BK bő ‒ bőv-ön], bűnös-ö-k [BK], hű ‒ hűv-ö-k [BK 
hű ‒ hűv-ön], de nem soroltuk be őket a táblázatokba.
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1. Melléknévképzők utáni kötőhangzók: 7 zárt ë, 3 nyílt e + 1 igenévképző nyílt e-vel
10 melléknévképző
-ded-ë-, küsded-ë- (olv) [BK];
-ékëny-ë-, félékëny-ë- (olv);
-en-ë-, (fēl)eleven-ë- (olv) [BK];
-g-ë-, beteg-ë- (olv) [BK], részeg-ë-s (olv) [BK részëg-ë-];
-l/-ly-ë, kevél-ë- (olv) [BK kevél(y)-ë-];
-s-ë-, këllemetës-ë- (olv) [BK];
-tlen-ë-, hütötlen-ë- (olv), mezëjtelen(-ë-) (olv) [BK mezëjtelen-ë-]; (mély hangrendben olvasati 
szóalakok: ártatlan-o-k-a-t, ildomo-tlan-o-k);
-beli-e-, előbeli-e- (olv) (kh: 2/0/0) [BK elébeli-e- 0/3], további olvasati szóalakok: galilëabeli-e-, 
házabeli-e-, jëruzsálëmbeli-e-, művelkëdetbeli-e-, niniviabeli-e-;
-i-e-, földi-e- (olv) [BK]; (mély hangrendben olvasati szóalakok: gomorrai-a-, római-a- stb.)
-nemőv-e- (olv) (képzőszerű utótag) [BK].

Az -ékëny-ë- és -l/-ly-ë- képzőknél az ëeR-ben a kötőhangzó már nyílt e (ëeR: képlékëny-e-k, 
kevély-e-k; mély hangrendben: folyékony-a-k). A -nemő ‒ -nemőv-e-k (olv) (képzőszerű utótag) 
[BK] tulajdonképpen már melléknévképző, ennek megfelelően ide soroltuk be; melléknévként 
nyílt a kötőhangzója (tővéghangzója). – Jellemző egységet mutatnak a következő képző mérő-
számai: -beli-e- (olv) (0/65/0; 6/17/0). Kétszer fordul elő a fërgeteg (olv) (1/1/0; 1/1/0; 2/0/0) 
(mn); utolsó szótagi magánhangzóját nyíltra javítottuk. Az -eteg képző után feltehetően -ë- volt a 
kötőhangzó (lásd mély hangrendben: (olv) -atag-o-, balgatag-o- [BK]).

A -t-, -tt- melléknéviigenév-képző után nyílt e kötőhangzó
Ennek a melléknévszerű szófajnak a képzőjét és kötőhangzóját itt tárgyaljuk, de az összesítésben 
a melléknévképzők számadatához kapcsoljuk.

-t-e-k; -tt-e-k: (olvasati szóalakok) gyëtrëtt-e-k, lött-e-k, mëgköt-ö-zött-e-k [BK kötö-
zett-e-k], mëgszentël-t-e-k, törött-e-k [BK törött-e-t], vettet-t-e-t (50vb15; Mk 14,15 és 81ra12; 
Lk 22,12). Mély hangrendű példa: (olv) foglal-t-a-k-a-t; 10va24; Mt 4,24.)

Helyesbítettük a vétë-tt-e-k-nek (12rb12; Mt 6,12) szóalak kötőhangzóját. Könnyen lehet-
séges, hogy a harmadik szótag magánhangzójának ferde ékezete tévedésből átkerült a második 
szótagéra.

Kivétel: Az előlé-t-ë-t (55vb7; Lk 2,7) kötőhangzója zárt.
Két -t képzős, főnévi értékű igenév előfordul birtokos személyjellel és tárgyraggal együtt: es-

mer-t-ë-d-e-t (olv) (81va34; Lk 22,34) és volt-o-d-a-t (olv) (31vb38; Mt 25,38) ‒ nyilvánvalóan 
szabályos főnévi kötőhangzóval. 

2. Az -s melléknévképző után zárt ë kötőhangzó: 15
● békeségës-ë- (1/0/0) [BK békëségës-ë-], béres-ë- (0/7/0; 3/1/0), ellenségës-ë- (1/0/0), fénes-ë- 
(4/32/2; 2/0/0) [BK fén(y)ës-ë-], idēsb ‒ idēs-ë-k ‒ idēst, kegyës-ë- [BK], këllemetës-ë- (16/1/0; 
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1/15/1; 1/15/1; 17/0/0) [BK (-ë-)], köszvényës-ë- (5/4/3; 1/0/0), lehetségës-ë-, lëletëzetës-ë-, 
(szőlő)műves-ë- [BK], részegës-ë-, teljes-ë- [BK telles-ë-], terhes-ë- (kh: 3/0/0), tökélletës-ë- 
[BK]. Vö.: (olvasati) hivatalos-o-k.

Ettől teljességgel eltér az eëR vonatkozó kötőhangzókészlete. Az s-képzős mellékneveknél 
a kétféle, szófajt megkülönböztető kötőhangzó, amelynek megnevezése az eëR-ben szófajjelölő 
kötőhangzó, nem fordul elő nyelvemlékünkben. A melléknévi-főnévi szófaji megoszlás csak a 19. 
századtól alakul ki, s ez a köznyelvi rendszer ma is él, mozgásban van. A szerteágazó szakiroda-
lomból csak két korábbi munkát emeltünk ki: Tompa 1957 (szaktudományos elemzés) és Tompa 
1976 (nyelvművelő összefoglalás).

3. Melléknév kötőhangzója, zárt ë: 19 (+ 1)
● beteg-ë- (1/11/2; 6/8/0; 9/0/0) [BK 0/4; 1/3; 1/0], egész-ë- (2/0/0) [BK kh: 2/0], (fēl)eleven-ë- 

(0/8/0; 1/6/1; 1/6/1; 3/0/0) [BK 0/12; 0/12; 0/12; 2/0], félékëny-ë-, gyermëkded-ë-, hébër ~ 
ébër (-ë-) [BK hébër ~ ébër -ë-], hitlen-ë- [BK hitlen(-ë-)], hütötlen-ë- [BK], idegën-ë- [BK], 
(ez)illyeten(nemő) (1/1/1; 2/0/1) ‒ illyeten-ë- (0/4/0; 0/3/1; 4/0/0) (nm) [BK? illyeten-ë-], 
kegyëtlen-ë- [BK kegyëtlen-ë-], kevél-ë- (0/0/1; 1/0/0) [BK kevél(y)-ë-], küsded-ë- [BK], 
lehetetlen-ë- [BK lehetetlen(-ë-)], részeg-ë-s (kh: 1/0/0) [BK részëg-ë-], setét-ë- [BK sëtét-ë-], 
siket-ë- [BK süket(-ë-)], szënt ~ szent (31/94/8) -ë- [BK szënt ~ szent -ë-], szép-ë- [BK], 
vén-ë- (14/5/4) [BK], vitēz-ë- [BK vitez(-ë-)].

 A (ez)illyeten(nemő) (olv) melléknévi mutató névmást is ide soroltuk be. Ez a szóalak és kö-
tőhangzó a BK-nél kérdőjeles, vélelmezett. A MK (+ 1) kötőhangzóját a BK alapján: hébër ~ 
ébër (-ë-) [BK hébër ~ ébër -ë-] jelöltük be; a BK (+ 4) kötőhangzóját a MK szerint jelöltük be: 
hitlen(-ë-), lehetetlen(-ë-), süket(-ë-), vitez(-ë-). A szép-ë- (olv) [BK] melléknév kötőhangzó-
ja az eëR-ben -ë- vagy -e- (Buvári 2001 és Buvári 2010).

4. Melléknév kötőhangzója, nyílt e: 13 (+ 2)
● bölcs-e- (0/2/1) [BK (0/12)], ëgyenlő-e- (18/0/0; 0/16/2; 2/0/0) [BK ëgyenlőv-e-k 8/0; 0/8; 

0/4], ëggyik-e- [BK], ëgyügyő-vek [BK], elég ‒ elëg-e- [BK ëlég ‒ ëlëg-e-], erős(-e-) [BK 
erőss-e-k], fejér-e- (1/7/0; 0/2/0) [BK 0/8; -ë- 2/0], földi-e-k [BK], (keves/új)hütő ‒ hütőv-
e-k, kész-e- (0/4/0) [BK kész -ë- (5/0)], küs ‒ küss-e-bb [BK], mënnyi-e- [BK], szűz ‒ szüz-e- 
[BK], több ‒ több-e- [BK töb ‒ több-e] (középfokú határozatlan számnév), zöld(-e-) [BK -e-].

 A (+ 2) az erős (olv) és a zöld (olv) melléknévnél az e kötőhangzó, a BK mintáját követi. 
A küs ‒ küss-e-bb [BK] -e-je lehet tővéghangzó vagy valódi (független) kötőhangzó.

 A bölcsektől (olv) (17vb25; Mt 11,25) szóalakot a szótár bölcsëktől (olv) alakban közli; az 
előbbit fogadtuk el (ha az utóbbi alak lenne a pontos, akkor másolási hibának tekintve helyes-
bítenénk); a bölcseket (olv) (29rb34; Mt 23,34) szóalak a szótárban bölcsėkèt (bh) ‒ bölcsëket 
(olv) alakban szerepel, itt is a nyílt hangzós változatot érvényesítettük. (Egyébként ma számos 
melléknevünk ‒ az -s képzősökön kívül is ‒ kétféle, szófaj-megkülönböztető végződéssel ren-
delkezik: melléknévi és főnévi. Lásd a II. Függelék C/II. pontját.)
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ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK A MELLÉKNEVEK KÖTŐHANGZÓIRÓL

C/II/1. összesítés. Melléknévképzők utáni kötőhangzók: 6 zárt ë, 3 nyílt e + 1 nyílt e

Melléknévképző
e-ë kötőhangzóval

Kötőhangzó
a MK-ben

Megegyező kötőhangzó
a BK-ben

Megegyező kötőhangzó 
az eëR-ben

Összes
melléknévképző: 11 11 10 9

Százalékosan összesítve 100% 90,90% 81,81%

Megjegyzések: 7 képzőhöz ë kötőhangzó, 3 képzőhöz e kötőhangzó kapcsolja a rá következő 
szóelemet. Az összesítésben szerepeltetjük a szintén e kötőhangzós -t/-tt melléknéviigenév-kép-
zőt is. A kép egységes, csupán 1 képző, az -ékëny-ë- (olv) nem található meg a BK-ben, 2 képző 
kötőhangzója pedig már nyílt az eëR-ben. Meglepő az eëR ilyen nagyarányú egyezése a MK-szel.

C/II/2-3-4. összesítés. Melléknevek kötőhangzói: 15 + 19 (+ 1) zárt ë és 13 (+ 2) nyílt e

Nyelvi elem e-ë-zése
Főnév és 

kötőhangzó
a MK-ben

Megegyező főnév és 
kötőhangzó a BK-ben

Megegyező főnév és 
kötőhangzó az eëR-ben

Melléknév -s képzővel
Kötőhangzó: ë

15
15

5
6 (+ 1)

8
15

Melléknév
Kötőhangzó: ë

20
19 (+ 1)

16 + 1?
14 + 1? (+ 4)

13
16 (+ 1)

Melléknév
Kötőhangzó: e

15
13 (+ 2)

13
12

13
13 (+ 2)

Összes melléknév 50 35 34

Melléknevek százalékban 100% 70,00% 68,00%

Összes melléknévi 
kötőhangzó 47 (+ 3) = 50 33 (+ 5) = 38 44 (+ 3) = 47

Melléknévi
kötőhangzók
 százalékban

100% (+ 6,38%) =
100%

70,21% (+ 15,15%) =
76,00%

93,61 (+ 6,81%) =
94,00%

Megjegyzések: Itt legfontosabb adatunk a valós melléknévi kötőhangzók összesített aránya, MK 
‒ BK ‒ eëR: 100% ‒ 70,21% ‒ 93,61%. A BK számadata és számaránya azért alacsonyabb, mert 
szóalakok egy része nem fordul elő. A BK-nél beszámítottunk 1? szóalakot és 1? kötőhangzót, 
amelyek nemigen változtatnak az arányokon. A táblázatban az eëR-beli melléknevek számánál 10 
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(+ 3)-mal nagyobb az eëR-beli kötőhangzók száma, mert a kötőhangzói megegyezőséget elfogad-
tuk azoknál az ómagyar szavaknál is, amelyekhez valamilyen okból nem tudtunk hozzákapcsolni 
eëR-szóalakot.

I I I .  Hangkivető főnevek kötőhangzói: 
5  (+ 1)  + 7 (+ 1)  + 8 (+ 2)  = 20 (+ 4)

A III. rész szóanyaga más szóállományban, szócsoportban is megtalálható. Közös tulajdonságuk, 
szótövük változása miatt gyűjtöttük ide őket. Három külön alcsoportjuk az alapalak utolsó szótagi 
magánhangzója és a hangkivető tő kötőhangzója alapján: ë → ë; ë → e; e → e.

ë → ë, 5 (+ 1): ● kelyëh ‒ kelyh-ë- [BK kelëh ‒ (kelh-ë-)], lélëk ‒ lëlk-ë- ~ lelk-ë- (első szótag: 
25/29/2) [BK lélëk ‒ lëlk-ë-], (nehezëk) ‒ nehezk-ë-s [BK (nehezék) ‒ nehezk-ë-s], vëdër ‒ vëdr-
ë-k, vehëm ‒ vehm-ë- [BK vehëm ‒ (vehm-ë-)], verëm ‒ (verm-ë-) (fn) [BK verëm ‒ verm-ë-].

A MK-nek (+ 1) hozzáadott főneve a (nehezëk) (olv), a BK (+ 1) hozzáadott főneve a (nehe-
zék). Az eëR-beli nehézkës szónak nem alapalakja a BK-beli nehezék. Az ë kötőhangzóból (+ 1) 
található a MK-nél: (verm-ë-) (olv), és (+ 2) a BK-nél: olvasati (kelh-ë-) és (vehm-ë-).

ë → e, 7 (+ 1): ● étëk ‒ étk-e- (1/2/0; 3/6/0) [BK], (szamár)terëh ‒ -terh-e- [BK terëh ‒ terh-ë-
l-tetik], (ērtelëm) ‒ ērtelm(-e-) (= értelem) [BK ertelëm ‒ ertelm-e-], (félelëm) ‒ félelm-e- [BK 
félelëm ‒ félelm-e-], (gyëtrelëm) ‒ gyëtrelm-e- [BK gyëtrelm-e- ~ gyëtrelëm ‒ gyëtrelm-e-], 
(sērelëm) ‒ sērelm-e- (1/0/0) ‒ sírelm-e- (1/0/0) [BK serelëm ‒ serelm-e- (kh: 0/4)], (szerelëm) 
‒ szerelm-e-st [BK szerelëm ‒ szerelm-e-], (veszëdelëm) ‒ veszëdelm-e- [BK veszëdelm-e- ~ 
veszëdelëm].

Két alapszóalakot kivéve ‒ étëk ‒ étk-e- (1/2/0; 3/6/0) [BK], (szamár)terëh ‒ -terh-e- [BK 
terëh ‒ terh-ë-l-tetik] ‒ a MK alapszóalakjai hozzáadott szóalakok: (+ 6). A sērelm-e- (olv) és 
alakváltozata, a sírelm-e- (olv) kötőhangzóját a BK szerint javítottuk. A (+ 1) e kötőhangzót hoz-
zákapcsoltuk a MK-beli (ērtelëm) ‒ ērtelm(-e-) (= értelem) főnévhez a BK alapján.

e → e, 8 (+ 2): ● fēdelm-e- (kh: 6/2/2) [BK fedelm-e- ~ fedëlm-e-], fejëdelm-e- [BK fejë-
delm-e- ~ fejedelm-e-], (féreg) ‒ férg(-e-) ‒ férgëk (T/3. sz. birtok) [BK (féreg) ‒ férg-e-t ‒ férg-
e-ket], (fészek) ‒ fészk(-e-) ‒ fészkëk (T/3. sz. birtok) [BK (fészek) ‒ fészk-e-det], győzödelm-e- 
[BK], këgyelm-e-z [BK kegyelm-e-s], késëdelm-e- [BK], követelm-e-s (0/1/0; 1/0/0; 1/0/0) [BK 
követelméből (-e-)], sietelm-e- [BK], törödelm-e- (kh: 1/0/0) [BK -e-].

