
OZORAI SZENTÍRÁS FORDÍTÁSAI. 

Annak a nagy szellemi mozgalomnak, mely a reformáczióval 
Németországban megindult, hatása már a XVI. század húszas 
éveiben megnyilatkozott Magyarországban. Az a nimbus, mely a 
pápa által 152 l.jan. 4-dikén kárhoztatott Luther személyét körűivette, 
hazánk fiatalságára is oly hatással volt, hogy már 1522-től kezdve 
sűrűn megfordulnak Wittenbergben, hogy »a tiszta igazság igéit 
közvetlen forrásból, magának a mesternek ajkairól hallhassák.« 

II. Lajosnak Szálkai László esztergomi érsek által sugalma
zott szigorú törvényei, a mohácsi vész után pedig I. Ferdinándnak 
állhatatos katholiczitása egy ideig útját állották annak, hogy a refor-
máczió követői nyíltan kifejezést adjanak a reformáczió által elő
idézett szellemi mozgalomhoz való tartozásuknak, így történt, hogy 
csak 1529/30-ban merik bevallani nyiltan úgy a főrangúak, mint 
a külföldi akadémiákon tanúit ifjak, hogy határozottan szakítanak 
a kath. vallással s meggyőződésüket pártfogással, élőszóval és írás
ban nyiltan is hirdetni merik. 

Az első, a ki a kath. vallás ellen támadólag lépett fel, Ozorai 
Imre volt, a ki »De Christo et Antichristo et eius Ecclesia« czímű 
könyvével (1535.) nemcsak a polemikus iratok sorát kezdi meg, 
hanem egyszerre erősen és hevesen támadja meg a katholikus 
dogmákat. 

Ozorairól, élete körülményeiről éppen semmi adat sem maradt 
fenn. Mindössze annyit tudunk róla, hogy a tolnamegyei Ozorán 
született s az 1531-dik évben Wittenbergben együtt tanúit Thuri 
Lukácscsal s valószínűleg ott ismerkedett meg Tornyai Ferencz-
czel. Az a viszony, melyet ott kötöttek s a közös czélra való 
törekvés által megerősítettek, vezethette a tolnamegyei származású 
Ozorait a tiszántúlra, hogy itt s azokkal együtt legyen terjesztője 
az evangéliumi tudománynak. 

Az 1530/31. tanévben Krakkóban is be volt iratkozva, de a 
két egyetem erre vonatkozó bejegyzéséből még az sem egészen 
világos, hogy hol fordult meg előbb, csupán annyi sejthető, hogy 
egyiken a téli, másikon a nyári félévet töltötte. 

Abból a viszonyból, mely közte s a föntebb említett Tornyai 
Ferencz között keletkezett, n melyből kifolyólag működése teréül 
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a Tisza-Maros közti vidék reformálására vállalkozott, valószínűnek 
látszik, hogy a téli félévet töltötte Krakkóban, a nyárit pedig Wit
tenbergben s onnét jött aztán barátjával a Tisza vidékére, hol 
Gelei Katona István szerint a »Nadányi. és Massai Nagyságos Urak« 
pártfogása mellett Békést reformálta.1 

Nadányi János az 1532-ik évről említi, hogy a Körös és 
Maros mentén már akkor voltak evangélikusok, kiket a három 
Nadányi: Melius, Gyárfás és István pártfogoltak,, kiknek Bihar- és 
Békésmegyében terjedelmes birtokaik voltak abban az időben. Fel
említi a nevezetesebb reformátorok között Ozorai Imrét, Gálszécsi 
Istvánt és Literati Lukácsot.2 

A Massai-család — Istvánfi szerint — Olaszországból szár
mazott s Biharban, különösen pedig Békésben és Zarándban nagy 
birtoka volt. A reformáczió korában Imre, András, László és János 
éltek, kik közül főleg Imre volt a reformácziónak buzgó híve s 
mint ilyent Szikszai Fabriczius Demeter 1563-ban Wittenbergben 
üdvözlő verssel tisztelte meg. Testvérük, vagy közűlök vala
melyiknek leán}^ volt-e Massai Margit, Pázmány Péter anyja, nem 
tudjuk. Egy másik Massai leánynak is fennmaradt emléke, Mágo-
csi Gáspár feleségéé, Eulaliáé, a kinek Melius J. Péter 1563-ban 
az ő válogatott prédikáczióit ajánlotta. 

Ezeknek pártfogása mellett jelenhetett meg Ozorai munkája 
is, mely rövid idő alatt közkézen forgott, nemcsak azon igazán 
eredeti magyar jellegénél fogva, mely minden során meglátszik, 
hanem azért is, mert ez a könyv volt az első támadás magyar 
nyelven a kath. dogmák ellen s első nyomott hirdetője a refor
máczió tanainak. 

A nem nagy terjedelmű könyv egészen Luther szellemében 
van írva, de példáit és magyarázatait a magyarországi viszonyok
ból meríti. 

Mikor azt bizonyítja, hogy az ember csak Krisztus érdemei 
alapján nyerhet Istentől kegyelmet, a következőkép argumentál: 
»Példát mondok erről, hogy jobban megértsed. Volnál te a váczi 
püspök szolgája vagy jobbágya, vennék el neked lovadat a budai 
harminczadon, mennél el a te uradhoz, nagy püspöködhöz, mon
danád meg a te akaratodat, a te urad azt mondaná teneked, menj 
el jó atyámfia, kérd én nevemmel kincstartó uramat, hogy én 
értem adassa meg a harminczadosokkal a te marhádat. Immár 
gondold meg te, ha ott megadnák neked a te marhádat, ha a te 
kedvedért adták volna meg a te marhádat? nyilván nem mert 
nem szükség volt volna neked ott a te urad nevét említened és 
ha pedig mind estig kérted volna is, sem adtak volna meg a the 

1 Békésinum reformavit Emericus. Ozora itempore Magnificorum Dominorum 
Nadányi et Massai. 

2 Nadányi : Flori Hungarici 216. lap. »Melius, Gervasius et Stephanus 
Nadányi Emericum Ozorai, Thomam (helyesen Stephanum) Gálszétsi et Lucám 
Litteratum ceterosque inter Cry?ium et Marusium Evangelicos patientia tutati sunt.« 

19* 
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keremesedre, azért bizton csak az te urad érdemeért és áz ő 
neveért adták meg a the lovadat; igaz azonképpen a- mi könyör-
gésünknek és imádságunknak érdemeiért semmit mi nekünk az 
úristen nem ad, hanem tisztán az ő fia érdemeiért" és nevéért.« 
(LII. ív. 77. 1.) 

Mikor a sz. miseáldozat ellen ír, a következőket mondja: 
f A misének neve nincsen a szentírásban. Találtatik pedig a zsidó 
bibliában, nem a deák, sem a görög bibliában. Megmondom a helet 
is. Ez a zsidó ige »missa« vagyon Mózes V. k. 16. részében. (A 
panis propositionis-ból származtatja a misét, melyet csak a papok
nak volt szabad megenni, s ebből következteti, hogy:) Könnyű 
megérteni, hogy nem jól mondják a Krisztus testének hozzánk való 
vételét e névvel, mert más dolog a missa és más az urunk testé
nek és vérének hozzánk való vétele.« (90. 1.) . . . 