Külön vettük számba a fēdelm-e- (olv) és a fejëdelm-e- (olv) főneveket. A MK-nek (+ 2) főne-
ve: (szerelëm), (veszëdelëm). A MK-nek és a BK-nek egyaránt (+ 2) hozzáadott főneve: (féreg) 
(olv) és (fészek) (olv); a MK-nek (+ 2) kötőhangzója a BK szerint: (olv) (férg-e-) és (fészk-e-). 
(A eëR-ben: férëg, fészëk.)
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C/III. összesítés. Hangkivető főnevek kötőhangzói: 5 (+ 1) ë és 15 (+ 3) e

Névszó-alapalak
e-ë-zése

és kötőhangzója
A MK-ben Megegyező a BK-ben Megegyező az eëR-ben

Névszó alapalakja
Szótag, kötőhangzó:

ë > ë

5 (+ 1)

5 (+ 1)

4 (+ 1)

3 (+ 2)

3

3 (+ 1)
Névszó alapalakja

Szótag, kötőhangzó:
ë > e

2 (+ 6)

7 (+ 1)

8

8

2 (+ 6)

6 (+ 1)
Névszó alapalakja

Szótag, kötőhangzó:
e > e

8 (+ 2)
8 (+ 2)

8 (+ 2)
9 (+ 1)

2
8 (+ 2)

Alapalakok összesen 15 (+ 9) = 24 20 (+ 3) = 23 7 (+ 6) = 13

Alapalakok százalékban
100% (+ 60,00%) =

100%
133,33% (+ 15,00%) =

95,83%
46,66% (+ 85,71%) =

54,16%

Kötőhangzók összesen 20 (+ 4) = 24 19 (+ 4) = 23 17 (+ 4) = 21

Kötőhangzók százalékban 100% (+ 20,00%) =
100%

95,00% (+ 15,00%) = 
95,83%

85,00% (+ 23,52%) =
87,50%

Megjegyzések: A MK-nél igen nagy a hozzáadott alapalakok száma-aránya: 9, azaz 60,00%. Eb-
ben az egy fejezetben talán valamennyire vitatható is a hozzáadás. Az arány a MK ‒ BK ‒ eëR 
valós alapalakjainál: 100% ‒ 133,33% ‒ 46,66%. Az eëR-nél az ómagyar szóalakoktól való el-
térés miatt ilyen alacsony a százalékarány. A valós kötőhangzók aránya, MK ‒ BK ‒ eëR: 100% 
‒ 95,00% ‒ 85,00%; igen jelentős az egyezés.

D) Valódi (független) kötőhangzók

A toldalékolás és továbbtoldalékolás során jelentkező közbenső magánhangzók egy részét valódi 
(független) kötőhangzóknak nevezzük. Ezek nem kapcsolódnak szorosan sem a szótőhöz (alap-
tőhöz vagy viszonylagos tőhöz), sem a toldalékhoz. Az eëR D)D pontja mintájára tekintettük át a 
MK és a BK fellelhető hasonló szóanyagát, s összesen 21 esetben nyílt e, illetve 6 esetben zárt ë 
valódi (független) toldalék-kötőhangzót találtunk. A két nyelvemléket ez alkalommal egymást ki-
egészítő forrásként vettük figyelembe. A valódi (független) kötőhangzók megállapításához három 
mű nyújtotta a legtöbb segítséget: Károly 1961; Buvári 2001: 141‒158. o. (Toldaléktár); Mészáros 
2017. A fejezet két szóállományában a ‒ (= gondolatjel) jelzi azt, hogy a jelzett nyelvemlékben 
nem fordul elő az adott valódi kötőhangzó és/vagy a toldalék, illetve a valódi kötőhangzós-tol-
dalékos szóalak. (Egyébként a főnévképzők utáni kötőhangzókat a C) I. A főnév kötőhangzója 
(tővéghangzója) című fejezetben, a melléknévképzők utáni kötőhangzókat a C) II. A melléknév 
kötőhangzója (tővéghangzója) című fejezetben tárgyaltuk.) Ezt a gyűjtést fontos kísérletnek tekint-
jük; lehetséges, hogy később további valódi kötőhangzókat is fölismerhetünk és azonosíthatunk.
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18 [BK 21] -e- valódi kötőhangzó
A valódi kötőhangzók példáinak 21 esetét hat csoportra oszthatjuk: 9 + 1 + 3 + 1 + 2 + 5. Azaz 
részletezve: 9 (igető + -e- valódi kötőhangzó + képző); 1 (igető + -e- valódi kötőhangzó + feltéte-
les mód jele); 3 (igető + -e- valódi kötőhangzó + rag, igető + -e- valódi kötőhangzó + rag, igető + 
múltidő-jel + -e- valódi kötőhangzó + rag); 1 (-k- többesjel + -e- valódi kötőhangzó + -t tárgyrag); 
2 (melléknévi tő + -e- valódi kötőhangzó + -bb középfokjel; és -b- vagy -bb- középfokjel + -e- 
valódi kötőhangzó + -k többesszámjel); 5 (-m-, -d-, -önk-, -tëk-, -ëk-/-jëk- birtokos személyjelek 
+ -e- valódi kötőhangzó + -t tárgyrag).
● MK: ‒ [BK ég-e-dëzik ~ ég-e-dözik], vet-e-këdik [BK], gyöl-e-këzik [BK ëgybegyül-e-

këz-nek], vet-e-mény [BK], ereszt-e-ni [BK], MK: ‒ [BK nyer-e-ség, ver-e-ség], jöv-e-tel 
[BK], këll-e-tlen [BK], MK: ‒ [BK jöv-e-vény]; elereszt-e-në [BK ereszt-e-né]; kērd-e-sz 
[BK] nincs-e-nek [BK?], szerett-e-lek [BK]; kënyerek-e-t [BK]; küss-e-bb [BK küss-e-b],  
öregb-e-k [BK]; nyelve-m-e-t [BK fē-m-e-t], férje-d-e-t [BK lëlkë-d-e-t], lelk-önk-e-t [BK 
lëlk-önk-e-t], szüve-tëk-e-t [BK keze-tëk-e-t], fej-ëk-e-t [BK].

Az -e-dëzik kötőhangzónál-toldaléknál nem vettük figyelembe az ég-ö-döz (olv) szóalakot, épp 
az -ö- kötőhangzó miatt. Viszont föllelhető a BK-ben az ég-e-dëzik, illetve az eëR-ben az ég-e-
dëz (B. Lőrinczy 1988).

A feltételes mód három magas hangrendű, kötőhangzó utáni jelét együtt közöljük: -e-në, -e-ne, 
-e-né-. A legutolsóhoz több toldalék is járulhat.

A nincs-e-nek [BK?] a hiányos ragozású nincs tagadó ige T/3. személyű alakja, szabályosan 
toldalékolódik.

A MK szövegében túlnyomóan kötőhangzó nélkül csatlakozik a -b középfokjel a melléknév-
hez, például: öreg-b-e-k (olv). Ugyanakkor a küss-e-bb (olv) szóalak e magánhangzóját vehetjük 
a melléknév teljes tövének, de vehetjük valódi kötőhangzónak is, mint ezúttal tettük. Ugyanígy áll 
a helyzet a könyő (olv) ‒ könyv-e-bb (olv) [BK (könnyű) ‒ könyv-e-b] szóalak esetében is. (Az 
eëR-ben a melléknév tővéghangzója és a valódi kötőhangzó egybeeshet, de el is különülhet; lásd 
az eëR-beli öreg-ë- és öreg-e-bb-e-k szóalakokat!)

A fenti csoportosítás szerint mély hangrendben 15 esetben találtunk valódi -a- kötőhangzót a 
MK-ben: MK: ‒ , ëgybetan-a-kod-tak, tud-a-kozik, MK: ‒, vigaszt-a-ni, MK: ‒, hiv-a-tal-osok, 
mosd-a-tlan, MK: ‒; mëgtart-a-nák; mond-a-sz, MK: ‒, választott-a-lak; halak-a-t; hamar-a-bb, 
jobb-a-k; ëgyházam-a-t, Urad-a-t, tanóságonk-a-t, vigadalmatok-a-t, hálójok-a-t.

A birtokos személyjel utáni, fentebb tárgyalt valódi kötőhangzóval szemben zárt a kötőhang-
zó az olvasati (fēl) (= felebarát, társ) ‒ fel-e- [BK fel(-e-)] egyik szóalakjában: fel-e-d-ë- (olv) 
(2/3/1; 2/4/0; 5/0/0).

Másik szemléletes ellenpélda: a mëny-e-këzik (olv) [BK], ügy-e-këzik (olv) [BK], [BK had-a-
kozik] szóalakokban a kötőhangzó ténylegesen a főnévre jellemző, ahhoz kapcsolódik: mëny-e- 
(olv) [BK], ügy-e- (olv) [BK], had-a- (olv) [BK]; tehát ezekben az esetekben nem valódi (függet-
len) kötőhangzókról van szó. Lásd 11. A kötőhangzó (tővéghangzó) megállapítása című fejezetet!

5 [BK 5] -ë- valódi kötőhangzó
A MK és a BK vizsgálatakor 6 esetben találtunk -ë- valódi (független) kötőhangzót (1 + 1 + 3 + 
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1), amelyekből az első a MK-ből, a hatodik a BK-ből hiányzik. Az 6-féle lehetőség a következő: 
1 (igető + -ë- valódi kötőhangzó + képző); 1 (főnév + -ë- valódi kötőhangzó + képző); 3 (főnévi 
igenév töve + -ë- valódi kötőhangzó + személyrag); 1 (igető + -ë- valódi kötőhangzó + igei sze-
mélyrag).
● MK: ‒ [BK szëd-ë-get]; fej-ë-delm [BK]; fëjten-ë-m [BK kérn-ë-m], lënn-ë-d [BK vënn-ë-d], 

itéln-ë-tëk [BK keresn-ë-tëk]; késért-ë-tëk [BK: ‒]. A BK (2711) késértétëk (késértëtëk ’kísér-
titek’) szóalakja egyszeri előfordulás, tárgyas ragozású, s nem kapcsolható a MK szóalakjához.

 A fej-ë-delm [BK] képzője többnyire igéből képez főnevet: késëdelm-e- [BK] (veszëdelëm) ‒ 
veszëdelm-e- [BK veszëdelm-e- ~ veszëdelëm]; győzödelm-e- [BK], törödelm-e- (kh: 1/0/0) 
[BK -e-]. A szóalcsoport, illetve a táblázat elején is lehetne szerepeltetni.

A mély hangrendű szavak között a MK-ben és a BK-ben 6 -o- valódi kötőhangzót találtunk (0 + 1 
+ 3 +1): MK: ‒ [BK vál-o-gat ~ válagat]; biz-o-dalm-a-z-jatok; adnom, munkálkodnod, látnotok; 
mond-o-tok. A MK szövegében számos további példát találhatunk valódi kötőhangzókra. Hadd 
idézzük az egyik szemléletes szöveghelyet egy mély meg egy magas hangrendű szóalakkal: ha-
vas-o-k-a-t és köszvényës-ë-k-e-t (olv) (10va24; Mt 4,24). (Mindkét szóban az első kötőhangzó 
a tővéghangzó, a második a valódi kötőhangzó.)

D) összesítés. Valódi (független) kötőhangzók: 18 nyílt e + 5 zárt ë

Toldalék valódi (független) 
kötőhangzóval Példa a MK-ben Példa a BK-ben Példa az eëR-ben

Toldalék
valódi kötőhangzóval

e-vel + ë-vel
18 + 5 = 23 21 + 5 = 26 21 + 6 = 27

Százalékosan összesítve 85,71% + 83,33% = 
85,18%

100% + 83,33% = 
96,29%

100% + 100% =
100%

Megjegyzések: Itt kivételesen nem a MK valós kötőhangzóiból indultunk ki a százalékszámítás-
nál, hanem a BK, illetve az eëR összesített számadatából: 21 + 6 = 27 valódi kötőhangzó, s ezek-
ből számoltuk vissza az első (és második) oszlop százalékarányait. Az összesítésben egyik adat 
sincsen zárójelbe téve, mert kétféle valódi kötőhangzót számoltunk, tehát valós, nem pedig hoz-
záadott nyelvi elemekrőlről van szó. A MK-ben 3 kötőhangzós toldalék nem fordul elő (-e-ség, 
-e-vény, -ë-get), a 4. pedig ö-ző alakban és ö valódi kötőhangzóval mutatkozik (ég-ö-döz). A 
BK-ben 1 kötőhangzós toldalékra nem találtunk példát, mert a késértétëk (késértëtëk) (BK 2711) 
(= kísértitek) tárgyas ragozású igealak. Tehát a valódi (független) kötőhangzók állománya szinte 
teljesen megegyezik a MK-ben és BK-ben, illetve ezzel azonos az eëR megfelelő nyelvi anyaga 
is. A nyílt e valódi kötőhangzós toldalékok aránya, MK ‒ BK ‒ eëR: 85,71% ‒ 100% ‒ 100%. 
A zárt ë valódi kötőhangzós toldalékok aránya, MK ‒ BK ‒ eëR: 83,33% ‒ 83,33% ‒ 100%. A 
valódi (független) kötőhangzók szinte teljesen egységes képet mutatnak a MK-ben és a BK-ben, 
illetve az eëR-ben.



313Függelékek

F) Nyílt e-s kiegészítő szóállomány I‒III.

Ebbe a szóállományba a nyílt e-t tartalmazó (ugyanakkor ë-t nem tartalmazó) szavak, továbbá a csak 
kötőhangzójukban e-féle hangot tartalmazó névszók, más szófajú szavak kerültek. A szóállomány 
szóanyagát nem szótagrendbe, hanem betűrendbe sorolva gyűjtöttük három nagy alcsoport-
ba. A mintegy félezerre rúgó e-s szótövek több oldalt kitevő halmazát itt nem közöljük, hiszen 
számos szó, szóalak már szerepel valamelyik korábbi fejezetben vagy alfejezetben e-ë-zése, kö-
tőhangzója vagy alaktani besorolása folytán; s ezeket a nyílt e-s alap- és viszonylagos töveket 
alaktanilag amúgy is jóval könnyebb áttekinteni, még nyilvánvalóbb az egyezőség a MK-beli 
szóalakok, illetve a BK és az ëeR szóalakjai között.

Az összevetés szempontjából érdekesebbeknek és jelentősebbeknek tartjuk a számos szó (túl-
nyomóan névszó) mellett jelentkező kötőhangzókat (tővéghangzókat). Ha egy szónál nem mu-
tatkozik kötőhangzó sem a MK-ben, sem a BK-ben, nem számítottuk be a kötőhangzós szóállo-
mányba akkor sem, ha a kötőhangzó könnyen kikövetkeztethető: például nem jelentkezik sem a 
MK-ben, sem a BK-ben, de képzőik nyomán zárt ë lenne a kötőhangzója a gyűlőség (olv) [BK] 
főnévnek és a kezdet [BK kezdet (0/22; 0/22)] főnévnek, ezért nem is számítjuk be őket a kötő-
hangzós szavak közé. (Persze ez utóbbit beszámítottuk a valós szavak készletébe.) Egyébként a 
képzők, elhomályosult képzők, képzett szavak meghatározásához leginkább négy műre támasz-
kodtunk: Benkő ‒ E. Abaffy 1992, Bárczi 1941/1991, Ruzsiczky 1961 és Zaicz 2006.

Néhány összesítő adat: A Nyílt e-s kiegészítő szóállomány MK-beli valós szókészlete mintegy 
500 szó, s a MK ‒ BK ‒ eëR megegyezési arány az e-ë-zés tekintetében itt is meglehetősen ma-
gas: 100% ‒ több mint 70% ‒ körülbelül 70%.

I .  Igék

Mintegy 170 igét tudtunk összegyűjteni a MK szóanyagából. A valós igéknél a MK ‒ BK ‒ eëR 
megegyezési arány az e-ë-zés szempontjából: 100% ‒ több mint 60% ‒ közel 60%. Az alaktan 
taglalása az I. alállománynál sem volt célunk, annyit azonban hadd jegyezzünk meg, hogy a két- 
alakú igeképzők magas hangrendű változatai alkotta szavakból tekintélyes mennyiség szerepel: 
böjtöltethet (olv) (-tat/-tet; -hat/-het); (mëg)szegdeltetik (olv) (-dal/-del; -tatik/-tetik) stb. Az el-
homályosult képzők elemzésére nincsen módunk: kezd (olv) (-d) stb.

I I .  Főnevek,  melléknevek,  számnevek,  igenevek

Mintegy 250 szóból áll az alállomány. A valós szavak megfelelési aránya az e-ë-zésben a MK ‒ 
BK ‒ eëR viszonylatában: 100% ‒ 70% fölött ‒ jóval 70% fölött.

A Nyílt e-s kiegészítő szóállomány MK-beli valós kötőhangzókészlete mintegy 140-re rúg. A 
valós kötőhangzók száma ‒ érthetően ‒ jóval kevesebb a valós szavakénál, mert (az igék eleve 
kiesnek, és) számos névszó kötőhangzó nélkül fordul elő a MK olvasatában, s a kötőhangzó a BK-
ből sem „pótolható”. Érdemes még megjegyeznünk, hogy az MK kötőhangzóiból a zárt ë-k aránya 
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mintegy 2/3, a nyílt e-ké mintegy 1/3. A valós kötőhangzók megegyezési aránya az e-ë-zésben a MK 
‒ BK ‒ eëR viszonylatában rendkívül nagy: 100% ‒ körülbelül 95% ‒ több mint 85%.

A szóállományban egy-egy ē-s és ö-s kötőhangzós névszó található: fő [BK] ‒ fēdet (= fejedet) 
‒ fēmet ~ fejemet [BK fēmet ~ fejemet] ‒ fētëket (= fejeteket) [BK fētëkre]; ezüst-ö- [BK] (az 
olvasati csűrök, gyimölcsözet és egyéb szóalakokat itt nem számítva).

A nyílt e kötőhangzó kétféle módon járulhat a szavakhoz: alaptőhöz (olvasati alakok): bölcs-e-, 
fül-e-, (vad)méz-e-, víz ‒ viz-e- stb.; vagy képző után a viszonylagos tőhöz (olvasati alak): föl-
di-e- stb. A -nemő ‒ -nemőv-e-k (képzőszerű utótag) [BK] ide is bekerült, bár besoroltuk a mel-
léknévképzők közé. Korábban már tárgyaltuk a nyílt e kötőhangzós főneveket, illetve mellék-
neveket, továbbá az e valódi (független) kötőhangzókat, tehát ehelyütt nem foglalkozunk velük.

Az alaptövek és a viszonylagos tövek ë-zésére vonatkozó két alállományt a kötőhangzókról alko-
tandó kép teljességéért közöljük:

Alaptőnek tekinthető főnévtövek zárt ë kötőhangzóval: 34 (+ 7)
Külön összesítettük a MK zárt ë kötőhangzós névszóit, s először az alaptöveket vettük számba. 
Bár az itt következő 12 szó a szófejtések szerint tartalmaz, tartalmazhat elhomályosult képzőt, 
illetve némelyikük valamikor szóösszetétel lehetett, mégis besoroltuk őket a lejjebb követke-
ző alaptövek közé: (olvasati szóalakok) edény-ë-, innep-ë-, Isten-ë-, isten-ë-, kert(-ë-), keves 
‒ keves-ë-, kilenc-ë-, liszt(-ë-), tehen-ë-, törvény-ë-, venerék-ë-, vidék-ë-. A négy evangélium 
szóhasználatának megfelelően az Isten-ë- (olv) tulajdonnév, például: Isten-ë-d-e-t (28rb37; Mt 
22,37); az isten-ë- (olv) köznév (96vb34; Jn 11,34 és 96vb35; Jn 11,35); ezért különválasztottuk 
őket. Tehát az alaptőnek tekinthető 34 valós és a BK alapján hozzáadott (+7) névszó:
● (példa)besz-ë- (0/3/0; 3/0/0) [BK 0/2; 2/0], (példa)beszéd-ë- (kh: 32/17/2) [BK kh: 10/0], ebéd-ë- 

(0/0/2) [BK kh: 1/0], edény-ë- (0/8/0; 2/0/0) [BK 0/29; 12/0], éj-ë-[BK], érdem-ë- (4/8/3; 
2/0/0) [BK érdëm-ë-], es ‒ es-ë- (= eskü) [BK], fegyver-ë- [BK fegyver(-ë-)], hely-ë- [BK], 
innep-ë- [BK], Isten-ë- [BK], isten-ë- [BK], jegy-ë- [BK], jel-ë- [BK jel-ë-s], kép(-ë-) [BK 
kép-ë-], kereszt-ë- [BK kërëszt-ë-], kert(-ë-) [BK kert-ë-], keves (ë/e/e: 0/6/1; ë/e/é: 0/4/3) 
‒ keves-ë- (kh: ë/e/e: 5/2/0) [BK keves ‒ keves-e-], kilenc-ë- [BK kilenc-e-], köl(y)k-ë- [BK 
köl(y)k-], liszt(-ë-) [BK liszt-ë-], méh-ë- (2/0/0) [BK kh: 3/1], özvegy-ë- (4/10/0; 5/0/0) [BK 
(0/8; 1/0)], pénz-ë- (3/2/0) [BK kh: -ë- (3/0/0)], rés(-ë-) [BK réss-ë-k], retesz-ë-, seb(-ë-) [BK 
seb-ë-], sér-ë- ~ sír [BK sír], sereg-ë- [BK], siket-ë- [BK süket(-ë-)], szél-ë-s [BK szél-ë-s], 
szënt ~ szent (31/94/8) -ë- [BK szënt ~ szent-ë-], szép-ë- (1/0/0) [BK 1/1], szer(-ë-) (0/3/0) 
[BK szër ‒ szër-ë-z], tehen-ë- [BK], test-ë- [BK], tiszt(tartó) (-ë-) [BK tiszt-ë-], törvény-ë- 
[BK], venerék-ë- (1/2/0) [BK kh: -ë- (2/0)], vér-ë- (3/3/0) [BK 4/0/], vidék-ë- [BK].

 A fenti alaptöveknek tekintett töveknél az ë kötőhangzók száma: MK: 34 (+ 7), BK: 34 (+ 2), 
eëR: 27 (+ 6). Tehát a valós zárt ë kötőhangzók száma a MK ‒ BK ‒ eëR tekintetében: 33 ‒ 33 
‒ 27; arányuk: 100% ‒ 100% ‒ 81,81%.

Viszonylagos tövek, képzett főnevek zárt ë kötőhangzóval: 46 (+ 10)
Külön alállományt hoztunk létre a viszonylagos tövek utáni ë kötőhangzós névszóknak:
● békeség-ë- (10/16/3; 7/6/0) [BK békëség-ë- 36/0; 7/0], betegség-ë- (1/11; 6/6; 4/2) [BK 0/1; 

0/1; 1/0], bölcseség-ë- (0/10/0; 1/1/0) [BK 0/11; 3/0], dicséret-ë- (1/3/0; 3/0/0) [BK kh: 12/0], 
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dicsőség-ë- (3/3/0) [BK 8/0], élet-ë- [BK kh: 1/0], ellenség-ë- (kh: 5/0/0) [BK kh: 9/0], ének-ë- 
[BK], esmert-ë, felelet-ë- [BK], feleség-ë- [BK], fénesség-ë- (kh: 2/2/0) [BK fén(y)ësség-ë-], 
fösvénség-ë- [BK fösvénység(-ë-)], föveny(-ë-) [BK föveny-ë-s], hitetés-ë-, hűség-ë- (0/1/0) 
[BK hűség(-ë-)], hütötlenség-ë- [BK], itélet-ë- [BK], ivöltés(-ë-) [BK üvöltés-ë-], jöve-
tel-ë- [BK jövetel(-ë-)], (fël/nap)kelet-ë- [BK], kenet-ë- [BK], kérés(-ë-) [BK kérés-ë-], 
kevélség(-ë-) [BK kevél(y)ség-ë-], költség-ë- [BK], (mëg)környék-ë-z [BK környék-ë-z], 
köszönet-ë- [BK], köszvény-ë-s, követ-ë- [BK], követség-ë- (kh: 0/2/0) [BK követség-ë-], 
(elő-)lét-ë- [BK lét-ë-], mérték-ë- [BK], nehezség-ë- (kh: 0/1/1) [BK nehezség-ë- (kh: 1/0)], 
(embër)öldökés-ë- [BK öldöklés-ë-], őrizet(-ë-) [BK őrizet-ë-], ötven-ë- [BK ötven(-ë-)], 
rëjtëk(-ë-) [BK rejtëk-ë-], részeg-ë-s (0/3/1; 1/0/0) [BK részëg-ë], setét-ë- (5/24/0; 4/2/0) [BK 
sëtét-ë-], setétség-ë- (kh: 5/3/0) [BK sëtétség-ë-], sövény-ë- (0/1/0) [BK sövény-ë-], szëge-
let(-ë-) [BK szëgelet-ë-], szegén-ë- [BK szëgén(y)-ë-], szellet-ë- [BK], szëmély ~ személy 
(-ë-) (első szótag: 5/6/0) (birtokos személyjeles alakok: szëmélyë, szëmélyëk) [BK szëmély 
~ személy (első szótag: 29/40) -ë-], szerzés(-ë-) (0/9/0) [BK szërzés-ë-], szövétnek-ë- [BK], 
tehetség-ë- (0/1/0) [BK tehetség-ë-], tét-ë-[BK tét(-ë-)], tetem-ë- [BK tetem(-ë-)], (törvény)
törés-ë- [BK törés(-ë-)], töret-ë-, üdvösség-ë- [BK], végezet-ë- [BK], vendégség-ë- (1/2/0) 
[BK kh: -ë- 1/0], vetemény(-ë-) [BK vetemény-ë-]. – Az ötven-ë- (olv) [BK ötven(-ë-)] föl-
fogható szóösszetételnek is.

A husvét(-ë) összetett szó (vö.: olvasati husvétbe, husvétben, husvétnek). A kétszer előforduló 
olvasati husvétëk tulajdonképpen birtokos személyjeles szóalak. Egyébként az utótag a vësz ige t 
képzős származéka, de a szótár nem ott tárgyalja, hanem a húsvét pascha címszónál (Nyíri 1993). 
Így mi sem soroltuk be az alállományokba.

Az itt fölsorolt viszonylagos töveknél az ë kötőhangzók száma, MK: 46 (+ 10), BK: 47 (+ 7), 
eëR: 44 (+ 9). Tehát a valós ë kötőhangzók száma a MK ‒ BK ‒ eëR viszonylatában: 46 ‒ 47 ‒ 44; 
arányuk: 100% ‒ 102,17% ‒ 95,65%.

III .  Egyéb szófajú szavak

Mintegy 80 szó alkotja ezt az alállományt. Egy-egy szónak több szófaja is lehet: el (olv) (hsz, ik) 
stb. A személyes névmást elhagytuk a személyjeles határozószók elől: (ő)érte stb. A [BK?] jelölés 
itt is azt jelzi, hogy a szóalak feltehetően előfordul a BK-ben is, de forrásmunkánk (Károly 1965) 
nem tartalmazza. A BK szóanyaga majdnem teljes egészében vélelmezett. Három BK-beli szó 
e-ë-zése tér el a MK-étől: ingyen [BK ingyën?], senki [BK? sënki], (e)szerént [BK? (e)szërént]. 
Ezért kevesebb hárommal a vélelmezett szószám (75?) a BK oszlopában, mint a MK-ében. Az 
olvasati benne, előtted, érte, neki, tőlled, vele birtokos személyjelezett alakjait is beleszámoltuk 
a három oszlop adataiba ‒ a szokásos módon. Ebben az alcsoportban két szónál mutatkozik kö-
tőhangzó: ez-ë- (nm) [BK?], (ez)illyeten(nemő) (1/1/1; 2/0/1) ‒ illyeten-ë- (0/4/0; 0/3/1; 4/0/0) 
(nm) [BK? illyeten-ë-].

Összesítve az egyéb szófajú szavak aránya az e-ë-zésben a MK ‒ BK ‒ eëR tekintetében: 
100% ‒ több mint 95% ‒ több mint 75%.
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ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK

A Müncheni kódex (Tatrosi másolat) nyelvi rendszerébe beletartozó e-ë-zést a másolási hibák el-
lenére is meglehetős pontossággal tükrözi a Némëti György által létrehozott kézirat betűhű szöve-
ge, s még inkább a valósághoz hűen igyekszik azt visszaadni olvasatunk. Ahogyan Áttekintésünk 
példaanyagából és a Szóállományokból, a számszerű és százalékos összesítésekből kiderül, a MK 
e-ë-rendszerével túlnyomórészt megegyezik a Bécsi kódexé, sőt 20-21. századi magyar nyelvünk 
e-ë-zése, az eëR is. Sikerült elkülönítenünk azokat a szótöveket és kötőhangzókat, amelyeket 
Némëti György sajátjának tekinthetünk, s talán összefüggésben lehetnek kiejtésével (anyanyelv-
változatával vagy tanultnyelv-változatával). Ám az is lehetséges, hogy ezeknek a nyelvi elemek-
nek az eltérő írásmódját főként nem nyelvi, hanem tovább kutatandó írásgyakorlati vagy egyéb 
külső okok idézték elő.

A MK és a BK e-ë-zésének összecsengése nem lephet meg bennünket: az eltérések jelenték-
telenek, hiszen a két kódex eredete ugyanarra a forrásra vezethető vissza. De az 550-600 évvel 
későbbi e-ë-ző nyelvelemek, sajátosságok ilyen nagy fokú egyezése a MK-éivel és a BK-éivel 
újabb jelentős adalék a magyar nyelvi rendszer pontosításához, s nem kevésbé: nyomós bizonyí-
ték anyanyelvünk ősiségére, időállóságára és szerves továbbélésére.

Kiváló kutatóink, nyelvészek és irodalomtörténészek hosszú ideje és számos szempontból 
foglalkoznak nemzeti műveltségünk csiszolatlan gyémántjával, a tatrosi kézirattal. Szente Imre 
műfordító, költő, író, nyelvész A Huszita Biblia tanulságai című kisebb írásában (Szente 2005) 
az ómagyar alkotás gazdag nyelviségét méltatja, néhány nyelvújító szándékú szóalkotását külön 
is kiemeli. Törődjünk hát méltó módon első evangéliumfordításunkkal, tekintsük rejtett, kiásandó 
kincsnek, sőt hasznosítható nyelvi forrásnak.
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II. Függelék

A ZÁRT Ë-ZÉS ÁLTALÁNOS RENDSZERE

Ki miben járatlan, abban gyermëk.
Gyakorlat tëszi a mestërt.

(Magyar közmondások)

Nyitott kapukat döngetünk? Nem, mert kapu helyett a zárt ë-hez jelenleg csak a cselédlépcsőn lehet 
eljutni, s az is el van torlaszolva. A Müncheni kódex (Tatrosi másolat) olvasatának és mellékletei-
nek, valamint az I. és II. Függeléknek a közzététele talán enyhíthet egy kicsit azon a furcsa helyze-
ten, hogy a főiskolai, egyetemi oktatásban eddig nem foglalkoztak a zárt ë-zés általános rendszeré-
vel. Pedig a szókészlet és a nyelvtani összefoglaló összetömörítve elfér akár egyetlen A/4-es lapon, 
másfél oldalon. Ennek az áttekintésnek párhuzamos viszonyítási anyagként való szerepeltetését 
indokolja az alábbi, kevéssé idézett fontos kijelentés is: „…a dunántúli nyelvjárások ë-zése legköze-
lebb áll a történetileg igazolható régi magyar ë-zéshez…” (Elekfi 1966: 239. o.). Ez a megállapítás 
nyilvánvalóan a Müncheni kódex (Tatrosi másolat) és a Bécsi kódex nyelvének, illetve a dunántúli 
nyelvjárási területeknek az e-féle hangokban megmutatkozó kapcsolatára vonatkozik.

Az itt következő összefoglaló ugyan csak a zárt ë-zést mutatja be, de a nyílt e használata szintén 
rendszerszerű. (Az I. Függelékben az eëR rövidítéssel utalunk erre az átfogó nyelvi alrendszerre, 
illetve félkövérrel jelöljük a MK, illetve a BK szóalakját, kötőhangzóját, ha az e-ë-zés tekintetében 
megegyezik vele az eëR megfelelő nyelvi eleme.) A zárt ë-zés általános rendszerének feltárásában a 
legfontosabb forrásaink a következők voltak: Elekfi 1966, Szabó 1971, Balogh é. n. [2001], Buvári 
2001, Buvári 2010, Mészáros 2017. A dolgozat részei közül a B), C), D) és E) rész megjelent a Bárczi 
Füzetëk sorozatában: először a Bárczi Géza Emlékévben (Mészáros 2015); másodszor a Kodály-em-
lékévben (Mészáros 2017). Itt kisebb módosításokkal adjuk újra közre. Az F) Nyílt e-s kiegészítő 
szóállományból csak részleteket közlünk az I. Függelékben; az F) pont a II. Függelékben nem szere-
pel, az eëR ennek megfelelő anyaga a már említett szakirodalmi művekben benne foglaltatik.

A) Bevezetés

1.  A zárt ë  hangról;  jelölése fontosabb szótárainkban

A következő szakszerű leírás szerint így képezzük a zárt ë hangot: „Szűkebb ajakréssel és félig 
zárt állkapocs-nyitásszöggel képzett rövid, palatális magánhangzó. A nyelvhát elülső része kissé 
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feldomborodik, és pereme érinti a szájpadlást. A nyelv hegye az alsó fogsor hátsó oldalához tá-
maszkodik. A nyelvcsap zárja az orrüreg felé vezető utat” (Molnár 1970: 58. o.). Tulajdonképpen 
a rövid ö helyén képezzük, de széthúzott ajkakkal. Nem egyezik meg teljesen az é hang röviden 
ejtett változatával. Ennek a hangunknak a megfelelő használata nélkül idegen nyelvi kiejtésünk 
is pontatlan. Noha helyesírásunkban nincsen benne az ë, a magyar nyelvi rendszernek szerves 
része ‒ jelöletlenül is. Rédei Károly fölvázolja a magánhangzó-harmónia egyes fajtáit (Rédei 
2002: 103‒104. o.). Eszerint a magánhangzók harmóniája (együttállása, összecsengése), illetve 
a magánhangzó-illeszkedés akkor valósul meg, ha a szabad szóelemben (szabad morfémában), 
illetőleg a szabad és kötött szóelemek kapcsolódásakor a szóalakban vagy csak elöl képzett, ma-
gas (palatális), vagy csak hátul képzett, mély (veláris) magánhangzók fordulnak elő. A magyar 
nyelvet a részleges magánhangzó-harmónia jellemzi.

Czuczor Gergely és Fogarasi János szótára, amelyet inkább csak a nyelvész közönség ismer, 
mind a szótövek, mind a tővéghangzók és toldalékok terén pontosan útbaigazít bennünket a nyílt 
e és zárt ë használatában ‒ nyilván az akkori nyelvállapotnak megfelelően (amely állapot az e-féle 
hangok tekintetében nem áll távol a 20-21. századi nyelvállapottól). A szerzők hangunk jelölésére 
a szótári részben az egypontos ė-t használják; a bevezető 164 oldalas Előbeszédben megkülön-
böztetnek „rövid, élesebb kiejtésü e”-t is, melynek jele ë (Czuczor ‒ Fogarasi 1862: 34‒63. o. és 
következők).