»Az egyházi embert vagy fogadják plébánusságra vagy 
oltármesterségre avagy káplánságra; ha plébánusságra fogadják 
vagy városra, vagy falura fogadják, hát így fogadják: Jó uram, 
im az uraim neked adják a plébánosságot, de úgy, hogy káplánt 
tarts, kik reggel urunknak test-vérét hozzájuk vegyék és ebéd előtt 
meg- ugyan te magad ünnep napon ved el hozzád. De szebb név
vel mondják, mert im ezt mondják, meg legyen mind a nagy 
mise,, mind a reg mise, ez pedig mindegy, mert a kit misének 
szoktak mondani, ama mivoltával pedig csak az Urunknak testé
nek vérének vételében és a beszédekben, a kikkel a kenyér és 
bor megáídatik, miképpen a Krisztusnak szerzése ezt megmutatja.« 
(119. lap.) 

»Ha a gyulai plébánus két hétig vagy egy hónapig oly 
embereket nem tartand, hogy kik Urunknak testét vérét hozzájuk 
vegyék, ha képes volna, hogy a plébános oly jámbor volna, .mint 
Istennek angyala, sem tartanák a plébánosságban. Viszont ha a 
város nem fizetend, bizon sem a plébánus, sem a káplánok hoz
zájuk nem veszik, hanem azt mondják, hogy nem tartoznak vele.« 
(105. lap.) 

E néhány példából is megítélhető e könyv iránya és tar
talma. Minden állítását bőségesen igyekszik szentírási idézetékkel 
megerősíteni, a melyekből nemcsak alapos képzettsége, hanem, az 
sz. írásban s az egyházatyák műveiben való jártassága is kitűnik. 
Meglátszik munkáján a wittenbergi iskola hatása, bár az ott töl
tött félévet kevésnek tartjuk arra, hogy ekkora készültséggel lép
jen fel a katholikus vallás ellen. 

Azok az idézetek, melyeket argumentumok gyanánt munká
jában felhoz, az a biztosság, melylyel a zsinatok végzéseit s az 
egj'házatyák mondásait alkalmazza, arra a föltevésre visznek, hogy 
Ozorait egyikének tartsuk azon papoknak és szerzeteseknek,-a kik 
a reformáczió szellemének hódolva, a kath. egyházat elhagyták s-
a reformáczió leghatalmasabb terjesztőivé lettek. . -

. Ezen föltevés bizonyságára felhozhatjuk azt, a mit Iratosi 
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János az 1523-dik évi végzésről mond: »Váljon kik ellen lőn ez? 
Kopácsi István, Siklyosi Mihály sárospataki és újhelyi tanítók és 
azok Patronusa Prini Péter ellen . . . Ozorai Imre Békésen s annak 
fautori az Ladányi és Massai urak ellen. Kálmáncsehi Márton 
Munkácsban és annak fautora Petruith Péter ellen.« 1 

Az az út, melyen Kopácsi István, Siklósi Mihály és Sztárai 
Mihály a sárospataki ferenczrendi kolostorból Baranyába jutottak, 
melyen Kálmáncsehi a gyulafehérvári stallumból a debreczeni, 
munkácsi s beregszászi papságra került, arra enged következtetni, 
hogy a velők egy társaságba jutott Ozorai talán szintén a ferencz-' 
rendieknek valamelyik dunántúli kolostorából — talán a pécsi, 
monostori vagy szigetvári zárdából — került előbb külföldre, hogy 
theologiai készültsége alapján reformátornak képezze ki magát. 

Azon, hogy az első igazi reformátorok csakis kath. papok 
lehettek, nemcsak nem kételkedhetünk, hanem még akkor is, ha 
valamelyik reformátorról nem volnának biztos adataink, mint Ozo
rairól sincsenek, már a dolog természetéből következtethetjük, hogy 
azoknak eo ipso kath. papoknak kellett legyen lenniök. 

Még ha nem volna is ismeretes előttünk Kopácsi, Siklósi, 
Sztárai, Kálmáncsehi, Dévai Biró Mátyás kath. volta, akkor is való
színűnek mernénk mondani Ozorai kath. papi voltát. Csak azok 
foghatták fel a reformáczió üdvös hatását, a kik a kath. papság 
nyomasztó helyzetét, a főpapság és pápaság visszaéléseit s ezek 
mellett theologiai képzettségük alapján a keresztyén vallás tiszta
ságát ismerték és óhajtották. Csak ők bizonyíthatták az uj tanok 
igazságát a conciliumok határozataival, az egyházatyák felfogásá
val s a szentírás idézeteivel. 

Az 1530. elején fellépő reformátorok nem is kerülhettek ki 
máshonnan, mint a kath. klérus tagjai közül. Ezek példája, bátor
sága, tudása, képzettsége nevelte aztán már a protestáns szülőktől 
származó későbbi reformátorokat. 

Ozorai munkája tehát míg egyrészről arról nevezetes, hogy 
alkalmat nyújt szerzőjének egykori katholikus papi voltára követ
keztetni, másfelől értékes azon tekintetben is, mert a benne levő 
sz. írási idézetek latin szövege ugyanazon betűkkel van nyomva, 
melyek a krakkói töredék sokáig oly hasztalanul kutatott typusá-
nak felelnek meg.2 

Az idézetek latin szövege után mindenhol ott van azok 
magyar fordítása is. Mivel eladdig magyar sz. írás nem volt, a 
szerző kénytelen maga mindjárt szentírást is fordítani. 

Ez idézetek míg egyfelől Ozorai nyelvéről nyújtanak áttekin-

1 Iratosi: Az ember életének boldogul igazgatása módjáról. Elöljáró beszéd. 
Lőcse, 1641. 

2 V. Ö. az Akadémiai Értesítő 1896. aug. füzetében megjelent »A krakkói 
töredékről« ez. értekezésemmel. (Csak megemlítem, hogy e betűk azonossága, 
annak idejében Fraknói Vilmos közt és köztem szóbeli vita tárgya volt, de a 
kérdés eldöntetlenűl maradván, róla egyőnk sem szólt nyilvánosan. Sz. A-) 
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tést, másfelől azért is érdekesek, mert összehasonlításra adnak 
alkalmat a legelső fordítások nyelvét illetőleg. 

így az újszövetségi idézeteket Pesti Gábor újtestamentum 
fordításával hasonlíthatjuk össze, mely e munka után egy évre 
1536-ban jelent meg, a Sz. Pál leveleiből vett idézeteket pedig a 
két évvel előbb megjelent Komjáti-féle fordítással. 

Főleg a Komjáti-féle fordítással való összehasonlítás alapján 
dől meg Ribininek ez összehasonlítás nélkül különben igen kecseg
tetőnek látszó adata, hogy t. i. a Sz. Pál leveleinek sajtó alá ren
dezésében Ozorainak is lett volna része. Ribini u. i. Dévairól szólva 
ezeket mondja:1 Est verisimile hanc epistolarum Paulinarum edi-
tionem eorum ministerio procuratam esse, qui curam propagandáé 
per Hungáriám Wittenbergensium doctrinae ad se pertinere existi-
mabant, quos inter et Matthiam Devaium principem locum tenu-
isse constat. Habuerit Matthias complures laborum socios, non 
indignos posterorum memoria. Praecipui fuerint: Stephanus Kopá
csi, Michael Sztárai, Andreas Batizi, Stephanus Szegedinus, Eme-
ricus Ozorai, Michael Szilvási. 