Elekfi László kitartó, szakavatott munkálkodásának eredménye, hogy hétkötetes kiemelkedő 
alapművünkben, A magyar nyelv értelmező szótárában a megfelelő szótövek mellett zárójelben 
szerepel az e vagy ë, illetve a szavakra jellemző e-féle kötőhangzó (tővéghangzó, teljes tő záró-
hangja) (Bárczi ‒ Országh 1959: XVIII‒XX. o.). Nagyrészt hiányzik a toldalékrendszer e-ë-je-
lölése, toldalékjelölés csak esetlegesen fordul elő (lásd például a miheztartás címszót). A nagy 
munkálat folytatásaként Elekfi László pontos, rendkívül részletező tanulmányában (Elekfi 1966: 
237‒278. o. táblázatokkal) föltárja A magyar nyelv értelmező szótára első ötödének e-ë-zését, és 
rengeteg fontos megfigyelést, szabályszerűséget rögzít. A magas szintű munka azonban nem talált 
folytatásra, s elmaradt a rendszerszerűség kimondása és bemutatása. Elekfi László értékes, pontos 
Magyar ragozási szótárában (Elekfi 1994: 11‒15. o.) háromféle betűjellel jelöli hangunkat; ë: 
köznyelvünk egyik változatában és a nyelvjárások nagy részében állandóan zárt ë hangzik (ö-ző 
nyelvjárásokban helyette többnyire ö); ė: nem egészen általánosan ejtett zárt ë hang; e (a megfe-
lelő szavakban is dőlten): nyílt és zárt változatban is ejtett hang. A címtől eltérően nagy számban 
szerepelnek az e-ë-s képzők és jelek is; viszont a teljes tövek, illetőleg a kötőhangzók tárgyalása 
nem teljes körű.

A Magyar értelmező kéziszótár első és második kiadása (Juhász ‒ Szőke ‒ O. Nagy ‒ Ko-
valovszky 1972: X. o. és XIII‒XV. o.; Pusztai 2003: XII. o. és XVII‒XX. o.) közöl igei és név-
szói ragozási sorokat, mellettük az e-féle hangok jelölésével. Hiányoznak a szótövek, valamint a 
képzők s a kötőhangzó e-ë-i ‒ „helyszűke miatt”.

Fekete László Magyar kiejtési nagyszótárában (Fekete 2016) s korábbi szótáraiban elsősorban 
a szótövek ë-it jelölte be, s zárójelben ‒ helyesen ‒ a teljes szó szerepel. De hiányzik az ë-s szó-
tövek egy része, szinte az összes toldalék, s a megfelelő kötőhangzók is csak elvétve szerepelnek.

A magyar nyelv nagyszótárában (Ittzés 2006: 799. o.) Elekfi László és Laczkó Krisztina köz-
readja a Ragozási táblázatokat (lényegében a Magyar ragozási szótár megfelelő anyagát), de a 
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szótárban, sajnos, nem leljük föl sem a szótövek, sem a kötőhangzók, sem a toldalékállomány 
e-ë-sítését.

Összegzően, nagyon leegyszerűsítve ennyit állapíthatunk meg: Az előzőekben említett, fontos 
és értékes 20. és 21. századi alapművekből, valamint számos más szakkönyvből, tanulmányból 
hiányzik az e-ë-zés rendszerszerűségének jelzése és összesítő bemutatása.

2.  Buvári  Márta átfogó ë-ző mércéje ‒ mintegy 55 szó 
kiejtés i  ingadozásával

A szerző a ma is széles körben élő zárt ë-zést dolgozta föl ‒ megalkotva a mércét (normát) a közös 
használat, a köznyelv számára is (Buvári 2001).

Természetesen létre lehet hozni másféle, egyes részleteiben ettől a változattól különböző mér-
cét is: Például meg lehet alkotni a nyugat-dunántúli mércét – például Szente Imre Kalevala-for-
dítása és tanulmánykötete alapján (Szente 2001/2002, Szente 2005), továbbá Pusztay János zárt 
ë-vel bejelölt műfordításaiból kiindulva (Vabarna ‒ Pusztay 2017a, Vabarna ‒ Pusztay 2017b) 
‒ természetesen további (nyelvtudományi) műveket is fölhasználva; vagy a gömöri mércét a Gö-
mörország folyóirat szintén ë-vel bejelölt száma szerint (Gömörország 2003/2.) ‒ egyéb szakiro-
dalommal kiegészítve. Föl lehetne állítani a körösfői (kalotaszegi) ë-ző mércét is Péntek 2008 és 
további megfelelő szakirodalom alapján. Ennek az utóbbi kis kerekasztal-hozzászólásnak az e, ë 
betűs szövegszavait (valamivel többet, mint 120-at) átvizsgálva meglepődtem: Péntek János pro-
fesszor úr e-ë-zése alig-alig különbözik a Buvári Márta által megállapított és javasolt mércétől. 
Valamivel gazdagabb ë-s tövekben (bë, ëgyënrangú, lëgalább, mëntén, mëntës, Nëmzeti, Sep-
siszëntgyörgy), a módhatározó ragja is ë-s (részletësën, teljesën stb.), egyetlen kötőhangzó (teljes 
tő záróhangja) viszont nyílt (amely aztán újabb szószármazékokban jelentkezik: jelenség, jelent, 
jeleznëm). Hasonlóképpen: Fehér Bence irodalmi műveinek ë-zése csak jelentéktelen eltérést mu-
tat a zárt ë-zés általános rendszerével való összevetéskor (Fehér 2000a, Fehér 2000b, Fehér 2006, 
Fehér 2008a, Fehér 2008b).

A máig élő nyelvjárások kisebb-nagyobb különbözőségei ellenére tehát a zárt ë-zés egységre 
utaló képet mutat, s ezt a létező rendszert jelenleg legpontosabban a szerző, Buvári Márta műve 
tükrözi. (Két példa tő ingadozására: az érdëm (fn) néhány nyelvjárásban érdem; vagy a cserép 
(fn) más nyelvjárási változatban csërép. De az elsőként említett főnév kötőhangzója általánosan 
ë: érdëm-ë-t ~ érdem-ë-t.)

A Bevezetésből (Buvári 2001) megismerhetjük a teljesebb, 15 magánhangzós köznyelvi kiejté-
si változat mibenlétét, nyelvi értékét, fontosságát. A Tőszótár, Keresztnevek, Toldaléktár fejezetek 
átfogó anyaga megbízhatóan tájékoztat bennünket. Buvári művének teljes anyaga beleépült a 
MorphoLogic Kft. és a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány által megalkotott számítógépes eszközbe, 
programba (HELYËSEN 2006), amely a számítógépben lévő tetszőleges, köznyelvi magyar szö-
vegünkben igen rövid időn belül, akár pillanatok alatt bejelöli a zárt ë betűket.
A szerző összesítése alapján ‒ a gyakoriság miatt ‒ a nëm ~ nem tagadószó ingadozása a legjelen-
tősebb a magyar nyelvterületen. Egyébként a szótövek ë-zése mintegy 15 százalékban ingadozik; 
a kötőhangzók, de főként a toldalékok rendszere még egységesebb. Buvári Márta szerint az aláb-
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bi ingadozások elfogadhatók az általa gyűjtött, kiterjedt szóanyagban (az elöl álló kiejtési alak 
került be elsőként az említett számítógépes eszközbe: ► amely-e-k (amëly-), mely-e-k (mëly-), 
melyik-e-k (mëlyik-), némely-e-k (némëly-), sëmelyik-e-k (sëmëlyik-), valamely-e-k (vala-
mëly-), valamelyik-e-k (valamëlyik-); deci (dëci); ëb-ë-k (eb-); hërrëg (herrëg), hërsëg (hersëg); 
këllék-ë-k (kellék-), këllem-ë-k (kellem-), këllemes-e-k (kellemes-), këllemetlen-ë-k (kellemet-
len-), këllő-e-k/-k (kellő-); kétely-ë-k (kétëly), métëly-ë-k (métely-); lék-ë-k (lék-e-k), lékël (lé-
kel); lënge (lenge); nem-ë-k (nëm-) (= nemzetség, válfaj), nemës-e-k/-ë-k (nëmës); negyed-ë-k 
(nëgyed-), negyedik-e-k/-ë-k (nëgyedik-), negyven-e-k (nëgyven-); pertli (përtli); pëshed (pes-
hed); rëked (reked), rëkedt-e-k (rekedt), rëkesz-ë-k (rekesz), rëkeszt (rekeszt), rëkken (rekken), 
rëkkenő-e-k/-k (rekkenő); rëvolvër-ë-k (rëvolver-); szemetël (szemetel); szép-e-k (szép-ë-k), szé-
pen (szépën); szerb-ë-k (szërb); szerel (szërël); szërkentyű (szerkentyű), szërkeszt (szerkeszt), 
szërkesztő (szerkesztő), szërkëzet-ë-k (szerkezet-); szerv-e-k (szërv-), szerves-e-k (szërves-), 
szervez (szërvez), szervezet-ë-k (szërvezet-); szevasz (szëvasz); telek, telkëk (telkek) telkës-e-k 
(telkes-); vëcsërnye (vecsërnye); verkli (vërkli).

Magánhangzós szótagrend: A szavaknak a szótag magánhangzója szerinti csoportosítása. Az 
alább következő szócsoportokat az Ë, E, X, azaz az ë-s, az e-s és az x-es (= egyéb, általában ma-
gas magánhangzós) szótagok sorrendje alapján, az egy szótagtól elindulva növekvő szótagszám 
szerint építettük föl (Elekfi 1966: 237‒278. o. táblázatokkal; Szabó 1971).
Félkövér jelölés: Az 1‒7. számú szócsoportokban értelmező kéziszótárunknak rögtön a címszó 
után következő, bekarikázott gyakorisági számai alapján félkövér jelölés emeli ki az ebben a kör-
ben leggyakoribb szavainkat (Pusztai 2003: belső borító, legfelső felirat; XII. oldal 1. bekezdés). 
Főként a leggyakoribbakat, vagyis az 1-es és 2-es számúakat, mintegy 250-et jelöltünk be – első-
sorban tájékoztató céllal, hiszen a többi szó is fontos.

B) Zárt ë szótövekben: 1‒7.

A szócsoportok általában a következő alcsoportokból tevődnek össze: ► igék; ► főnevek, mel-
léknevek; számnevek, igenevek; ► egyéb szófajok.

1.  szócsoport

Ë: (68 szótő)
► csëng, ësz-|ik, fëd, fëdd (~ fedd), fëst, këll, lëng, lësz, mëgy, pëdz, pëng, rëng, szëd, tësz, 

vësz, zëng.
► bëcs, bëgy, cënk, cët, csëcs, csëkk, csënd-e-t, csëpp-e-k/-ë-k (mn/fn), ëb, ëgy-e-t (szn, ne), 

fëgy- (~ fegy-), fëss-e-k, gyëp, hëcc, hëgy-e-k, këgy-e-t, mëccs, mëggy-e-t, mëny-e-k, mëny-
ny-e-t, për, përc, pëtty, rëg, rënd, rëp-, rëst-e-k/-ë-k, sër, szëbb-e-t, szëg-e-k (fn) – szeg (i), 
szëgy-e-t, szëm, szër, szërv-e-k (szerv-), tëtt, vëgy-.
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► -ë (hsz, kérdőszócska), ën- (ön-) (előtag), fël (hsz, ik) – fël-e-t (fn), fënn ~ fënt (hsz), lë (hsz, ik), 
lënn ~ lënt (hsz), mëg (hsz, ik, ksz), mëly-e-k (mely-) (nm), në (hsz) – ne (mondatszó), nëm ~ 
nem (hsz, tagadószó), nem ~ nëm (fn), rëccs (mondatszó), së (ksz), sëm (ksz), të (nm), tën- (nm).

Ë-Ë:
► bërrëg, csëpëg, csërrëg, csëttëg, fëcsëg, hërrëg, hërsëg, hëtyëg, këtyëg, përcëg, përëg, pëtyëg, 

pëttyëg, pëzsëg, rëcsëg, rëttëg, rëzëg, sërcëg, szëpëg, zsënyëg. ► csërfël, hëccël, hërgël, pëc-
kël, përgël, përzsël, rëndël, szërël. ► pëdër, sëpër szërëz, tëgëz (i) – tegez (fn).

► bërbër, bërzsëny, csëcsën, csëndër, csërfës-e-k, fëlcsër, fëlës (fölös) – feles (½-es), gërëzd, 
hëgyës (eszköz) – hëgyes (táj), kërëszt, pëndëly, përsëly, szëndër, tëttës, vëgyës-e-k/-ë-k, 
vërës-e-k/-ë-k.

► bëzzëg, ënnën- (önnön) (előtag), fëlëtt.
 Ë-Ë-Ë: ► csëpërëg, szëmërëg, szëndërëg. ► gërëndëly. Ë-Ë-Ë-X: ► bërzënkëdik, csëpërëdik, 

këkëckëdik, pëndërëdik. Ë-Ë-E: ► fëlësleg, nëmëre (szélfajta), përëszke, përëszlen, szëdër-
jes-e-k/-ë-k, szëdërnye, szërëncse, szërkëzet, vëcsërnye. Ë-Ë-X: ► pëndërít. ► gërëncsér, 
kërëszt(y)én(y), pëllëngér, përëszlény, tëpërtő.

2.  szócsoport

Ë-E:
► pëshed, rëked, sërked. ► rëstell, rëszket, szërkeszt, szërvez (szervez). ► csëppen, frëcs-

csen, këttyen, pëccen, rëccsen, rëkken, sërken, szëppen.
► ëgyen- (előtag), fëcske, fëlleg, gërnye, gyënge, hëtyke, këce (élénk, kecsës), këllem, lëj-

jebb, mëgye, mëzsgye, pënge, përje, përnye, rëggel (hsz, fn), rëkesz, sërke, sërte, vëpsze, 
zsëmle, zsënge.

► szërte (hsz, ik).
 Ë-E-Ë: ► fëllebbëz, mënetël (i). ► ëgyetëm, szërzetës. Ë-E-Ë-X: ► rëstelkëdik. Ë-E-E: ► 

bëtlehem, ëgyveleg, fërgeteg, mënetel (fn), mënyecske, mënnyezet, rëndetlen, rëngeteg (mn, 
szn, fn), szëmtelen. Ë-E-X: ► fëllengzős, lëendő, mënyegző, szërkentyű. Ë-Ë-E-E: ► ëszpë-
rente (Szente Imre jelölésjavaslata).

3.  szócsoport

Ë-X:
► csëpül, csërdít, csëtlik, csëttint, lëndül, pëndül, përdül, rëndül, rëpül, rëzdül, sërdül, sërít, 

zëndül, zsëndül.
► bëtű, ëgyén, fëcni, fëlhő, gërinc, gyëngéd-e-k, gyëplő, gyëpű, mënyét, pëcér, pëcsét, sërény-

e-k, sërtés-e-k/-ë-k, sëtét-e-k/-ë-k, szëgény-e-k/-ë-k, szëlíd-e-k, szëmély, szëmő, szëmölcs, 
szërdék, szërény-e-k/-ë-k, zsëllér.

► mëgint, sëmmi, sënki, szërint.
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5 időtartam-váltakoztató: É → Ë ► dërék – dërëk-a-t (fn, mn), ëlég – ëlëg-e-t. É → E ► ëgyéb 
– ëgyeb-e-t, fëdél – fëdel-e-t, kënyér – kënyer-e-t.
Ë-X-Ë: ► fëcsérël, szëlindëk. Ë-X-E: ► ëgyüttes-e-k/-ë-k, szëmőke, zëlnice, zsëndice. ► 
szërinte. Ë-X-X: ► ëbihal, szëmöldök.

4.  szócsoport

E-Ë:
► brekëg, csemcsëg, csevëg, hebëg, hemzsëg, hencëg, lebëg, leppëg, mekëg, nyekëg, rebëg, 

rekëg, remëg, seppëg, terëm (i). ► csencsël, kecël (fut), lebzsël. ► derëng, feszëng, kerëng, 
merëng, versëng.

► csegëly, embër, gyerëk, gyermëk, hengër, kendër, mestër, rejtëk, remëk-e-k/-ë-k, tengëly, 
tengër, versëny. ► cserës, csetrës, egrës, eszës, feszës, helyës (szép) – helyes (férőhelyes), 
hentës, jegyës (eljegyzett) – jegyes-e-k (érdemjegyes: 1–5), jelës (5) – jeles (jel van rajta), 
kecsës, keskëny, lelkës, lepcsës, nemës-e-k/-ë-k, nyeszlëtt-e-k, veszëtt-e-k.

► engëm, helyëtt (nu), jelën, kendtëk, nekëd – nekëm – nektëk, vesztëg (hsz).
E-Ë-Ë: ► fentërëg, hempërëg, hentërëg, nyekërëg, nyeldëkël, remëkël, vesztëgël.

E-Ë-E:
► erëget, feszëget, hessëget, rebësget, terjëget, vesztëget.
► berkënye, cserësznye, gesztënye, jegënye, lebërnyeg, pecsënye, sekrëstye, tergënye, zegërnye. 

► cemënde, csemëge, csemëte, kecsëge, rekëttye, remëte. ► kemënce, medënce, melënce, 
petrënce, remëse, szelënce, vetrëce.

► legësleg- (előtag; túlzófok).
 E-Ë-E-E: ► engëdetlen. E-Ë-X: ► keltëzés, lepëdő, sebësség, tengëlic(e). E-Ë-X-X: ► cse-

vërészik. E-Ë-E-Ë: ► encsëmbencsëm.

E-E-Ë:
► feszelëg, kecmerëg, kepedëz, keserëg, tekerëg. ► csevetël, hebetël, kerepël, lefetyël, pepe-

csël, szeletël, szemetël, vezekël.
► decembër, ferencës, gerebën, kerecsën, meredëk-e-k/-ë-k (mn, fn), szelemën, szeptembër, 

szerecsën.
E-E-Ë-X: ► lelkendëzik, settenkëdik. ► debrecëni-e-k/-k. E-X-Ë: ► beléndëk, feszélyëz, 

negédës, vezényël. E-X-E-Ë: ► természetës.

5.  szócsoport

X-Ë:
► cirpël, csépël, érëz, fékëz, mímël, síël, szégyëll, trécsël, zsémbël. ► billëg, fityëg, lihëg, pi-

hëg, pisszëg, sziszëg, tipëg, zizëg stb.
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► csigër, ébën, ébër, égër, fészër, hébër, ingër, litër, métër, négër, némbër, zsigër. ► bélyëg, 
délcëg, érsëk, részëg, zsinëg. ► kétëly, métëly, székëly, tégëly, véndëly, zsindëly. ► érdëk, 
érdëm, némët, péntëk, szégyën, tizën-. ► bérës, cégës, édës, ékës, élës (kés) – éles (nadrág), 
éltës, érdës, fényës, girhës, hímës, hírës, hírhëdt-e-k, hitvës, hívës, ikës, ízës (étel) – ízes (vég-
tag-), kényës, mécsës, rémës, szélës (út) – széles (= szegëtt), vérës, zsémbës.

► hiszën, igën, ingyën, mindën, régës-régën, tégëd-e-t.
X-Ë-Ë: ► bizsërëg, csicsërëg, didërëg, ficsërëg, pityërëg, sistërëg, ténfërëg. ► díszëlëg, kéjëlëg, 

szédëlëg, tisztëlëg. ► érdëkës.
X-Ë-E: ► dédëlget. ► cibëre, cinëge, csipërke, csipëtke, csipkënye, imëtte, lélëgzet, pipëre. ► 

titëket.
X-Ë-X: ► cicërél. ► csicsëri, himpëllér, kikërics, pipërkőc. X-Ë-X-X: ► csipkëlődik. X-E-Ë: 

► édelëg, énekël, hízelëg, incselëg, őgyelëg. ► idegën, idegës. ► tietëk. X-E-Ë-X: ► buk-
fencëzik, cipekëdik, csörgedëzik, hüledëzik, igyekëzik, kéredzkëdik.

X-X-Ë: ► ciripël, csilingël, csiripël, hirigël, irigyël, ismétël, mérsékël, pöfékël. ► önkéntës, 
tömérdëk.

6.  szócsoport

34 hangkivető tövű:
Ë → Ë: ► berëk – berkët, étëk, lélëk – lelkët, pëcëk, retëk. ► csëbër, epër, ikër, medër, pityër, 

szëdër, vëdër. ► érëm, selyëm, terëm (fn), verëm (fn), petrëzselyëm.
Ë → E: ► ezër – ezr-e-t, férëg, fészëk, kérëg, mérëg, nyerëg. ► szëmérëm – szëmérmet. ► 

fëgyelëm – fëgyelm-e-t, fërtelëm, këgyelëm, rejtelëm, sejtelëm, szerelëm. ► engëdelëm – 
engëdelm-e-t, fejëdelëm, segëdelëm, veszëdelëm.

7.  szócsoport

A VEGYES hangrendű szavak szinte mind zárt Ë-sek: ► bëtyár, citëra, csozë (naplopó), dëák, 
dëdó, dëszka, dëvërnyázik, ëgyház, ëgynëhány, ëszkábál, fazëkas, gazëlla, gërënda, gërëzna, 
gézëngúz, gubërál, gyëhënna, gyëpál, gyërtya, gyërtyán, hëpaj, hërdál, hërnyó, hërvad, hogynë, 
kiëbrudal, kunyërál, kupëc, lëány, lëcsó, lëgott, lëkvár, mënyasszony, pëca, pëlënka, pëlyva, 
përkál, pëták, plëtyka, rëá, sëhogy, sëhol, sisërehad, sohasë(m), szërda, tëa, tëgnap, tëhát, trë-
hány, ugyë, vërnyog, zëgzug stb. (Köztük található néhány összetett szó is.)

– Nagyon kevés vegyes hangrendű szó nyílt E-vel ejtendő: néhány idegen eredetű szó, 
az összetett szavak nyílt E-s tagja, az egyalakú toldalékkal ellátottak stb.: ► ajnye, amely 
(amëly), ehol, ekkor, ekkora, elemózsia, hegemónia, korhely, mekkora, mentsvár, okvetlen, 
pejkó, pereputty, szevasz (szëvasz), teketória, templom, tesó, valamely (valamëly) stb.



324 Függelékek

C) Zárt ë vagy nyílt e kötőhangzóként: I–II.

I. A FŐNEVEK tővéghangzója általában zárt Ë: bér-Ë-k, test-Ë-k stb.
A legfontosabb toldalékok, amelyek után Ë következik:
szögecs-Ë-k, tized-, szöveg-, függelék-, kedély-, illem-, köpeny-, mellény-, tündér-, kérés-, se-
bész-, térképészet-, véset-, ëhetnék-, készlet-, eredmény-, szépség-, kérvény-, jelzet- stb.

Főnevek nyílt e kötőhangzóval: 128 + 15
Az alábbi hat csoportba osztott főnevek teljes töve nyílt E:
– kivételes főnevek, teljes tövük nyílt E;
– *v végűek;
– ö/ő-t vagy ü/ű-t tartalmazó főnevek;
– időtartam-váltakoztató tövűek;
– hangszínváltó tövűek;
– v-s változatú tövűek.

38 + 10 főnév és számnév: ► éj-E-k, él (fn), enyh, év, fej, férj, frigy, genny, gép, heg, hely, 
hetven (szn), ív, íz (végtagrész), jegy, jel, kép, kilenc (szn), lép (fn), méh, mell, méz, négy 
(szn), negyven (szn), nép, ötven (szn), rész, rét, rév, szél (oldal), szenny, szív, tej, térd, tíz 
(szn), vég, vemh, víz. Az itt fölsorolt 38 szóhoz hozzászámítjuk a B)1. pont alatti 10 ugyan-
ilyen, -e- kötőhangzós főnevet és számnevet is. Ezeket a szavakat azért jelöltük félkövérrel, 
mert -e- kötőhangzójuk (tővéghangzójuk) kivételesnek tekinthető.

13 *v végű főnév: ► elv-E-k, élv, enyv, érv, ismérv, kedv, keserv, mérv, nedv, nyelv, sérv, -szenv, 
terv.

25 ö/ő-t vagy ü/ű-t tartalmazó főnév: ► föld-E-k, fül, fürj, fűz, hölgy, könny, könyv, öl (fn), ölyv, 
öröm, örv, öv, őz, rügy, rüh, süv, szög, szörny, szügy, tőgy, tölgy, törzs, tűz, ügy, völgy.

31 + 5 időtartam-váltakoztató tövű főnév: ► bél – bel-E-k, cecelégy, cserép, dél, ég (fn), ér (fn), 
fél (fn, szn), fenék, gyökér, hét (szn, fn), jég, kerék, kéz, kötél, közép, lég, légy (fn), levél, 
mész, név, nyél, réz, szekér, szél (légmozgás), szemét, szén, tehén, tél, tenyér, tér (fn), veréb. 
Az itt fölsorolt 31 szóhoz hozzászámítjuk a 3. szócsoportban közölt 5 időtartam-váltakozató 
névszót: 4 -e- kötőhangzósat, 1 -a- kötőhangzósat.

13 hangszínváltó tövű főnév: ► erdő – erdeje, erő, kettő, külső, mező, nő, szőlő, szülő, tető, tüdő, 
velő, vessző, vő.

8 v-s változatú tövű főnév: ► cső – csövek, fű, hő, kő, mű, nyű, tetű, tő. (A tetű véghangzóhiá-
nyos tövű.)

[Néhány mély hangrendű példa: táj – tájak; szarv – szarvak; sár – sarat; adó – adaja; ló – lovak.]

II. A MELLÉKNEVEK tővéghangzója túlnyomóan nyílt E: ► csekély-E-k, szüz-E-k stb.
Kivéve a következő Ë-tövűek: ► beteg-Ë-k, cefet, délcëg, édësded, eleven, gyermeteg, heveny, 
hideg, ilyen, kicsiny, kisded, meleg, öreg, pej, piciny, rëngeteg, részëg, rideg, süket, szëmtelen, 
szent, töretlen, vén, vitéz. ► -DED-Ë-, -ETEG-Ë-, -T(E)LEN-Ë-.



325Függelékek

Szófajjelölő kötőhangzó:
Több melléknevet főnévként is használunk, két alakjuk van: Milyenek? / Kik-Mik?
► Csöves-e-k/csöves-ë-k, deres, fehér-e-k/Fehér-ë-k, fejes, fészkes, gesztënyés, kedves, kettes, 
kezes, kilencvenes, krémës, negyedikës, sötét, szerelmes, tízes, tőkés stb. [Mély hangrendben: 
okos-a-k/okos-o-k.] A szófajjelölő kötőhangzó magas hangrendben: -E- (melléknévi) és -Ë- (főn-
évi) [mély hangrendben -A- (melléknévi) és -O- (főnévi)].

D) Zárt ë toldalékokban: A–E 

A  
A toldalékolás FŐSZABÁLYA: A toldalékokban és a tővéghangzóknál MINDIG a következő 
magánhangzók felelnek meg egymásnak: O–Ë–Ö (pl.: -HOZ/-HËZ/-HÖZ; -ON/-ËN/-ÖN; -TOK/-
TËK/-TÖK) és A–E (pl.: -BAN/-BEN; -TAK/-TEK). Továbbá Á–É, Ó–Ő, U–Ü, Ú–Ű. Két „segítő 
kifejezés” egymás alá írva:

ÚJ-UL-Ó SZAB-ÁLY|-O-K és
SZŰK-ÜL-Ő SZEG-ÉLY|-Ë-K/-Ö-K.
Ne aggódjunk, az -O- és a szögedi -Ö- mindig megmutatja → a párhuzamos zárt -Ë-t!

B
4 IGEI toldalék a teljes tő záróhangjához járul:  -L, -LL, -NG, -Z  bér-Ë-L [tar-O-L, köz-Ö-L], 
fej-E-L [has-A-L];   kicsiny-Ë-LL [nagy-O-LL] és rëst-E-LL [sok-A-LL]; léz-Ë-NG [hajl-O-NG, 
düh-Ö-NG], töpr-E-NG [lapp-A-NG]; fény-Ë-Z [lap-O-Z, sör-Ö-Z], kez-E-Z [szav-A-Z].

C
13 NÉVSZÓI toldalék a teljes tő záróhangjához járul:  -CSKE, -D, -K, -NC, -NKÉNT, -NTE, 
-S, -STÜL, -T, -TT      Ë: seb-Ë-cske, –, -k; bér-Ë-nc, íny-Ë-nc, véd-Ë-nc; -nként, rëggel-Ë-nte, 
-s, -stül, -t, Pécs-Ë-tt [Vác-O-TT, Győr-Ö-TT]. E: nép-E-cske, kett-E-d [harm-A-d; hat-O-d, öt-
Ö-d], -k; fëgy-E-nc, kedv-E-nc, këgy-E-nc; -nként, év-E-nte, -s, -stül, -t, –.  -M, -D, -TËK  birto-
kos személyjelek: seb-Ë-m stb.; kez-E-m stb.

A mód- és állapothatározó ragja három alakváltozatban jelenhet meg, de főként a két magán-
hangzós változatot használjuk: -n/-an/-en.

A helyhatározó (rajtalevő) eset ragja négy alakváltozatban jelenhet meg, de főként a három 
magánhangzós változatot használjuk: -n/-on/-ën/-ön.

D
24-féle valódi (független) kötőhangzó nyílt E: ► nemz-E-DÉK, hül-E-DËZIK, növ-E-KËDIK, 
gyül-E-KËZIK, gyűjt-E-MÉNY, ért-E-NI, nyer-E-SÉG, mën-E-TEL, köt-E-TLEN, jöv-E-VÉNY; 
ért-E-NE, ért-E-NŐK; ért-E-SZ, ért-E-NEK, szerett-E-LEK; FehérÉK-E-T, fejeK-E-T; öreg-E-
BB-E-T; könyveM-E-T, könyveD-E-T, könyvÜNK-E-T, könyveTËK-E-T, könyvÜK-E-T.

[Hoz-A-dék, ing-A-dozik, hoz-A-kodik, tud-A-kozik, –, árt-A-ni, –, hoz-A-tal, szok-A-tlan, –; 
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árt-A-na, árt-A-nók; árt-A-sz, árt-A-nak; Nagyék-A-t, halak-A-t; rossz-A-bb-A-t; házam-A-t, há-
zad-A-t, házunk-A-t, házatok-A-t, házuk-A-t]. Csoportosítva: 10 + 2 + 3 + 2 + 2 + 5.

A -bb képző előtti valódi kötőhangzó egybeeshet a melléknév kötőhangzójával, de el is térhet 
tőle: fehér-e-k – fehér-e-bb; öreg-ë-k – öreg-e-bb.

A feltételes módból csak a -ne módjelet és a -nők végződést vettük föl.
8-féle valódi (független) kötőhangzó zárt Ë: ► vesz-Ë-DELËM, néz-Ë-GET; ért-Ë-TËK 

(T/2. személy); kérn-Ë-M, kérn-Ë-D, kérn-Ë-TËK; névLEG-Ë-S, kétSZËR-Ë-S.
[Lak-O-dalom, ráz-O-gat; árt-O-tok; várn-O-m, várn-O-d, várn-O-tok; vagylag-O-s, hat-

szor-O-s]. Tehát 8 valódi (független) Ë-kötőhangzóról beszélhetünk.
Az első képzőnél a valódi kötőhangzó kétféle lehet, zárt: késë(e)delëm, segëdelëm és biro-

dalom, bizodalom; illetve nyílt: győzedelëm, jövedelëm, köpedelëm és forradalom, sokadalom, 
társadalom. Inkább a zárt kötőhangzót tarthatjuk jellemzőnek.

Ez a gyűjtést fontos kísérletnek tekintjük. Lehetséges tartjuk a későbbiekben további valódi 
kötőhangzók megállapítását.

E
Az -ËG igeképző, az -EG névszóképző (de: bélyëg, délcëg, férëg, kérëg, mérëg, nyerëg, részëg, 
zsinëg).

E) Egybeeső szóalakok

Néhány gyakoribb egybeeső szóalakfajta:
► ti kérTËK; ők kérTEK [vártOk; vártAk] (21 ezer igealak).
► ügyesEN; ügyesËN [okosAn; okosOn; zöldÖn]; tízEN, tízËN, tizën-. ► sejtËTTE; sejtET-

TE [hajtOtta; hajtAtta]. ► fejesEK (a káposzták); fejesËK (főnökök) [okosAk; okosOk]. ► 
VËSZ, VESZIK, VET alakjai stb.

Tővéghangzó (teljes  tő záróhangja)  és  kötőhangzó

A zárt ë-zés általános rendszerének áttekintése alapján úgy látjuk, hogy a névszó kötőhangzója 
legtöbbször a szótőhöz tartozik. Példaként említhetjük, hogy a többes szám jele öt-, illetve hat- 
alakú: -k, -ak, -ek, -ok, (-ëk), -ök. A nyelvi rendszer vizsgálatából azonban azt is leszűrhetjük, 
hogy a többes szám valódi, állandó jele a -k, az előtte megjelenő négyféle, pontosabban ötféle 
magánhangzót pedig (amely lehet: -a-, -e-; -o-, -ë-, -ö-) a szótő határozza meg. Nem érdemes 
tehát szembeállítanunk egymással a leíró alaktani elemzést a nyelvtörténeti elemzéssel, mert bár 
a két szempontot el kell különítenünk a nyelvi vizsgálatban, a közöttük felismerhető kapcsolatot 
érdemes tudatosítanunk. Nyelvünk valódi szerkezetének, jellemzőinek leírásakor a történeti je-
lenségek tükröződésével is számolnunk kell (vö. Sárosi 1992).
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Benkő – Rácz 1995 = Benkő Loránd (főszer-
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akadémiai nyomdásznál, 1862 (Az I‒VI. kö-
tet megjelenése: 1862‒1881)

Décsy 1966 = Décsy, Gyula (Herausgeber): Der 
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Deme 1953 = Deme László: A magyar nyelvjá-
rások hangjainak jelölése. Magyar Nyelvjá-
rások, 2 (1953): 18–37.
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Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Buda-
pest, 2014

Hadrovics 1994 = Hadrovics László: A magyar 
Huszita Biblia német és cseh rokonsága. 
Nyelvtudományi Értekezések 138. sz. Aka-
démiai Kiadó, 1994



329Válogatott irodalom

H. Bottyánfy 2016 = H. Bottyánfy Éva: Az 
Apor-kódex töredéklapjai. Közzéteszi Zelli-
ger Erzsébet. Magyar Nyelvtudományi Tár-
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egyetlen A/4-es oldalon. Félreérthető szó-
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eredeti kézirata tanulmányozásának tanulsá-
gai. Nyelvészeti Dolgozatok 62. Szerkeszti: 
Hajdú Péter és Nyíri Antal. József Attila Tu-
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rici VII. Munkatársak: Bodnár Ferenc, Pál-
falvi Etelka, Rácz Endre, Velcsov Mártonné, 
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J. Béla. Lektorálta: Rácz Endre. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1993

Országh 1966 = Országh László (szerkesztette): 
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kai Tanulmányok 12. 103‒111. ELTE BTK 
Finnugor Tanszék, Budapest, 2002

Ruzsiczky 1961 = Ruzsiczky Éva: VI. A szó-
képzés. In: Tompa 1961: 333‒344.

Sárosi 1992 = Sárosi Zsófia: A névszótövek. In: 
Benkő ‒ E. Abaffy: 239‒267.