Ha Ozorainak, ki 1530-ban volt ugyan Krakkóban, része lett 
volna a sajtó alá rendezésben, bizonyára felhasználja e fordítást, 
a mit azonban nem cselekedett. De tudomása sem lehetett róla, 
mert Komjáti fordítása csak 1532-ben készült el s így nem is 
valószínű, hogy a munkának még csak első ívei is Krakkóba 
kerülhettek volna Ozorainak ott időzése alatt. 

Ozorai tisztán, világosan, egyszerűen ír, ment minden kere
settségtől, előadása olyan, mintha beszélne, könnyen folyó, érthető. 
Nyelve a XVI. század, csiszolt, de nem finom nyelve. Többször 
használ ilyen kifejezéseket: papas keresztyén (katholikus), zerzetes 
sido (farizeus), megrögzött írás (canonica ratio), sömörgezis (ruga), 
pecsétes levél (pignus), keputalo (hypocrita), megrutol (contaminat), 
oltármesterség (káplánság) stb. 

A munkájában közölt idézetek közül csak az újszövetségi s 
a Pál apostol leveleiből valókat vettük fel, amazokat Pesti, emeze
ket Komjáti — mint a hozzá legközelebb álló két író — fordítá
sával vetve össze. 

Ez idézetek összeállítását rendkívül megnehezítette ama 
körülmény, hogy egyik író fordításában sincsenek jelezve az u, n. 
versiculusok, csak maga a fejezet. Gyakran a fejezetek is helyte
lenül vannak idézve Ozorainál — lehet, hogy sajtó hibából — 
a mit ez összeállításban igyekeztünk lehetőleg megkorrigálni. 

Máté. I. 21. Vocabis nomen éius Jesum, ipse salvum faciet populum suum 
a peccatis eorum. 

Ozorai: Jesusnak rteue^ed wteth, w meg gabadyt'a mynd az w népet 
a^ w bwneiből. 

Pesti: Kynek newet hywod Jesusnak, mert ew idwezyty &% ew népet 
byneibewl. 

1 Memor, Äug. Conf. Tom. I, pag. 32. 



OZORAI SZENTÍRÁS FORDÍTÁSAI. 295 

Máté. III. 9. Dico enim vobis quod possit Deus facere, ut ex lapidibus 
his filii surgant Abrahae. 

Ozorai: Mondom tinektek, hog az isten megteheti hog eh köuekből Ábra
hámnak fiai tamagianak. 

Pesti : Mert mondom tynektek isten meg tehety hogy ez kewek bewlys 
fel tamazdhattya Abraha fyayt. 

IV. 7. Scriptum est enim : Nón tentabis Dominum Deum tuum. 
Ozorai: Meg wagion iruan, ne kesergesd te vradat istenödet. 
Pesti: megys irwan wagyort, ne keserehed az te wradat istenedet. 
Máté. V. 27 — 29. Audistis, quod dictum fuerit antiquis : Non committes 

adulterium. At ego dico vobis, quod quicunque aspexerit mulierem alterius ad 
concupiscendum eam, iam adulterium cum ea commisit in corde. 

Ozorai: Hallottatoké hog a j t mondottak ah regieknek: ne paraznalkogial, 
en königh azt mondom tinektek, hog ualaki maas ember feleseget ug latangia 
hog gonoj uegre lattia wtet, haat immár a j w zwueben paráznaságot töt w uele. 

Pesti: Hallottatok mert meg wolt mondwa regyeknek, ne paraznalkogyal, 
de een mondom tynektek, hogy wala ky chak latyays másnak feleseget meg 
kewanasra, Immár bwyalkodot zywebe. 

V. 20 — 21. Audistis, quod dictum sit veteribus: non occides: quisquis 
autem occiderit, obnoxius érit judicio. At ego dico vobis, quod quisquis irascitur 
fratri suo temere, obnoxius érit iudicio. 

Ozorai: Hallottatoké hog azt mondottak ah regieknek: Ne oly, ualaki 
pegeglen ölend, melto Ítéletre. De en azt mondom tünektek ualaki oknekül attia-
fiara meg haragzik, melto Ítéletre. 

Pesti: Hallottatok hogy az Regyeknek meg wolt mondwan: Ne ewly, 
walaky kegyg ewlend melto lezen ítéletre. Sewt een aj t mondó, walaky attya-
fiara wakmerewyl meg haragozik, hogy melto lezen Ítéletre. 

Máté. VI. 8. Novit enim páter vester, quibus rebus opus sit vobis, prius 
quam petatis ab illó. 

Ozorai: Tuggia ah ti menei atiatok minelkűl zwkölköttök meg annak 
előtte minek előtte kérnetek w tőle. 

Pesti: mert meeg az, elewt yol twgya az, ty menyey attyatok, my zjk-
segtek wagyon, mynek elewtte kerytek tewle. 

Máté. VII. 14. augusta est porta et strieta via quae abducit ad vitám et 
pauci sunt, qui inveniunt illám. 

Ozorai: Szoros az kapu es szoros a^ uth, ki a j életre uizen, keuesen 
talaliak meg. 

Pesti: zoros az kapw, ees' keskeny az wt, ky a j életre wyzen, ees keue
sen wannak kyk azt meg lelyk. 

Máté. VII. 28. Multi dicunt mihi in illó die: Domine, domine, nonne per 
nomen tuum prophetavimus, et per nomen tuum daemonia ejecimus et per nomen 
tuum multas virtutes praestitimus ? Ac tum confitebor illis, nunquam növi vos. 

Ozorai: Nag sokan mongiak énnekem az napon, Vram, vram, nem de ah 
te neuedben prophetaltonke ? nem de ah te neuedbe ördögöket wztönke ? es az 
te neueddel nag dolgokat töttönke? es akkoron en az_t uallom soha nem esmei-
telek en titteket. 

Pesti: Sokan fogyak énnekem az napon mondany wram wram nemde te 
neuedbe profetaltwnke? ees az te neuedbe erdegeket ijtenk, ees a te neuedbe 
egyéb sok iozagos chelekedeteket myeltewnk, de een nekyk akkoron ajt wallom, 
soha nem esmértelek tykteket. 

Máté. X. 41. Qui recepit prophetam-in nomine prophetae, mercedem pro-
phetae accipiet. 

Ozorai: Ah ki uezen Prophetat propheta neueben, prophetanak iutal-
mat ueji. 

Pesti: Az ky Prófétát fogad wgy mynf Profeta neuebe, wezy iutalmat 
mynt Prófétának. 

Máté. X. 42. Et quicunque ad bibendum dederit uni ex pusillis- his pocu-
lum aquae frigidae tantum nomine discipuli, amen dico vobis, non perditurus 
est mercedem suam. 
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Ozorai; Valaki chák eg pohár uiget adand innia eggiknek eh kichinök 
kögzol chák ah tanithuannak neuiben bigon mondom hog el nem uegti iutalmat. 

Pesti: walaky e kysdedek kewggywl chak egyknek adand egy pohár hydeg 
wyzet. Bygon mondom ty nektek, el nem wegty iwtalmat. 

Máté. XI. 28. Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis et ego 
refocillabo vos. 