Szabó 1971 = Szabó Géza: Szempontok az ë-zés 
vizsgálatához. ELTE. Nyelvtudományi Dol-
gozatok 5. Budapest, 1971

Szabó T. 1985 = Szabó T. Ádám: A Müncheni 
Kódex szókincse. In: Szabó T. Ádám: Mün-
cheni kódex (1466). A négy evangélium szö-
vege és szótára. Décsy Gyula olvasata alap-
ján a szöveget sajtó alá rendezte és a szótári 
részt készítette a szerző. Szakmai szempont-
ból átnézte: Draskóczy Piroska, A. Molnár 
Ferenc és Tatai István. 345‒524. Európa 
Könyvkiadó, 1985

 A világhálón: http://mek.oszk.hu/07000 /07 
013/

Szente 2005 = Szente Imre: A Huszita Biblia ta-
nulságai. In: Szente Imre: Találkozások. Ta-
nulmányok és ësszék. Bárczi Géza Kiejtési 
Alapítvány, Budapest, 2005: 9‒18.

Tolcsvai Nagy 2000 = Tolcsvai Nagy Gábor 
(szerkesztette): Nyelvi fogalmak kisszótára. 
A szócikkeket írták: Kugler Nóra és Tolcsvai 
Nagy Gábor. Korona Kiadó, 2000

Tompa 1957 = Tompa József: A névszói kötő-
hangzó szófaj-megkülönböztető szerepe. 
Nyelvtudományi Értekezések. 14. sz. Aka-
démiai Kiadó, 1957

Tompa 1961 = Tompa József (szerkesztette): A 
mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 
I. kötet. Bevezetés ‒ Hangtan ‒ Szótan. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1961

Tompa 1976 = Tompa József: Egy hangnyi in-
gadozás ‒ és ami mögötte van. In: Tompa 
József: Anyanyelvi olvasókönyv. (Rendszer 
és mozgás mai nyelvünkben). 60‒70. Gon-
dolat, 1976

Végh 1971 = Végh József Mihály: A Müncheni 
Kódex magyar szövegének és párhuzamosan 
közölt latin megfelelőjének összehasonlítá-
sa. In: Nyíri 1971: 59–75.

Zaicz 2006 = Zaicz Gábor (főszerkesztő): Eti-
mológiai szótár. Magyar szavak és toldalé-
kok eredete. A szavak szócikkeit készítették: 
Tamás Ildikó, Dolovai Dorottya, Jankovics-
né Tálas Anikó, Sipőcz Katalin. A toldalékok 
szócikkeit készítette: T. Somogyi Magda. 
Tinta Kiadó, Budapest, 2006

Zelliger 1992 = Zelliger Erzsébet: Az igetövek. 
A teljes tövek. A tővéghangzó minősége. In: 
Benkő ‒ E. Abaffy 1992: 25‒30. o.

Zelliger 2006 = Zelliger Erzsébet: Nyelvjá-
rástörténet, településtörténet és nyelvemlé-
keink lokalizálása. In: Magyar Nyelv 102. 
évf. 3. sz. (2006). 323‒327. o. Elhangzott a 
VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi 
Kongresszus előadásaként 2004. augusztus 
29-én.
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Hat Szentírás-kiadás

Első fönnmaradt evangéliumfordításunkat úgy 
is érdemes olvasgatnunk, hogy egy-egy rövi-
debb részletét összevetjük valamelyik újabb 
kori, mai fordítással. A számtalan fordí-
tásból és kiadásból az alábbiakat ajánljuk 
figyelmükbe (az első három, teljes Biblia 
újszövetségi része ‒ benne a négy evangé-
liummal ‒ általában külön is megjelent és 
beszerezhető).

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF [revide-
ált új fordítás] 2014). Magyar Bibliatársu-
lat Kálvin Kiadó, Budapest, 2018. [Károlyi 
Gáspár fordításán alapuló, korszerű Biblia]

 A világhálón: http://abibliamindenkie.hu/ 
Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentí-

rás. Gál Ferenc, Gál József, Gyürki László, 
Kosztolányi István, Rosta Ferenc, Szénási 
Sándor és Tarjányi Béla fordításának javított 
szövege új bevezetőkkel és szövegmagyará-
zatokkal. Sajtó alá rendezte Rózsa Huba, a 
Szent István Társulat Szentírás-bizottságá-
nak elnöke. 3. kiadás. Szent István Társulat, 
Budapest, 2009. [Eredeti nyelvekből fordí-
tott Szentírás]

 A világhálón: https://szentiras.hu/SZIT 
Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alap-

ján. A Káldi-féle szentírásfordítás felhasz-
nálásával készítette Fodor György, Gyürki 
László, Kocsis Imre, Kránitz Mihály, Má-
téffy Balázs, Szabó Mária, Székely János, 
Takács Gyula, Nemeshegyi Péter, Tarjányi 
Béla és Vágvölgyi Éva. Bevezetések, alcí-
mek és jegyzetek fordítása németből: Szé-
kely István, Székely János, Tarjányi Béla, 
Vágvölgyi Éva és Zsuppán Monika. Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 
2017. [A Vulgátán alapuló, korszerű nyelvű 
Biblia]

 A világhálón: https://szentiras.hu/KNB 

Újszövetség. Zsoltárok. Példabeszédek. For-
dította Károli Gáspár. A fordítást az eredeti 
szöveggel egybevetette és átdolgozta Ravasz 
László. Nemzetközi Gideon Társaság, Nash-
ville, Tennessee, USA, é. n. [Számos kiadás] 
[Károlyi Gáspár és munkatársai művén ala-
puló, hagyományos nyelvezetű fordítás]

Az Újtestamentum Csia Lajos fordítása szerint. 
A puszta létnél többet. Első kiadás. Univer-
zális Bibliaiskola, Nyomtatták Ausztriában, 
1978. [Görög eredetin alapuló, hagyomá-
nyosabb nyelvezetű fordítás]

 A világhálón: http://churchofgod.hu/content.
php?act=csiatart 

Út a forráshoz… Jézus evangéliuma Márk tol-
mácsolásában, 2003. Jézus evangéliuma Lu-
kács tolmácsolásában, 2007. Jézus evangéli-
uma Máté tolmácsolásában, 2013. Görögből 
fordította és a jegyzeteket írta Gromon And-
rás. Elpídia Kiadó, Budapest, 2003-2007-
2013 [három kötetben]. [Görög eredetiből 
készült, korszerű fordítások]
A világhálón:
http://mek.oszk.hu/16100/16134/
http://mek.oszk.hu/03900/03992/
http://mek.oszk.hu/16100/16135/
http://www.bokorportal.hu/gromon/index.
html

Zárt ë-t jelölő jelenkori irodalmi szöve-
gek mint források

Fehér 2000a = Fehér Bence: Nëvelők és nëve-
letlenëk. Tényregény. InterPares Bt. ‒ Kirké 
Kiadó, Budapest, 2000

Fehér 2000b = Fehér Bence: Főnixmadár. Orp-
heusz Könyvek. Orpheusz Kiadó Kft. 2000

Fehér 2006 = Fehér Bence: Circe. Orpheusz 
Könyvek, Budapest, 2006

Fehér 2008a = Fehér Bence: Mégis. Orpheusz 
Könyvek, 2008
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Fehér 2008b = Fehér Bence: Szeptembër. A 
szerző magánkiadása, 2008

Szente 2001/2002 = Kalevala. Fordította Szente 
Imre. Minoritates Mundi – Literatura. Szer-
keszti Pusztay János. Csepregi Márta elősza-
vával. A fordító utószavával. Szombathely, 
2001. / Kalevala. Fordította Szente Imre. Tor-
nai Józsefnek A varázslat módjai című elősza-
vával. A fordító Útrabocsátójával. Bárczi 
Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest ‒ Apáczai 
Kiadó, Celldömölk ‒ XII. Kerületi Pedagó- 
giai Szolgáltató Központ, Budapest, 2002

Szente 2005 = Szente Imre: Találkozások. Ta-
nulmányok és ësszék. Bárczi Géza Kiejtési 
Alapítvány, Budapest, 2005

Vabarna ‒ Pusztay 2017a = Vabarna, Anne: A lë-
ány haláldala. A nagy nász. Két szetu epikus 
ének. Fordította Pusztay János. Nap Kiadó, 
2017

Vabarna ‒ Pusztay 2017b = Vabarna, Anne: 
Pëkó. Szetu eposz. Fordította Pusztay János. 
Nap Kiadó, 2017





             

* Az itt közzétett szövegváltozat a nyomtatott könyvhöz tartozó hibajegyzék alapján 

kiigazított változat. Alább az Olvasó azokat a pótlásokat, illetőleg azt a néhány hibát találja 

meg, melyek technikai okból nem kerülhettek bele a javított szövegváltozatba. – A nyomtatott 

kötethez tartozó eredeti hibajegyzéket is közöljük (azoknak szánjuk, akik corrigenda nélkül 

kapták meg a nyomtatott kötetet). 

A kötet szerkesztői    

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 
RÖVIDÍTÉSEK: o. = oldal; Uo. = ua. o.; b. = bal hasáb; szc. = szócikk 

 
NAPTÁR 

31. o. táblázatban a. 12. sor, 3. oszlop:        XIIII     helyett    XIII 

      Uo. a táblázat jobb oldalának határvonala pótlandó. 

 
PÓTLÁSOK 

JEGYZETEK 

194. o.: [] 37ra38 Mënj[önk] (hibás: Mënjetëk) – Valószínűleg fordítási 

hiba (Végh 1971), vö. latin eamus. 

199. o.: [] 86ra48 Voln[ál] (hibás: volna) – Valószínűleg fordítási hiba 

(Végh 1971), vö. latin esses. 

    Uo.:  [] 89va30 [akaratomat] (hibás: itéletëmet) – Bizonyára másolói 

hiba (Végh 1971), vö. latin voluntatem meam. 

 

202. o.: x 20ra31 vet – Nem zárható ki teljesen a múlt idejű olvasat sem: 

vett ’vetett’; vö. még a 72rb19 jegyzetével! 

203. o.: x 26va5 vehmén – Valószínűbb a birtokszói olvasat (vö. szótár), 

lehetséges azonban ez is: őalatta való vehmën. 

204. o.: x 56va39 Galilëába – A szk.-ban a galeileaba alak nyomdahiba, 

a szótárban már javították: galileaba. 
        Uo.: x 57va23 Élié – Vö. latin Heli; az innen induló családfa nevei 

több problémát is rejtenek; csak a fordítói, másolói betűhibákat említjük. 
        Uo.: x 57va25 Hellié – A latin Hesli téves betűzése. 
        Uo.: x 57va28 Tësáné – A latin Cosan téves betűzése. 

        Uo.: x 57vb31 Malkhájé – A hiba egyik oka a latin Melea téves 

betűzése (e →c); a szótárban nyomdahiba: Machaie (vö. szk. Malchaie). 

        Uo.: x 57vb35 Sërutté – A latin Seruch téves betűzése (szk. l. Sarug). 
        Uo.: x 57vb35 Ragáné – A latin Ragau téves betűzése; vö. újabb 

fordítások (Ragávé). 

           

 

 

  

 

   Uo.: x 57vb36 Lámëté – A latin Lamech téves betűzése. 

   Uo.: x 57vb37 Matuzsábëlé – Talán másolói félreolvasás az őskéz- 

  irat feltételezhető Matusalehe formájából. 

          Uo.: x 57vb37 Járëbé – Fordítói vagy másolói hiba, vö. latin Iared. 

     Uo.: x 57vb37 Malakhállé – A latin Malaleel téves betűzése. 

    Uo.: x 66va50 mëgtiltanotok – A szk. megtiltanatoc alakja nyomda- 

  hiba; a szótár javítja: megtiltanotoc. 

205. o.: x 69va42 szerelmét – A kézirat szóvégi nyílt e-je bizonyára má- 

  solói hiba hajszálvesszős e betű helyett. 

     Uo.: x 73rb17 mëgkészëjtettek – A szó második e betűjét kétféle éke- 

  zettel látta el a másoló, javítás nélkül. 

206. o.: x 91va62 gonoszbëjt – A két o betű mellékjelei a szk. nyomdahi- 

  bái, a szótár már javítja. 

      Uo.: x 97vb37 ez – A szk. fején álló ékezetes e betűje nyomdahiba. 

                 

 

SZÓJEGYZÉK 

230. o. b. ehnyëjt szc. után:                    éjel [éjjel] éjjel 

     Uo. b. -ëk/-jëk szc. után:                    elalúnak elaluvának elb. m. 

246. o. b. -nö szc. után:                        nőstén nőstény 

249. o. b. szalgálván szc. után:            szál-lë szállj le 
 

 

IRODALOM 

328. o. Forgács 1992: a lelőhely (Néprajz és Nyelvtudomány…)   

hibásan új sorba került 

 

 



                                          (Teljes eredeti) hibajegyzék és pótlás (1 – 4. o.)  

RÖVIDÍTÉSEK: o. = oldal; Uo. = ua. oldal; b. = bal hasáb; j. = jobb 

hasáb; a. = alulról; f. = felülről; s. = sor; h. = helyett; áth. = áthelye-

zendő; jz. = jegyzet; l. = latin; pótl. = pótlandó; szc. = szócikk 

 
        TARTALOMJEGYZÉK 

7. o.: a Tartalomjegyzék lapszámozása a Jegyzetektől (207. lap) kezdve 

16-tal többet mutat: 207 h. 191 a helyes, és így tovább. 

7. o. 7. s.:   EVENGÉLIUMÁNAK    h.    EVANGÉLIUMÁNAK 

  
                        ELŐSZÓ 

10. o. f. 12. s.:          Abaffy 1992)      h.     Abaffy 1992, Sárosi 1992) 

 

                                  BEVEZETÉS 

11. o. a. 6. s.:                      1952              h.           1953 

12. o. a. 6. s.:               ó, ő nem irányt     h.    ó, ő a nem irányt 

13. o. f. 12. s.: feleségeért ~ feleségéért   h.  feleségejért ~ feleségējért 

   Uo. a. 5. s.:                       Németi          h.        Némëti 

   Uo. a. 4. s.:                           e/ë-            h.          e-ë- 

14. o. a. 5. s.:               nyertem, vessem   h.  nyertem, vessem; vëgyed 

15. a. 19. s.:                      lėʒèn~leʒèn      h.     lėʒèn ~ leʒèn  

   Uo. a. 20. s.:                       ëszik             h.          ësz(ik) 

19. o. f. 14. s.:            g, l, n, t is jelölhet esetenként gy, ly, ny vagy ty 

                    helyett:       l, n, t is jelölhet esetenként ly, ny vagy ty 

   Uo. f. 2. s.:        (hosszú ely hangot ír)   h.  (hosszú ely) hangot ír 

20. o. a. 12. s.:                elválasztójelet    h.   elválasztójelet (kötőjelet) 

21. o. a. 11. s.:                      ebben           h.         ebben a 

   Uo. a. 10. s.:                     a sorban  törlendő  az első és utolsó vessző  

23. o. végén pótl. ˹ ˺: evangéliumi fejezetszám olvasati jele (II ˹Másod˺) 

  
            NAPTÁR 

31. o. táblázatban a. 12. s., 3. oszlop:         XIIII     h.    XIII 

      Uo. a táblázat jobb oldalának határvonala pótlandó. 

 
      EVANGÉLIUMOK 

43. o.:      A Müncheni Kódex négy evengéliumának olvasata 

    helyett:  A Müncheni kódex négy evangéliumának olvasata 

 

             MÁTÉ 

45. o. j. 8rb18 5. s.:             Lélëktől     h.    Lélëktől 

   Uo. j. a 8va hasábszám kétszer szerepel; csak a felső 

  jelzetre van szükség: 8va Máté 

46. o. b. 8vb6 3. s.:             küssebb      h.    küssebb    

   Uo. j. 9rb22 3. s.:           odamënni     h.   oda mënni 

47. o. b. 9va10 1. s.:          gyökerére    h.   gyökerére 

   Uo. j. 10ra4 3. s.:                   de         h.        de 

48. o. j. 10va1 1. s.:   gyölekëzetëket    h.   gyölekëzetëket 

49. o. b. 11ra17 4. s.:              jöttem     h.    jöttem 

   Uo. b. 11ra21 3. s.:               öldökj    h.    öldöklj 

   Uo. b. 11ra21 3. s.:               lëszën    h.     lëszën 

   Uo. b. 11rb23 2. s.:              viszëdx    h.   viszëdx 

50. o. b. 11vb39 3. s.:                 De       h.      De 

   Uo. b. 11vb40 2. s.:        törvényben   h.   törvénben 

   Uo. b.  11vb42 1. s.:  tőlled… tőlled   h.   tőlled… tőlled 

51. o. b. 12rb13 2. s.:                  de        h.      de 

   Uo. b. 12va18 4. s.:             tënekëd    h.    tënekëd 

52. o. j. 13va21 3. s.:                  de        h.     de 

53. o. b. 14ra8 4. s.:                    de        h.     de 

54. o. b. 14vb31 2. s.:              kivetsz    h. kivetsz 

55. o. b. 15rb17 5. s.:                  De       h.     De 

   Uo. j. 15vb38 1. s.:          azért ara-     h.    azért az ara- 

56. o. b. 16ra6 1. s.:                     de       h.      de 

   Uo. b. 16rb17 2. s.:  tütöket a’ tanál-   h.   tütöket ő tanál- 

   Uo. j. 16va25 2. s.:     lëgyën miként   h.   lëgyën, miként 

57. o. b. 16vb34 4. s.:                  de        h.      de 

      Uo. j. 17ra7 4. s.:                 kietlen-     h.    kietlen- 

   58. o. b. 17va21 4. s.:             mëllyek     h.    mëllyek 

   59. o. j. 18vb38 3. s.:          némëllyëk     h.   némëllyek 

61. o. j. 19vb30 3-4. s.:       előszër ǁ a’    h.     előszër ǁ a 

   Uo. j. 20ra31 4. s.:                  vett         h.         vetx 

62. o. b. 20rb39 3. s.:              evilág        h.       e világ  

   Uo. b. 20rb40 3. s.:               lëszën       h.       lëszën    

   Uo. b. 20rb44 4. s.: elmëgyën, elárólja  h.  elmëgyën, és elárólja 

   Uo. b. 20va49 2. s.:               lëszën       h.       lëszën     

   Uo. b. 20va51 1. s.:            Ērtëttétëk     h.     Ērtëttétëk 

   Uo. j. 20vb58 2. s.:  helyes sortörés:           hütötlenségë-/ kért. 

63. o. b. 21ra19 3. s.:          kënyerëket     h.     kënyereket 

64. o. j. 21vb14 4. s.:              verembe     h.    verëmbe 

65. o. b. 22rb34 1. s.:               Hány         h.       Hán 

   Uo. j. 22va10 2. s.:              négyszër     h.    négyszër 

   Uo. j. 22vb13 2. s.:           -Cësáriának   h.   -Cëzsáriának 

68. o. b. 24ra8 3. s.:                   vesd         h.       vesd 

   Uo. j. 24va21 3. s.:              hányszër     h.       hánszër 

69. o. j. 25ra6 2. s.:                       de         h.          de 

70. o. b. 25rb25 1. s.:    tanëjtványok igën   h.  tanëjtványok, igën 

71. o. b. 26ra19 4. s.:                   kel         h.         kel 

   Uo. j. 26va5 3. s.:               nőstény        h.       nőstén 

   Uo. j. 26va5 4. s.:               vehmën        h.      vehmén 

72. o. b. 26va7 3. s.:               fëllyöl         h.        fëllyől  

   Uo. j. 26vb21 4. s.:                  de           h.           de 

73. o. j. 27va4 3. s.:                    ēn           h.           ēn  

74. o. b. 27vb12 3. s.:      mëgnémóla       h.     mëgnémola 

   Uo. j. 28ra28 2. s.:             lëszën           h.        lëszën 

   Uo. j. 28rb32 2. s.:              Jákób-         h.        Jákob- 

76. o. b. 29ra23 5. s.:            öregbek        h.       öregbek 

   Uo. j. 29rb35 6. s.:            fiáéiglan        h.      fiaéiglan 

77. o. b. 29vb6 4. s.:                   De           h.          De 

   Uo. b. 29vb8 2. s.:        sírelmeknek       h.     sírelmeknek 

   Uo. b. 29vb15 3. s.:    mëgmondatott      h.    mëgmondattatott 

78. o. b. 30va43 2. s.:             időben         h.       időben 

80. o. b. 32ra44 5. s.:               beteg-         h.        betëg- 

82. o. j. 33vb73 4. s.:           beszédë[d]      h.     beszédë[d] 

84. o. j. 34vb40 5. s.:              szállj lë        h.       száll-lë 

85. o. b. 35rb56 2. s.:     Mária és Jakab     h.    Mária; és Jakab    

   Uo. b. 35va64 6. s.:            tévelygés       h.      tévelgés 

86. o. b. 35vb14 3. s.:        mëgmëntönk     h.    mëgmëntönk 

 
       MÁRK 

87. o. j. 36rb7 5. s.:            szíját               h.        szíját 

88. o. b. 36va24: a (24)-es szám a következő sorba kerül 

    Uo. j. 37ra38 2. s.:         Mënjetëk         h.      Mënj[ünk] 

94. o. b. 40va-vb42 3. s.:      lyány            h.          lyán 

    Uo. j. 41ra15 3. s.:              mërt             h.          mërt 

95. o. j. 41vb34 2. s.:    gyölekëzetëket     h.   gyölekëzetëket 

    Uo. j. 41vb41 2. s.:       kënyereket        h.     kënyereket 

98. o. b. 43va5 1. s.:               Hány           h.          Hán 

     Uo. j. 44ra20 3. s.:       közibe, hány     h.     közibe, hán 

     Uo. j. 44ra27 2. s.:        -Cësárëának     h.    -Cëzsárëának 

104. o. b. 47vb23 3. s.:          tengërbe       h.       tengërbe 

     Uo. j. 48ra28 4. s.:             të[gyed]       h.       të[gyed] 

105. o. b 48va14 4. s.:               nézsz         h.        nézsz 

      Uo. j. 48vb19 4. s.:              vëgye        h.        vëgyë 

106. o. j. 49va4 3. s.:               kezdnek      h.       kezdnek 

112. o. b. 53ra40 4. s.:          [nak anyja]    h.       [         ] 

 
           LUKÁCS 

115. o. j. 55rb60 2. s.:            de            h.          de 

116. o. b. 55va74 3. s.: mëgszabadol-   h.   mëgszabadól- 

117. o. j. 56va39 3. s.:       Galilëába     h.     Galilëábax 

119. o. j. 57va23 3. s.:           Élié          h.         Éliéx 

    Uo.  j. 57va25 2. s.:           Hellié       h.        Helliéx 

    Uo. j. 57va28 2. s.:           Tësáné       h.       Tësánéx 

    Uo. j. 57va28 2. s.:             Heré        h.         Hēré 

    Uo. j. 57vb31 1. s.:         Malkhájé     h.     Malkhájéx 

    Uo. j. 57vb35 1. s.:           Sërutté       h.       Sëruttéx 

    Uo. j. 57vb35 2. s.:            Rágáné      h.       Ragánéx 

    Uo. j. 57vb36 3. s.:            Lámëté      h.      Lámëtéx 

    Uo. j. 57vb37 1. s.:      Matuzsábëlé    h.    Matuzsábëléx 

    Uo. j. 57vb37 2. s.:            Járëbé        h.        Járëbéx 

    Uo. j. 57vb37 3. s.:       Malakhállé     h.    Malakhálléx 

120. o. b. 58ra10 1. s.:   vagyon: Hogy   h.   vagyon, hogy 

     Uo. j. 58rb20 3. s.:   mëndënëknek     h.    mëndënëknek, 

121. o. b. 58va34:   a (34)-es szám a következő sor elejére kerül 

122. o. j. 59vb24 4. s.:   köszvényësnek   h.   köszvénësnek  

123. o. j. 60rb4 3. s.:       elevevetetnek    h.   elevevetetnek 

124. o. b. 60va15 2. s.:      Zëlótésnek      h.     Zëlótesnek 

     Uo. j. 61ra32 2. s.:            tütöket        h.         tütöket 



                                          (Teljes eredeti) hibajegyzék és pótlás (1 – 4. o.)  

     Uo. j. 61rb37 1-2. s.: hibás sortörés: 

                            nëm/ itéltettëk   h.    nëm itél-/ tettëk 

125. o. b. 61va44 3. s.:               csipke-       h.          csipke- 

126. o. b. 62rb18 3-4. s.: a (19)-es szám egy mondattal előbbre kerül: 

            mëndezëket. És    h.    mëndezëket. (19) És 

127. o. j. 63ra50 3. s.:             békeséggel    h.   békességgel 

131. o. j. 66ra38 2. s.:           zől, kiivöltö     h.    zől kiivöltö 

     Uo. j. 66rb44 5. s.:           beszédëket      h.    beszédëket 

     Uo. j. 66va48 4. s.:            eresztëtt         h.     eresztëtt 

132. o. b. 66va50 2. s.:        mëgtiltanotok   h.   mëgtiltanotokx 

     Uo. b. 66va52 4. s.:                őneki         h.       őneki 

135. o. b. 68vb20 2-3. s.:       tü/ közitëkbe   h.   tü-/ közitëkbe 

136. o. b. 69va42 5. s.:              szerelmét     h.   szerelmétx 

137. o. b. 70rb15 2. s.:               Lássatok      h.    Lássátok 

138. o. j. 71va55 2. s.:                      tërt        h.         tërt 

139. o. j. 72rb19 2. s.:                       vet        h.         vetx 

140. o. j. 73rb17 4. s.:       mëgkészëjtettek   h.  mëgkészëjtettekx 

142. o. j. 74va23 3. s.:                këdjünk       h.      këdjönk 

143. o. b. 74vb3 3. s.:                      a’            h.          e 

     Uo. b. 75ra12 1. s.:       ëgy ëgyēbében     h.   ëgyēbében 

146. o. 76vb11 6. s.:              vénytörők         h.     véntörők 

     Uo. j. 77rb36 2. s.:          gyölekëzetnek    h.   gyölekëzetnek 

147. o. j. 77vb11 3. s.:                monda          h.         mondá 

148. o. b. 78ra27 4. s.:                  ide              h.             ide 

     Uo. j. 78va48 2. s.:                 mërt             h.           mërt 

152. o. j. 81rb26 2. s.:              nagyobb:         h.       nagyobb: 

154. o. b. 82rb66 5. s.:             münekönk       h.     münekönk  

     Uo. b. 82rb71 3. s.:                     mi            h.          mü 

155. o. b. 83ra27 3. s.:            nēmbëriek        h.     nēmbëriek 

157. o. b. 84rb27 2. s.:           Mojzsësről        h.     Mojzsësről 

     Uo. b. 84rb28 3. s.:              önmagát,        h.      önmagát 

     Uo. b. 84va33 3. s.:                 ëgyet           h.       ëggyet 

     Uo. j. 84va39 2. s.:              ēnmagam        h.    ēn magam 

     Uo. j. 84vb46 2. s.:                 këll              h.           këll 

 

                JÁNOS 

159. o. 86ra48 4. s.:                         volna           h.          voln[ál] 

160. o. 86vb2 2. s.:                          [mënt]         h.             [,] 

161. o. b. 87ra19 2. s.:                        itélet         h.          itélet  

     Uo. j. 87va2 2. s.:                            het           h.           het 

163. o. j. 88vb49 2. s.:                     száll lë         h.        szál-lë 

165. o. b. 89va30 4. s.:                   itéletëmet      h.   [akaratomat] 

166. o. b. 90va14 2. s.:                        mëly-       h.         mëly- 

167. o. j. 91va62 3. s.:                   gonoszbëjt     h.     gonoszbëjtx 

168. o. b. 92ra3 3. s.:                             të           h.        të 

169. o. j. 93ra47 2. s.:           elhitlenőltetëk-ë     h.     elhitlenőltetëk-ë 

170. o. j. 93 va16 1. s.:                        itélëk       h.      itélëk 

171. o. b. 94rb 40 2 . s.:  engëmet, mëgölnötök  h.  engëmet mëgölnötök, 

172. o. b 94va54 2. s.:                  ēnmagamat     h.     enmagamat 

     Uo. b. 94vb57 2-3.s.:   hibás sortörés: 

                             még/ nëm vallasz     h.    még nëm/ vallasz 

     Uo. j. 95rb20 1. s.:                           szülei       h.       szülei 

     Uo. j. 95rb20 2. s.:                             mi          h.         mü 

173. o. b. 95va31 3. s.:                           ezt          h.         ezt 

     Uo. j. 95vb35 4. s.:                          hisz-ë       h.       hísz-ë 

175. b. 97ra6 2. s.:                                betegl       h.      betëgl 

176. o. b. 97va33 2. s.:                         siratta       h.      síratta 

     Uo. b. 97va33 3. s.:                        sirattok      h.      sírattok 

     Uo. b. 97vb37 4. s.:                             ez          h.         ezx 

     Uo. j. 98ra51 2. s.:                         esztendei     h.    esztendei 

177. o. j. 98vb19 1. s.:                         lëváltak      h.     lëváltak 

179. o. b. 99vb9 2. s.:                         kezeimet     h.    kezeimet 

180. o. b. 100vb2 2. s.:                       rokonban,    h.    rokonban  

181. o. b. 101rb21 5. s.:                   ēnmagamat    h.    enmagamat 

184. o. b. 103va4 1. s.:                 mëgfénesëjtëtt   h.   mëgfényesëjtëtt 

     Uo. j. 103vb19 2. s.:                    ēnmagamat    h.     enmagamat 

     Uo. j. 104ra24 5. s.:                       engëmet       h.      engëmet 

185. o. b. 104rb3 1. s.:                            azért,        h.        azért 

187. o. b. 105vb13 3. s.:                       szēkbe        h.        szēkbe 

188. o. b. 106rb35 4. s.:                      higgyétëk     h.      higgyétëk 

189. o. j. 107va28 1. s.:    a (28)-as szám a következő sor elejére kerül 

190. o. b. 108ra16 4. s.:                         tégëdet!     h.      tégëdet! 

     Uo. j. 108ra18 3. s.:                     tënmagadat     h.     tëmagadat 

     Uo. j. 108rb19 1. s.:                        monda         h.      mondá 

                   

 JEGYZETEK 

193. o. [] 16va21 jz.:                        gyëtri[k]    h.    gyëtri[k] 

194. o. [] 28ra16 jz.:                           [n]ézëd    h.    [n]ézëd 

     Uo. [] 45va41 jz. 9. s.:                 küsdedek    h.    küsdedëk 

195. o. [] 52vb34 jz. 6. s.:        magyaráztatik     h.   így magyaráztatott 

     Uo. [] 50va7 jz. 8. s.:                 tüveletëk       h.      tüveletëk 

196. o. [] 65vb25 jz. 1. s.:                   [tëgyën]   h.     [tëgyën] 

     Uo. [] 66ra36  jz.2. s.:                   allít-          h.   állít- <állítmány> 

     Uo. [] 66ra36 jz. 1. s.:                 félemének    h.     félemének 

197. o. b. f. 2. s.:                 testeteket megölők    h.    testëtëket mëgölők 

     Uo. b. f. 5. s.:                 testeteket megölők    h.    testëtëket mëgölők 

     Uo. b. f. 6. s.:                                a hiba a      h.       a hiba 

     Uo. b. f. 11. s.:                               példát.)      h.      példát. 

     Uo. [] 70ra4 jz. 3. s.:                     masoló       h.      másoló 

     Uo. [] 72ra12 jz. 3. s.:                   (a)mikor     h.    (a)mikor 

198. o. [] 80rb28 jz. 8. s.:                   Ezeknek     h.     Ezëknek 

     Uo. j. f. 1-2. s.:            eljővén/lévén/valóra    h.  eljővén/lévén/ valóra 

     Uo. [] 81rb27 jz. 1. s.:                    Mërt         h.       Mërt 

     Uo. [] 81rb27 jz. 2. s.:                    Az-ë          h.      Az-ë 

     Uo. [] 81va39 jz. 5. s.:          ő tanëjtványok    h.    ő tanëjtványi 

199. o. [] 86vb2 jz. 1. s.:                     [mënt]       h.        [,] 

     Uo. [] 91ra37 jz. vége: 103va7, illetve 76vb6 jegyzetével! 

                           helyett:   103va7 jegyzetével, illetve 96vb42! 

200. o. [] 95vb33 jz. 1. s.:                       ez         h.        ez 

     Uo. [] 99ra24 jz. 4. s.:                     nëm         h.       nëm 

     Uo. [] 99va45 jz.: 2. s.:                   és aki       h.      és aki 

202. o. x 8ra jz.:                              A szk.-ban     h.    A kéziratban 

203. o. x 42vb12 jz.:                               őtet        h.       őtet 

204. o. x 55va80 jz. 2. s.:     javítottuk  A szövegkiadás nyomdahibája 

                            helyett:    javítottuk. A szövegkiadás nyomdahibája. 

205. o.:                                              x 76ra1        h.     x 76ra15 

207. o. x 105rb39 jz. 3. s.:                     mély       h. mély (vagy ingadozó) 

     Uo. j. a. 8. s.:                                         9.       h.       8. 

209. o. *29vb6 jz. 2. s.:                            vége     h.     végë 

     Uo. *29vb6 jz. 3. s.:                           vég(e)    h.    vég(ë) 

     Uo. *30va46 jz. 2. s.:                       tette lel    h.    tëtte lël 

     Uo. *32va28 jz. 2. s.:                     én vérem    h.   ēn vérëm 

   210. o. b. f. 3. s.:                                      mert      h.      mërt 

        Uo. j. f. 3. s.:                                   gyöleke-    h.    gyölekë- 

     Uo. *38va29 jz. 2. s.:          ’soha nem (vall     h.   ’soha (nem vall 

211. o. *41rb16 jz. 3. s.:                           meg       h.        mëg  

        Uo. *41rb16 jz. 4. s.:                       [e/ez a]     h.       [e/ ez a] 

        Uo. *41rb16 jz. 4. s.:                             fel        h.        fël 

        Uo. *41rb16 jz. 5. s.:                             fel        h.        fël 

        Uo. *41rb16 jz. 6. s.:                            meg      h.       mëg 

        Uo. *41rb16 jz. 9. s.:                         Mt14,2    h.     Mt 14,2 

        Uo. 42ra45 2. s.:        Betsaidába /Betsaida    h. Bëtsaidába /Bëtsaida 

        Uo. 44vb9 6-7. s.:                   (mikor ha-/ lottaiból felkelend’; 

                                      helyett:      (mikor ha-/ lottaiból fëlkelend)’; 

    212. o. 49va7 2. s.:                              legot-          h.      lëgot- 

         Uo. 50ra22 5. s.:                              (ek)            h.        (ëk) 

    213. o. 60rb39 3. s.:                             nem            h.         nëm 

    214. o. *74rb15 jz. 2. s.:                eggyikhëz         h.      ëggyikhëz 

         Uo. *75vb7 jz. 3. s.:               legottan menj      h.    lëgottan mënj     

         Uo. *79vb6 jz. 1. s.:                        ezëket         h.       Ezëket 

         Uo. *79vb6 jz. 4. s.:                       ezekből        h.      Ezëkből 

    215. o. *82va14–vb14 jz. 2. s.: Lk 23,2 latinjából  h.   Lk 23,2-ből 

         Uo. *84vb49 jz. 1. s.:                 öltöztessetek    h.    öltöztessetëk  

         Uo. *87rb23 jz. 2. s.:                          ke-           h.          ke- 

 216. o. b. f. 1. s.:                                    ezek           h.         ezëk 

 217. o. *101rb19 jz.:                  kevesënnēiglen     h.    kevesënnéiglen 

         Uo. *101rb23 10. s.:                         (nem          h.        (nëm 

 

PÓTLANDÓ JEGYZET 

194. o.: [] 37ra38 Mënj[önk] (hibás: Mënjetëk) – Valószínűleg fordítási 

hiba (Végh 1971), vö. latin eamus. 