Ozorai: Jöuetek mind niaian en hoggam kik munkalkottok es meg terhelvén 
uattok bwnnel es en titteket megh kőniebbithlek. 

Pesti: Jewetek een hoggam myndenek kyk nyomorgótok ees meg nehezí
tettek ees een meg nywgotlak tyktekek. 

Máté. XII. 36. Sed dico vobis, quod de quocunque verbo otioso, quod locuti 
fuerint homines, reddituri sunt rationem in die iudicii. 

Ozorai; De mondom tinektek hog minden hiuolkodo bejedről kit emberek 
colnak, róla gamot adnak Ítéletnek ideien. 

Pesti: De mondom tynektek, hogy mynden hitsagos begedrwl kyket embe
rek golandanak, zamot kel róla agyny itelet napiján. 

Máté. XV. 9. Frustra me colunt decentes doctrinas et mandata hominum. 
Ozorai: Heiaban tiztelnek engemet, tanithwan emberi tudomaniokat. 
Pesti: heyaba ty ételnek engemet, mert embery tudományokat ees paran-

cholatokat tanytanak. 
Máté. XV. 14. Si caecus caeco dux fuerit, ambo in foveam cadent. 
Ozorai: Ha a j uak uakot uegetend mind ketten ah uerembe esnek. 
Pesti: ha wak wakot fog wegerleny, mynd ketten a werembe esnek, 
Máté. XVII. 5. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene compla-

citum est. 
Ozorai: Eg ag en ger elmés fiam kiben ag en lelkem meg niugouek. 
Pesti: Eg az een sérelmes fyam kybe énnekem myndenek kedvven (!) gerynt 

wannak. 
Máté. XVÍII. 20. Ubi enim sunt duo vei trés congregati in nomine meo, 

ibi sum in medio eorum. 
Ozorai: Valahol ketten auag hárman őgue gultenek en neuemben ot 

uagiok kögőttok. 
Pesti: Mert walahol ketten awagy hárman egybe gylnek een neuembe, ot 

kewgettek wagyok. 
Máté. XIX. 4. Non legistis, qui fecit ab initio masculum et foeminam fecit 

eos, et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adhaerebit 
uxori suae. 

Ozorai : Nem oluastatoke, hog ky előgőr ag embert teremte üg teremtee, 
hog ferfiat ees aggoni alatot teremte ees azt monda azért ember el haggia 
mynd attiat annyat ees az w felesegeuel ehge lesen. 

Pesti: Nem olwastatoke, hogy ky leg elewger teremtet, wgy teremtet, 
hogy lenne ferfyw ees agonyallat ? ees monda ismeg nékyk. Ezért el hagya 
ember attyat ees annyat, ees ketten lesnek, egy testbe. 

Máté. XIX. 21—23. Si vis perfectus esse, vadé, vendé quae habes et da 
pauperibus . . . cum audisset autem adolescens eum sermonem abiit tristis > erat 
enim habens possessiones multas. Jesus autem dixit discipulis suis: Amen, dico 
vobis, Dives difficile intrabit in regnum coelorum. 

Ozorai: Ha tőkelletes akarg lenni ereg el ag el mindent ah mit birg es 
ad ah gegeneknek. . . Mikoron halottá uolna ag ifjú ah bégedet gomoruan mine 
el mert nag sok iogagí ualanak w neki, Uduögitönk pegeg agt mondta ag w 
tanituaninak, bigoni mondom tinektek ah kazdag nehegen megen be menieknek 
orgagaba. 

Pesti: Ha tewkelletes akarg lenny mennyel agyel myndeneket kyk wan- y 
nak neked, ogtogasd ag gegenyeknek . . . mykoron ag yffyu egt hallota wolna, 
meggomorodwan mene el onnét, mert sok iogaggal birt. Jesus kegyg monda ag 
w tanytwanynak. Bygon mondom neheg a kagdagnak ydwegylny. 

Máté. XIX. 28. vos, qui sequuti estis me in regeneratione, quum sederit 
Filius hominis in sede majestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim., 
judicantes duodecim tribus Israel, 
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Ozorai: Ti kik engemet kouettek meg uiolasnak ideien, mikor embernek 
fia a j w felséges jekibe ulend, ties tizen ket jekoken wltők iteluen az Israelnek 
tijenket nemzetséget. 

Pesti: Mykoron a meg wyulasnak ideyen ylend embernek fya a j ew 
felséges jekybe, yltek tyis ot tyjenketten, itelwen Israelnek tyjenket nemzetséget. 

Máté. XX. 23. Sedere autem ad dexteram meam et sinistram meam, non 
est meum dare, sed iis continget, quibus paratum est a Patre meo. 

Ozorai: Hog ualaki énnekem iobom felöl auag Balom felól wlliön azaz 
uelem uralkogiek meniorjagban uelem légien, nem en adhatom hanem ezeknek 
adatik e j ah kiknek az en atiamtul jerejtetet. 

Pesti: de az een iogomra awagy balomra ylny Nem een adhatom nektek, 
hanem azoké kyknek meg jerejtetet a j een attyamtol. 

Máté. XXI. 13. Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur, vos 
autem fecistis illám speluncam latronum. 

Ozorai; Az en hazam imadchagnak hazának hiuattatik, ty keuigh töttetek 
latroknak barlangiaua. 

Pesti: Az een hazam imatsagnak hadának hywttatyk, ty kegyglen ejt 
tewttetek latroknak barlangyawa. 

Máté. XXI. 22. Quaecunque, petieritis in deprecatione, credentes, accipieti?. 
Ozorai: Valamit kerendetek ti ah ti kerelmestekben hiuen hitnek uejitek. 
Pesti: Myndeneket walamyt hyvven imatsagtokba kertek el wejytek. 
Máté. XXIII. 2. In cathedra Mosis sedent scribae et Pharisaei: omnia 

ergo quaecunque iusserint vos servare, servate et fache : secundum verő opera 
eorum nolite facere : dicunt enim et non faciunt. 

Ozorai: Moyses jekibe wlnek a j iras tudó es jerjetes Sydook, mindent 
ajert ah kiket mondandnak hog ti meg tarchátok meg tarchatok es meg jerez-
jetek, az w chelekedetek jörent penig ne chelekeggetek. 

Pesti: Moysesnek jekybe ylnek az Írástudók ees fariseusok. Ajert wala
myt módnak nektek meg tartany tarchatok, ees ajt myelyetek, de a j ew chele
kedetek jerynt ty ne myelkegyetek, mert mongyak s nem tejyk. 

Máté. XXV. 34. Tunc dicet rex his, qui a dextris sibi erunt. Venite 
benedicti Patris mei, possidete regnum paratum vobis ad exordio mundi, Esurivi 
enim, et dedistis mihi edere. Sitivi et dedistis mihi edere. Hospes eram, et colle-
gistis me. Nudus et operuistis me. 

Ozorai: Akkoron a j t mongia ah keral a jóknak ah kik a j w ioob kéje 
felol lejnek iouetek el en atiamnak áldottai biriatok a j orjagot ah ki nektek 
jerejtetet e j uelagnak kejdetitul fogva, mert ehejem es énnekem ennem adatok, 
jomihojam es énnekem innom addatok, uendeg ualek es be fogadatok engemet, 
mejittelen ualek es be fedejetek engemet. 