199. o.: [] 86ra48 Voln[ál] (hibás: volna) – Valószínűleg fordítási hiba 

(Végh 1971), vö. latin esses. 

     Uo.:  [] 89va30 [akaratomat] (hibás: itéletëmet) – Bizonyára másolói 

hiba (Végh 1971), vö. latin voluntatem meam. 

202. o.: x 20ra31 vet – Nem zárható ki teljesen a múlt idejű olvasat sem: 

vett ’vetett’; vö. még a 72rb19 jegyzetével! 

203. o.: x 26va5 vehmén – Valószínűbb a birtokszói olvasat (vö. szótár), 

lehetséges azonban ez is: őalatta való vehmën. 



                                          (Teljes eredeti) hibajegyzék és pótlás (1 – 4. o.)  

204. o.: x 56va39 Galilëába – A szk.-ban a galeileaba alak nyomdahiba, 

a szótárban már javították: galileaba. 
        Uo.: x 57va23 Élié – Vö. latin Heli; az innen induló családfa nevei 

több problémát is rejtenek; csak a fordítói, másolói betűhibákat említjük. 
        Uo.: x 57va25 Hellié – A latin Hesli téves betűzése. 
        Uo.: x 57va28 Tësáné – A latin Cosan téves betűzése. 

        Uo.: x 57vb31 Malkhájé – A hiba egyik oka a latin Melea téves 

betűzése (e →c); a szótárban nyomdahiba: Machaie (vö. szk. Malchaie). 

         Uo.: x 57vb35 Sërutté – A latin Seruch téves betűzése (szk. l. Sarug). 
         Uo.: x 57vb35 Ragáné – A latin Ragau téves betűzése; vö. újabb 

fordítások (Ragávé). 

          Uo.: x 57vb36 Lámëté – A latin Lamech téves betűzése. 

          Uo.: x 57vb37 Matuzsábëlé – Talán másolói félreolvasás az őskéz- 

  irat feltételezhető Matusalehe formájából. 

          Uo.: x 57vb37 Járëbé – Fordítói vagy másolói hiba, vö. latin Iared. 

          Uo.: x 57vb37 Malakhállé – A latin Malaleel téves betűzése. 

       Uo.: x 66va50 mëgtiltanotok – A szk. megtiltanatoc alakja nyomda- 

  hiba; a szótár javítja: megtiltanotoc. 

205. o.: x 69va42 szerelmét – A kézirat szóvégi nyílt e-je bizonyára má- 

  solói hiba hajszálvesszős e betű helyett. 

       Uo.: x 73rb17 mëgkészëjtettek – A szó második e betűjét kétféle éke- 

  zettel látta el a másoló, javítás nélkül. 

206. o.: x 91va62 gonoszbëjt – A két o betű mellékjelei a szk. nyomdahi- 

  bái, a szótár már javítja. 

     Uo.: x 97vb37 ez – A szk. fején álló ékezetes e betűje nyomdahiba. 

 

               SZÓJEGYZÉK 

   219. o. lábjegyzet a. 5. s.:                  is kétféle    h. kétféle 

     Uo. lábjegyzet végén:       úgy tűnik hogy… e-féle hangok, és 

   helyett:    úgy tűnik, hogy… e-féle hangok és 

220. o. f. 1. s.:                          massalhangzó     h.    mássalhangzó 

     Uo. f. 4. s.:                                          ül-le    h.    ül-lë 

     Uo. f. 20. s. hibás elválasztás:            igen-    h.    ige- 

221. o. f. 9. s.:                            kevesënnēig-     h.    kevesënnéig- 

225. o. j.:                                               id ëszt    h.    id ëszt (vagy id ëst) 

227. o. j. f. 4. s.:                                      ( hi)      h.      (hi) 

228. o. j.:                                               betegl     h.    betëgl 

229. o. j.:                                     ëdukon  szc.  áth.  a naptári szószedetbe 

   231. o. j. enën- szc. 1. s.:                             én    h.    önnön-, én 

235. o. b.                              hisz címszó:  hisz    h.    hísz 

     Uo. j.:                              hivatalos  szócikk   áth.  hiú  szócikk alá 

236. o. j. ingyen szc. 1. s.:                         sem    h.    sëm 

238. o. j.:                                   konfëssor szc. törlendő     

244. o. j.:                                              mënyëz    h.    mënyez 

245. o. b.:                                    monnal szc.   áth.   monnaik szc. alá 

     Uo. j. -nálkül szc. 2. s.:                  nēlkül      h.     -nēlkül 

247. o. b.:                                    otromba szc.  áth.   osztán  szc. alá 

248. o. b.:                                          régenten    h.     régëntën 

249. o. j. szegés szc. 1. s.:              (kenyérnek    h.   (kënyérnek 

251. o. b.:                                tehenőriző  szc.  áth.  tëgnapon  szc. alá 

     Uo. j.:                                                   tizëd    h.   tized 

253. o. b.:                        valamëné- ~jëk  szc.   áth.  valál  szc. alá 

     Uo. j.:                                   valvá- ~d   szc.  áth.   váltság  szc. alá 

254. o. b. f. 5. s.:                                 törlendő példa:  ~t vetett 

     Uo. b.:                                              vet- ~t szc. törlendő 

     Uo. j. vizetlen szc.:                     helyeken       h.      helyëkën 

 

PÓTLANDÓ SZÓCIKK 

230. o. b. ehnyëjt szc. után:                    éjel [éjjel] éjjel 

     Uo. b. -ëk/-jëk szc. után:                    elalúnak elaluvának elb. m. 

246. o. b. -nö szc. után:                       nőstén nőstény 

249. o. b. szalgálván szc. után:           szál-lë szállj le 
 

               FÜGGELÉKEK 

256. o. f. 19. s.:  rendszerével, az eëR-ével     h.     rendszerével 

260. o. alsó táblázat első és második sora helyesen: 
  Szavak összesen       16 (+ 2) = 18                   13              8 (+ 2) = 10 

  Szavak százalékban  100% (+ 12,5%) =      81,25%     50,00% (+ 25%) = 
                                              100%                 72,22%              55,55% 

261. o. f. 1. s.:             76,47% – 52,94%    h.      81,25% – 50,00% 

     Uo. f. 2. s.:                     52,94%-ra        h.           56,25%-ra 

264. o. f. 1. s.:                    ragozatlanul      h.   továbbtoldalékolás nélkül 

269. o. a. 3. s.:                       Henzsel          h.            Henzsël 

273. o. a. 8. s.:                     fejezetben         h.         alfejezetben 

 

275. o. f. 19. s.:                      kötőhangzók nagyfokú egyezése 

                                      helyett:  kötőhangzókkal való nagyfokú egyezés 

277. o.a. 4. s.:                        (13/028/4)       h.          (13/28/4) 

278. o. f. 6. s. végén:                 [BK]           h.           [BK?] 

281. o. a. 8. s.:                 Az Ingadozások    h.      A 8. Ingadozások 

     Uo. a. 7. s.:                   előzőekben, A     h.      előzőekben, 7. A 

282. o. f. 12. s.:                    Megyezik        h.         Megegyezik 

     Uo. f. 15. s.: e szófajjelölő kötőhangzóval   h.     e kötőhangzóval 

     Uo. f. 16. s.:   a szófajjelölő kötőhangzókat  h. a kötőhangzók kérdését 

     Uo. f. 17. s.:                         jel-ë-s          h.           jel-ë-s 

283. o. a. 3. s.:                     (el/ki; mëg)       h.        (el/ki/mëg) 

284. o. f. 17. s.:                mëg vigaszjam     h.      mëgvigaszjam 

285. o. f. 11. s.:                 kötőhangzó: ë      h.      kötőhangzó, ë  

     Uo. f. 12. s.:                 kötőhangzó: e      h.      kötőhangzó, e 

286. o. f. 12-14. s.:                                 törlendő mondat: Másik... (eëR). 

     Uo. a. 9. s.:        (szëm)fëdēl – (szëm)     h.    (szëm)fëdēl – (szëm)- 

287. o. f. 2. s.:                         -kēt                h.               -ket 

     Uo. f. 19. s.:                    lehetséges         h.       lehetségesnek 

     Uo. f. 20. s.:                       tëmjēn            h.           tëmjēn 

        Uo. a. 12. s.:  szabályosnak… kötőhangzót   h.    szabályos… kötőhangzó 

     Uo. a. 10. s.: tëmjēn(-ë-) (olv) [BK tëmjen h. tëmjēn(-ë-) (olv) [BK tëmjen 

     Uo. a. 2. s.:  [BK hetszër],   után pótl.:   kētëlkëdetlen (hsz) [BK ketëlkëdet-ë- (fn)], 

288. o. f. 11. s.:                    (olv) [BK];         h.           [BK]; 

     Uo. f. 12. s.:                  szőnnēl (olv);       h.         szőnnēl; 

     Uo. f. 12. sor után pótlandó: 
  – jövő időben E/3. személyű igealakokban: ● lēnd [BK], tēnd [BK], vēnd [BK]; 

        Uo. a táblázat feletti 4. s.:               9         h.       8 

        Uo. a táblázat alsó három sora helyesen: 
       Egyéb szófajú szó              6       6?         5 

       Kötőhangzó                        –        –         – 

       Egyéb szófajú szavak 
       százalékban                   100%  100%  83,33% 

       Tulajdonnév                      4         1            3 

    289. o. a táblázat első öt sora helyesen: 
Tulajdonnevek százalékban               100%        25,00%        75,00% 

Toldalékos szó hosszú ē-vel                 12                 7                   8 
Toldalékos szó hosszú ē-vel %-ban   100%        58,33%         66,66% 

Szavak összesen            76 (+ 11) = 87    58 (+ 3) = 61    55 (+ 11) = 66 

Szavak %-ban 100% (+14,47%) =     76,31% (+5,17) =    72,36% (+20,00%)=  

                                                            100%                          70,11%                         75,86% 

289. o. táblázat alatt f. 3. s.: 76,38%–76,38%. Az 5?   h.   76,31%–72,36%. A 6? 

        Uo. táblázat alatt f. 4. s.:            69,44%-ra      h.         68,42%-ra 

   290. o. f. 14. s.:                                    mënt          h.        (mëg)mënt 

        Uo. a. 16. s.:                                  mënny        h.           mënny 

291. o. f. 5. szövegsor:                  70,27%-ban;    h.     70,27%; 

292. o. f. 6. s.:                 vëdër  –  vëdr-ë-k.     h.     (vëdër) – (kő)vëdr-ë-. 

     Uo. a táblázat első és második sora helyesen: 

Szavak összesen    16 (+ 2) = 18            13            8 (+ 2) = 10 

Szavak %-ban  100% (+ 12,5%)=   81,25%   50,00% (+ 25%)= 

                                                    100%              72,22%           55,55% 

     Uo. f. 10. s. táblázat alatt:   76,47% – 52,94;    h.    81,25% – 50,00%; 

     Uo. f. 11. s. táblázat alatt:           52,94%-ra      h.          56,25%-ra 

     Uo. a. 13. s.: szërrel [BK?].  után pótlandó: rëjtëkben (hsz) [BK rejtëkben (hsz)] 

293. o. f. 13. s.: az elején: (5/00; 0/3/2; 0/5/0; 5/0/0) h. (6/0/0; 0/3/3; 0/6/0; 6/0/0) 

     Uo. a. 9. s.:                         0/1/0). Ë-     h.    0/1/0), tënneid [BK?]. Ë- 

294. o. a. 11. s.:        merëjt [BK]        után pótlandó:        repës-ő [BK], 

295. o. a táblázat első és második sora helyesen: 
Szavak összesen         45 (+ 1) = 46            34 (+ 1) = 35              18 

Szavak %-ban   100% (+ 2,22%) =    75,55% (+ 2,94%) =      40,00% 
                                                               100%                      76,08%             39,13% 

        Uo. a. 3. s.:      ● engëmet      h.    ● (ëgy/mënd)eddëglen [BK?], engëmet 

   296. o. f. 6. s.:       0/4]. E-E-Ë:    h.            0/4], repëső [BK]. E-E-Ë: 

297. o. a. 6. s.:    [BK művelkedés-ë-]      h.      [BK művelkëdés-ë-] 

     Uo. a. 3. s.:  ● tiétëk-e-t [BK?].  h.  ● tiétëk-e-t [BK?], tükitëk (nm) [BK?]. 

298. o. táblázat felett a. 13. s.: lëllah, h. lëllah, lëvita [BK lëvitikus (2/0)], 

        Uo. a táblázat két sora helyesen: 
Vegyes hangrendű szavak összesen   46       19 (+ 1) = 20              31 

Százalékosan összesítve 100%   41,30% (+ 5,26%) = 43,47%   67,39% 
   299. o. f. 1. s.:                             40,00%    h.   41,30% 

        Uo. f. 2. s.:                             66,66%    h.   67,39% 

        Uo. f. 2. s.:                             26,66%    h.   28,26% 

        Uo. f. 10. s.:                  általában zárt    h.   zárt 

        Uo. a. 13. s.: Cësárëának ~ Cësáriának  h. Cëzsárëának ~ Cëzsáriának 

     Uo. a. 4. s.:                     Zëlótés            h.           Zëlótes 

300. o. f. 9. s.:                          Cëcëllye           h.          Cëcëllyë 

     Uo. f. 11. s.:                     Fëlici      után pótlandó:     Fërënc 

      



                                          (Teljes eredeti) hibajegyzék és pótlás (1 – 4. o.)  

Uo. a táblázat két sora helyesen: 

Tulajdonnevek összesen    113                16                92 

Százalékosan összesítve        100%             14,14%           81,41% 

301. o. a. 9. s.:                              (+ 2)              h.             (+ 1) 

     Uo. a. 9-10. s.:          törlendő:       [BK këllemet-ë-s(-ë-)] és 

302. o. a. 15. s.:                          a fejezetnek     h.     az alfejezetnek 

303. o. f. 5. s.:                                  C) pont       h.          B) pont 

     Uo. a. 10. s.:            kötőhangzóját a nem     h.      kötőhangzóját nem 

304. o. a fölső táblázat két sorában a BK-adatok helyesen: 

                                                                                13 (+ 2) = 15 

                                                                          130,00% (+ 15,38%) = 100% 
306. o. a. 13-12. s.:            mëgszentël-t-e-k   áth.   törött-e-k elé 

307. o. f. 1. s.:                                  [BK]         h.       [BK (-ë-)] 

        Uo. a. 9. s.:                            (középfokú határozatlan számnév) 

                                      helyett:     (középfokú határozatlan számnév) 

   308. o. az alsó táblázat középső számoszlopa (BK) helyesen: 
5ǀ 6 (+ 1) ǀ 16 + 1? ǀ 14 + 1? (+ 4) ǀ 13 ǀ 12 ǀ 35 ǀ 70,00% ǀ 33 (+ 5) = 38 ǀ 
                                                                           ǀ 70,21% (+ 15,15%) = 76,00%ǀ 

   310. o. táblázat első oszlopában:      ë à ë           h.                 ë → ë 

                             ë à e            h.                 ë → e 

                             e à e            h.                 e → e 

311. o. f. 2. s.:                                    öt               h.                   hat 

     Uo. a. 3. s.:                              Lásd A            h.             Lásd 11. A 

313. o. a. 1. s.:          MK 143 kötőhangzójából  h.   MK kötőhangzóiból 

   314. o. f. 13. s.:                                32                h.                   34 

     

 

 

     Uo. a. 20. s.:                      33                h.                   34 

     Uo. a. 10. s. [BK szënt ~ szent -ë-] után pótlandó: szép-ë- (1/0/0) [BK 1/1] 

     Uo. a. 7. s.:                        MK: 33        h.           MK: 34 

     Uo. a. 7. s.:                        BK: 33         h.           BK: 34 

316. o. a. 9. s.:  MK-ével és a BK-ével    h.    MK-éivel és a BK-éivel 

  Uo. a. 4. s.:                          író A           h.           író, nyelvész A  

319. o. a. 5. s.:             HELYËSEN         h.           HELYËSEN 

321. o. utolsó s.:                                 pótlandó:    mëgint    sënki 

324. o. f. 4-5. s. helyesen: szögecs-Ë-k, tized-, szöveg-, függelék-, kedély-, 

illem-, köpeny-, mellény-, tündér-, kérés-, sebész-, térképészet-, véset-, ëhetnék-, 

készlet-, eredmény-, szépség-, kérvény-, jelzet- stb. 
 

PÓTLANDÓ SZÓ 

   323. o. f. 3. s. édës elé: cégës  

        Uo. f. 4. s. girhës elé: fényës  

        Uo. f. 4. s. mécsës elé: kényës 

 

 IRODALOM 

328. o. Forgács 1992: a lelőhely (Néprajz és Nyelvtudomány…)   

hibásan új sorba került 

329. o. 17. s.:  Kalmár 1770/1993     áth.     Kardos 1931 elé; 

         Uo. Kalmár 1770/1993 végén: -Avacam  h.  Avarici 

330. o.: Merk 1957  áth.  Mészáros 2001 elé; 

      Uo.:  MPK 2017  áth.  Némëti 1466 elé 

333. o. j. f. 1. s.:    Szente Imre 2005     h.      Szente 2005 

 

 

 