Pesti: Akoron a kyraly mond a jóknak, kyk neky iogyafelewl lejnek. 
Iwetek el een attyamnak aldoty, byryatok a j orjagos, chynaltat nektek wylag 
eredetytewl fogwa. Mert ehejem sennem adatok nekem, jomywhojam ees nekem 
innom adatok. Vendég walek be fogadatok engemet. Mejytelén walek meg ruha-
jatok engemet. 

Máté. XXV. 115. Amen dico vobis, quatenus non fecistis uni de minimis 
his, nee mihi fecistis. 

Ozorai: Bijon mondom tinektek ah meniere a j en kichén Atiam fiának 
eggikkel tötetek, en nekem töttetek. 

Pesti: Byjon mondom ty nektek, walamyt nem tewttetek éjekkel e j 
kychynyekkel en welem ne tewttetek. 

Máté. XXVI. 28. Hic est sanguis meus, qui est növi testamenti, qui pro 
multis effunditur in remissionem peccatorum. 

Ozorai: E j a j en uerem, ky uy jerjesnek uere ki nag sokakert ki onta-
tik bwnöknek bochánatiara. 

Pesti: E j a j een werem, wy terwenyre, ky sokakert ky ewttetyk bynek-
nek bochanattyara. 

Máté. XXVIII. 18. Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes 
ergo docete omnes gentes; baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus 
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Sancti. Docentes eos servare omnia, quaecunque praecepi vobis. Et ecce ego vobis-
eum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. 

Ozorai: Adatot énnekem mynden hatalom mind menien ees főidon, el meii-
ueií ajért tanichatok minden népeket megkerejteluén Atyának ees fiúnak es jent 
leieknek neueben, tanythuan ewket hog myndeneket meg tarcyanak ah kyket 
een nektek parancyoltam. íme een veletek uagiok minden napokon mind uelag 
uegeiglen. 

Pesti: Adatot énnekem mynden hatalom Mennyen ees fewlden. Ajert 
mennyetekei, tanychatok mynden népeket, kerejtelwen ewket. Atyának, ees fywnak 
ees jent leieknek neuebe, meg tanytwan ewket tartany, mynd ajokat, kyket 
parancholtam nektek. Ees ime een weletek wagyok mynd wylag wegejetyg. 

Marc IX. 22. Omnia possibilia sunt credenti. 
Ozorai: Mindenek lehetségesek ah hiendöknek. 
Pesti: Aj ky hyjen myndenek lehetsegeseg annak. 
IX. Í8, Hoc genus nulla re potest exire, nisi per deprecationem et jejunium. 
Ozorai: Efféle ördeg ki nem megen, hanem köniörgesnek es böitnek általa. 
Pesti: Ez fele neem semmywel ky nem ijethetyk. hanem chak imatsaggal 

ees bewytel. 
IX. 40 : Quisquis enim ad bibendum dederit vobis calicem aquae nomine 

meo, quod sitis Christi, amen dico vobis, nequaquam perditurus est merce-
dem suam. 

Ozorai: Valaki tinektek adand eg pohár uijet en neuemben hog Christuse 
wattot, bijon mondom tinektek hog el nem uejti íutalmat. 

Pesti • Ees walaky adand nektek egy Pohár wyjet, een neuembe a j 
wegré hogy Cristuse wattok, Byjon mondom nektek, semmyképpen el nem 
wejty iwtalmat. 

Marc. XIII. 35. Vigilate, nescitis enim quando dominus domus venturus 
sit, sero, an media noctis, an in gallicinio, an diluculo. Ne si venerit repente, offen-
dat vös dormientes. 

Ozorai: Vigajjatok, mert nem tugiatok mikoron io el a j hajnak ura 
istene auag efeli koron, auag reguel, hog ha el iouend ne talalion titeket alwan. 

Pesti: Vygyajjatok, mert nem twgyatok mykoron a j wr haja iew, estwe 
awagy efelykoron, awagy tywkjokor, wagy reggel tálam hyrtelen iewt meg, 
ees talál tykteket hogy alwjtok. 

Marc. XVI. 15. Predicate Evangelium omni creaturae. 
Ozorai: Predikalliatok a j Ewangeliomot minden teremtet állatnak. 
Pesti: Hyrdessetek a j ewangelyomot mynden teremtet állatnak. 
XVI. 20. Ilii verő egressi praedicaverunt ubique, Domino cooperante et 

sermonem confirmante per signa subsequentia. 
Ozorai: Ah tanituanok el menuen Predicalanak mindenöt a j Vristen w 

uelek Chélekeduen es ah bejedet meg erösythuen kőuetkezendö iegekkel, a j a j 
chudakkal. 

Pesti: Amajok kegyg el menuen predykallanak myndenyt wr welek egywt 
chelekedwen ees a j ew bejedeket meg erewssytwen a j ewket kewetew choda 
tételekkel. 

Lukács. I. 2 — 4. Sicuti tradiderunt nobis hi qui ab initio suis oculis 
viderant ac pars aliqua fuerant.eorum, quae narrabant ; visum est et mihi, ut 
cunctis ab initio exacta diligentia pervestigatis deinceps tibi scriberem, optime 
Theophile, quo agnoscas eorum, de quibus edoctus fueras, certitudinem. 

Ozorai: Miképpen énnekem tudnom attak ajok ah kik kejdettöl fogua a j 
w jemekkel láttak ees ualamenyre rejesek voltak ah dologba kyket ielentnek uala, 
latatek ennekemys hog mindeneket kejdettöl fogua nag jorgálmatoson meg ertuen 
ees myndenekrol meg tudakojwan iriak Enys neked yo Theophile, hog nyluan te 
azokban byjonyos leg, ah melleket te tanultai. 

Pesti : Mykeppen elewnkbe attak nekewnk ajok, kyk eleytyl fogwa jeniek
kel láttak, ees nemellyek wgyan ajonok kejjyl walanak a kyk hyrdetyk wala. 
Lattatek ennekemys, hogy myndeneket eleytyl fogwa iol meg kerdejwen ees 
meg twdwan, annak wtanna meg yrnam neked a jókat io Theofile, hogy meg 
ewsmerned ajoknak kykre tanytattal wala nylwá waio byjonsagat. 
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Lukács. X. 16. Qui vos audit, me audit, quí vos spernit, me spernit. 
Ozorai: Ah ki tuteket halgát, engem halgát es ah ki tuteket meg utal 

engemet utaal meg. 
Pesti: Valaky kegyg tykteket halgát engem halgát, ees ky tyteket meg 

wtal, engemet wtal. 
Lukács. X. 17. Domine etiam daemonia subiciuntur nobis per nomen tuum. 
Ozorai: Vram meg a j ördőgőkis engednek nekönk ah te neuedre. 
Pesti: Vram meeg a j ewrdegekkel ys byronk te neuedbe. 
X. 20. Verumtamen in hoc nolite gaudere, quod Spiritus vobis subiiciun-

tur, sed gaudete, quod nomina vestra scripta sunt in coelis. 
Ozorai: Bizonniaual e jen ne orollietek hog ah lelkek a j a j a j ördögök 

tinektek engednek hanem őrölnétek azon, hog ah ti neuetek meg uagion iruan 
meniorjagban. 

Pesti: De maga ne ewryllyetek ajon, hogy a gonoj lelkekkel byrtok, de 
ewryllyetek, hogy a j ty neuetek irwan wagyon mennyorjagba. 

Lukács. XI. 9. Petité et dabitur vobis : quaerite et invenietis, pulsate et 
aperietur vobis. 

Ozorai: Kerietek es uejitek, keressetek es megh találhatok. Zörgessetek 
es meg nittatik tinektek. 

Pesti: Keryetek ees adatyk nektek, keressetek smeg lelytek, jewrgessetek 
smeg nyttatyk nektek. 

Lukács. XVI. 9. Facite vobis amicos ex mammona injusto, ut, quum 
defecerítis, recipiant vos in aeterna tabernacula. 

Ozorai: Zerejjetek magatoknak barátokat a j álnak kajdaksagbol, hog 
mikoron megfogatkojandotok, uegenek titteket a j örök niugadalomra. 

Pesti: Zerejjetek barátot magatoknak ez álnak kazdagsagbol. Hogy myko-
ron megfogyatkoztok wegyenek tyteket a j ewrekke walo haylakokba. 

Lukács. XI. 28. Beatus venter, qui te portavit, et ubera, quae suxisti. 
Ozorai: Bódog ah meh ah ki téged uiselt es bodogok a j emlék ah kiket 

te joptal. 
Pesti: Bódog meeh, a j ky téged wyselt ees a j emleek, melyeket joptal. 
Lukács. XVII. 10. Cum feceritis omnia, quae praecepta sunt vobis, dicite 

servi inutiles sumus, quo debuimus facere, fecimus. 
Ozorai: Mikoron mindeneket meg teiendietek ah kik nektek meg uadnak 

parancioluan, azt mongyatok hajontalan jolgak uagiunk, aj t meg tottenk ah 
miuel tartojtonk. 

Pesti: Mykoron meg teendetek myndeneket mellyek parancholwan wannak 
nektek, mongyatok, Hajnalatlan jolgak wagyonk, mert amyt meg kellett tennewnk 
a j t tewttewk. 

Lukács. XVIII. 11. Pharisaeus stans haec apud se orabat: Deus, gratias 
ago tibi, quod non sim sicut coeteri homines, raptores, iniusti stb. 

Ozorai: Ah jefjetes Sydo ig imadkojik uala, Isten halaat adok en tene
ked, mert nem uagok en ollian, mint a j egebek, kik ragadojok, hamissak stb. 

Pesti: A j Fariseus meg alwan ilyen módon imatkojyk wala magába. 
Isten, hallat adok neked, hogy nem wagyok ollyan mynt egyéb emberek, raga
dojok hamyssak. 

János ev. I. 11 —12. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis ut Ike
rét filios Dei fieri, videlicet his qui credidissent in nomen ipsius.' 

Ozorai: Vala hanian ötét uöuek ajt ah hatalmat adaa nekik hog istennek 
fiaiua lennének, a kik w benne hinnének. 

Pesti: Walahanyan kegyg weuek ewtet, ada ajoknak hatalmat. Hogy 
lehetnének Istennek fyay, tugynya illyk mynt ajoknak, kyk ew neuebe hytte-
nek wolna. 

János ev. I. 18. Deum nemo vidit unquam: unigenitus Filius, qui est in 
sinu Patris, ipse enarravit. 

Ozorai: A j istent senki nem lattá, hanem a j w egetlen ég fia, ki a j 
atianak kebeliben uagon, ielente meg minekünk. 

Pesti: Istent soha nem lattá senky. Aj egyetlen egy fyw ky attyanak 
kebelebe wagyon, a j hyrdette meg. />5»- * 

SZEGEB 
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János ev. I. 29. Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi. 
Ozorai: íme a j istennek barania ki el ueji e j uelagnak Bűneit. 
Pesti: Ihon Istennek báránya, ihon ky el wejy e j wylagnak byneit. 
János ev. III. 16. Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unige-

nitum daret, ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitám aeternam. 
Ozorai: Eh keppen jerete isten e j uelagot, hog a j w egetlen eg fiat 

adnaia w erötte hog minden walaki w benne hyend el ne uejjen hanem örök 
eletet uallion. 

Pesti: Wgy jerette Isten e j wylagot, hogy a j ew egyetlen egy fyat adna. 
Hogy mynden walaky ew benne hyjen el ne wejjen hanem ewrewkke elyen. 

János ev. III. 36. Qui credit filio, habet vitám aeternam. 
Ozorai: Ah ki ah fiúnak hijen, örök eletet wal. 
Pesti: Valaky a fywba hyjen ewrewkke walo elety wagyon. 
János ev. III. 18. Qui credit in eum, non condemnatur: qui verő non 

credit, iam condemnatus est, quia non credidit ín nomen unigeniti Filii Dei. 
Ozorai: Walaki w benne hiend el nem carhojík uala, ki w benne nem 

hit, immár el karhojoth, mert nem hijen a j istennek eggetlen egfiaban. 
Pesti: Valaky ew benne hyjen né karhojtatyk. A ky kegyg nem hyjen 

immaran karhojtatot, mert nem hyt Istennek egyetlen egy fyanak neuebe. 
János ev. V. 29. Et prodibunt qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, 

qui verő mala egerunt, in resurrectionem condemnationis. 
Ozorai: Ah kik iol cyelekettenek fel támadnak elötnek fel tamadassara ah 

kik pegeg gonojol ^elekednek kárhojatnak fel tamadassara. 
Pesti: A kyk iot chelekettenek fel támadásra a j életre, a kyk kegyg 

gonojt chelekettenek kárhojatnak fel támadására. 
János ev. V. 39. Scrutamini scripturas. 
Ozorai: Tudakojjatok a j írasson. 
Pesti: Twdakojjatok meg a j írásokról. 
János ev. VI. 35. Ego sum panis ille vitae; qui venit ad me non esuriet 

et qui credit in me non sitiét unquam. 
Ozorai: En uagiok amaj életnek keniere, ualaki en hojjam iö nem ehejik 

es ualaki en bennem hiend soha nem jomiujik. 
Pesti: En wagyok a j életnek kenyere. A ky een hojjam iew ne ehejyk 

ees a j ky een bennem hyjen nem jomywhojyk soha. 
VI. 55. Caro mea vére est cibus et sanguis meus vére est potus. 
Ozorai: A j en testem bijon étel, es a j en uerem bijori ital. 
Pesti: A j een testem igaj etek ees az een werem igaj ital. 
VI. 63. Spiritus est, qui vivificat, caro non prodest quicquam. 
Ozorai: Ah lelek a j ah ki elet, test semmit nem hajnal. 
Pesti: A lelek a j , ky eletet aad, a test semmyt né hajnal. 
János ev. VI. 51. Ego sum panis vivus, qui de coelo descendi: si quis 

ederit ex hoc pane, vivet in aeternum. 
Ozorai: En uagiok a j elö kenier ki meniorjagbul jallottam le ualaki eh 

kenierbe eiendik örökké el. 
Pesti: Een wagyok a j elew kenyér, ky menyorjagbol jallottam le. Valaky 

e j kenyérbe egyk ewrewkke eel. 
János ev. VI. 68. Domine, ad quem ibimus, verba vitae aeternas habes 

et nos credimus et cognovimus quia tu es Christus filius Dei. 
Ozorai: Vram kihej megiönk, mert tenálad uannak a j örök életnek bejedi 

es mi hi j jwk mégis esmertwk, mert te uag ah Christus Istennek fia. 
Pesti: Vram kyhej mennénk ? Ewrewkke walo életnek bejede wagyo nálad 

ees my hyzzywk ees meg ewsmertywk hogy te wagy a Cristus a j elew Isten
nek fya. 

János ev. VIII. 34. Amen, amen dico vobis, quod omnis qui facit pecca-
tum, servus est peccati. 

Ozorai: Bijon, bijon mondom tynektek ualaki bwnt tejön bwnnek jolgaia' 
Pesti: Byjon byjon mondom nektek, hogy mynden walaky bynt tejen 

jolgaya a bynnek. 
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János ev. Villi. 51. Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum 
servaverit, mortem non videbit in aeternum. 

Ozorai: Bijoii, bijori mondom tinektek, ha ualaki megh tartangia a j en 
bejedömet, öröke halalt nem laat. 

Pesti: Byjon byjon mondom nektek, walaky az een bejedemet meg tartva 
halalt ewrewkke nem laat. 

János ev. X. 27. Öves meae vocem meam audiunt et ego cognosco eas 
et sequuntur me et ego vitám aeternam do eis. 

Ozorai: Aj en iohaim a j en jómat halgatiak es esmérem wket es köuet-
nek engemet es enis adok nekik örök eletet. 

Pesti: Az en iwhaym az een jómat hallgattyak ees een ewsmerem ewket 
ees engemet kewetnek ees een ewrewkke walo eletet adok nekyk. 

János ev. XIV. 26. Paracletus autem ille qui est Spiritus sanctus, quem 
Spiritum mittet Pater nomine meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, 
quaecunque dixi vobis. 

Ozorai: Ama uigajtalo es minden iora ijgato : ki zent lelek, mel' lelket 
bocyat az atia en neuemben, az titeket megtanít mindenre es tynektek mindene
ket ah kiket mondottam éjetekben iutat. 

Pesti: A wygajtalo kegyg : ky az jent lelek mellyet bochat az een attyam 
een neuembe, az tyteket meg tanyt myndenekre ees myndeneket éjetekbe iwtat, 
walamyt monta nektek. 

János ev. XIV. 26. Ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, 
quaecunque dixi vobis. 

Ozorai: Ah tittőket mindenekre megh tanith es mindeneket tinektök éje-
tökbe iutat ah mellieket tinektek mondottam. 

Pesti: Az tyteket meg tanyt myndenekre ees myndeneket éjetekbe iwtat, 
walamyt montá nektek. 

János ev, XV. 15. Omnia, quae audivi a Patre meo, nóta feci vobis. 
Ozorai: Mindent, valamit hallottam en a j en atiamtul tinektek meg 

ielentettem. 
Pesti: Myndeneket walamyket attyamtol hallottam, meg ielentetem nektek. 
János ev- XVI. 23. Amert, amen, dico vobis, quaecunque petieritis Patrem 

in nomine meo, dabit vobis. 
Ozorai: Bijorí, bizoii mondom tinektek, valamit kerendetek atiamtul en 

neitemben megh aggia Tu nektök. 
Pesti: Byjon, byzon móndo nektek walamyt kertek attyamtol een neuembe, 

meg agya nektek. 
Ad Corinthios I. I. 13. Num Paulus cruciflxus est pro vobis? 
Ozorai: Nem de Pal fejölte meg érettetek? 
Komjdfi: Nem de Paal fejwlthy megh ty irettetek? 
Ad Corinthios I. V. 11. Si quis cum fráter appelletur, fuerit scortator, 

aut avarus, aut simulacrorum cultor, aut convitiator, aut ebriosus, aut rapax, 
cum ejusmodi ne cibum quidem capiatis. 

Ozorai: Ha ualaki mikoron Atiafianak neuejtetik, a j a j kerejtiennek, 
parajna leiend, auag fösuen, auag baluanimado, auag jitkojodo, auag rejeges, 
auag ragadojo auual meg eggwt se egetek. 

Komjáti: ha valaky ty kwjwletek ky attyafyiunak (kerejtyennek) neuez-
tetyk buiaparajna lendh, auagy fwsuyn auagy baluanyoknak zolgalo tyztehvye, 
auagy jytkos atkojo, a vagy íyjegeskedw avagy ragadojo, e felykuel meeg 
egyvvth se egyetek. 

Ad Corinthios I. VI. 14. 15. An nescitis, quod corpora vestra membra 
sunt Christi ? Num igitur tollens membra Christi, faciam scorti membra ? Absit. 

Ozorai: Nem de nem tuggiatoke hog ah ti testetek ah Christusnak teste-, 
nem de azért ah Christusnak tagiat parajnanak tagiaua tcnneme, tauol legen. 

Komjati: auagy nem tugyatoky, hogy a ty testeytek a Christusnak tagay ? 
nem de annakokaerth el veuen a Christusnak tagayth, tegyemy a parajnanak 
tagaya ? tauol legyen a j . 

Ad Corinthios I. VII. 5. Ut vacetis ieiunio et deprecationi . . . 
Ozorai: Hog böitöllietek es imádkozzatok. ,£ • - - -
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Komjáti: hogy fygelmejhessetek a bwythwj es imacchyaghoj. 
Ad Corinthios I. X. 16. Poculum benedictionis cui benedicimus, nonne 

communicatio sanguinis Christi est ? Panis, quem frangimus, nonne communicatio 
corporis Christi est ? 

Ozorai: Ah hala adásnak pohara kiben halat adunk nem de ah Christus-
nak testének uerenek eggesöleseie, es ah kenier, melliet meg jőgonk, nem de ah 
Christusnak testének eggesőleseie. ? 

Komjáti: A j adomasnak meg áldásnak, hala adásnak pohara, kyth my 
•meg áldunk, nem de a j Christus Jesus vyrynek kwjwseytese ryjeseytysey ? 
A kenyér kyth meg jegwnk nem de a j Christus Jesus testynek kwjwseytyse 
ry jeseytysey ? 

Ad Corinthios I. X. 17. Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus : 
nam omnes ex eodem pane participamus. 

Ozorai: Mert eg ah Christus keniere a j a j ah Christus kiben mi kik 
hittőnk eggek uagionk es mi sokak eg teste lőttünk mert mindniaian ugian ajon 
eg kenierbol lejönk résesek. 

Komjáti: Merth egy kenyér, egy testh sokan vaghyunk. Mert mynnya3ran 
vgyan ajon egy kenyerbwl ryjesek vagyunk. 

Ad Corinthios I. X. 21. Non potestis mensae Domini participes esse et 
mensae daemoniorum. 

Ozorai: Nem lehettek a j Istennek ajtalanak rejesei es a j ördög ajtala-
nak is rejessi. 

Komjáti: Nem lehettek ryjesy a j vr Jesus ajtalanak es a j wrdwgvvk 
ajtalanak. 

Ad Corinthios I. XI. 20. Cum convenitis in eundem locum, non licet domi-
nicam coenam edere : quod unusquisque propriam coenam occupat in edendo. 

Ozorai: Mikor öjue gwltök, nem illik ug ennetek a j urnák uachoraiaat 
hog minden magának tulaidon uachorat foglal a j ételben. 

Komjáti: mykoron gywlendetek egy herre egyetembe, nem iltyk (sem 
alkolmatos) a j vrnak vachyorayat ennye (ennetek). Merth ky ky kxvjjwletek a j 
ew tulaydon vachyorayat elwjwr elw vejy a j itelben a j iletre. 

Ad Corinthios I. XI. 26. Quotiesunque enim comederitis panem hunc et 
de poculo hoc biberitis, mortem Domini annunciatis, donec venerit. 

Ozorai: Vala hanjor eh kenieret eienditek es eh Poharbul iandotok a j 
vrnak halalat ijenitek, a j a j a j w halalarul emlekejjetek meg, meddig el iw e j 
uélagnak meg Ítéletire. 

Komjáti: Merth vala meny jer vala hanjor endytek e kenyereth, es e 
pohárból kelyebwl iuandotok, a j vrnak halalath wzenytwk (wjennyetek ielen-
chyetek) a myg el iwuendh a j vtolso ityletre. 

Ad Corinthios I. XIV, 8—10. Etenim si incertam vocem tuba dederit, 
quis apparabitur ad bellum ? Sic et vos per linguam nisi significantem sermo-
nem dederitis, quomodo intelligetur quod dicitur ? eritis enim in aérem loquentes. 

Ozorai: Ha ah trombita bijontalan jojatot adand ki kézol ah hadba ? 
ajonkeppen ha ties ah ti nielveteken, iegjendö bejedet nem adandótok, miképpen 
értitek ah mit ti mondotok ? lejtek chak a j égben jolook. 

Komjáti: Merth ha a trombyta byjontalan jooth (trombytalasth) adand, 
kychyoda jer jy nagat a hadba ? Éjen kypen ty es a nyelv által, ha yegjw 
(erthelmes) bejydet nem adandótok (nem tendetek) Mykypen erthetyk meg, a my 
mondattatyk ? Mert chyak e j (laagy) égbe (hyaba) jóitok. 

Ad Corinthios I. XIV. 18 — 19. Gratias ago Deo meo, quod magis quam 
omnes vos linguis loquor. Sed in ecclesia volo quinque verba mente mea loqui, 
ut et alios instituam, potius quam decem millia verborum lingua. 

Ozorai: Halakat adok a j Vristennek hog mindeniteknek nieluen tudok 
jolnom, de inkab akarok en ah gulekejetben öt iget értelemmel mondanom, hog 
eebgetekis tanihak, hog nem mint tiJ ejert nieluel, a j a j ol néluel kit mas nem ert. 

Komjáti: Halakat adok en a j en istenemnek, hogy inkaab (nagyubban) 
jolok en nyelvekuel, hogy nem mynth ty mynnyayan. De a j egy anyajenth egy 
hajban inkaab akarok wth igyketh (a j a j keues bejydeth) a j en elmymuel jol-
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nom, hogy egyebeketes taneychyak, hogy nem mynth ty j ejer igyketh (a ja j 
sokkoth) nyeluemmel. 

Ad Corinthíos I. XV. 55 — 58. Ubi tuus, mors, aculeus? Ubi tua, inferne, 
victoria ? Aculeus autem mortis, peccatum : potentia verő peccati, lex. Sed deo 
gratia, qui dedit nobis victoriam, per Dominum nostrum Jesum Christum. 

Ozorai : Hol halai ah te fulakot ? hol pokol ah'te giőjedelmed ? ah halainak 
fulakia ah bűn : ah bwnnek hatalma ah tőruin, ah parancyolat, de hala legen 
a j úristennek ki nekonk giőjedelmet adót, ah mi vrunk Jesus Christus által. 

Komjáti: hol vagyon halai a te fulakot ? hol vagyon pokol a te gywje-
delmedh ? a halainak kedygh fulakya (ejtene) a bwn, a bwnnek kédyg hatalma 
a thivruyn. De hala e j ylw istennek, ky adott mynekwnk gywjedelmet, amy 
vrunk Jesus Christusunknak általa. 

Ad Corinthíos II . 20. Quotquot enim sunt promissiones Dei, per ipsum 
sunt etiam, et per ipsum amen. 

Ozorai: Vala haniak a j istennek igireti, mind ah Christus által uännak 
es mind w általa igajak amen. 

Komjáti: Merth valamenye igyrety (fogadasy) vadnak a j ilw istennek, 
ew általa vadnak bejjeg, bathor, byjon, es ew általa (ew myatta) amen, j 

Ad Corinthíos II. IX. 6. Ecce qui sementem facit, libenter ac benigne 
largiendo copiose messurus est. 

Ozorai: Valaki orometessen es kegelmessen adakojwan uet magot bwse-
gessen arath. 

Komjáti: A ky fel re jent (swkwn) veeth, a j vetesth tezy, fel rezynth 
(keueseth) aratandó a j . 

Ad Corinthíos I. Qui a principio verbum dei disseminaverunt, rudes 
erant et indocti et nihil loquebantur, sed quae a Deo acceperant ea in terrarum 
őrbe diffundebant et nos in praesentia nihil adserimus, sed accepta ab illis Omni
bus adnunciamus. 

Ozorai: Aj kik kejdettől fogua a j Istennek bejidet hirdettek, tudatlanok 
voltának, es sémit wnnenmagogtol nem joltanak, hanem ah kit az istentől uőt-
tenek uala, aj t hirdetik uala ah földnek kereksygeben mies mostan mi tőlenk 
sémit nem mondónk, hanem ah kiket mindenektől ajoktul mi uőttunk aj t hirdettük. 

Komjáti: 
Ad Romanos. II. 14—15. Nam cum gentes, quae legem non habent, 

natura quae legis fecerint et legem non habentes sibi ipsi sunt lex, qui osten-
dunt opus legis scriptum in cordibus suis. 

Ozorai: Mikoron ah poganok kiknek tőruenek ninchen, termejet jerent 
azok chelekejik ah mit ah töruen kewan éjek wmagok wmagoknak tőrueniek kik 
meg mutatiak ah tőruennek mi uoltat a j w jwökben, 

Komjáti: Mert mykort a j poganok kyknek twruynyek nynchen termyjet 
jerynt a mely paranchyólatok a j twrujmye tendyk wnnwn magok twruynt nem 
valuan ewnnwn magoknak twruynyee, kyk mutatyak a j twruynnek chyeleke-
dyssyth ewnwn jyuekbe yrattat. 

Ad Romanos. VII. 18. 19. nam velle adest mihi, ut faciam bonum, non 
reperio, non enim quod volo, facio bonum sed quod nolo malum, hoc ago. 

VII. 22—25. Delectat enim me lex Dei secundum internum hominem. Sed 
videó aliam legem in membris meis, rebellantem legi mentis meae, et captivum 
reddentem me legi peccati, quae est in membris meis. Miser ego homo, quis me 
eripiet ex hoc corpore morti obnoxio ? Gratias ago Deo per Jesum Christum 
Dominum nostrum. Itaque idem ego mente quidem servio legi Dei, carne verő 
legi peccati. 

VIII. 1. Nulla igitur nunc est condemnatio his qui insiti sunt Christo 
Jesu qui non iuxta carnem versantur, sed iuxta spiritum. 

Ozorai: Nam énnekem akaratom vagion arra, hog iot cyelekedgyem, de 
miképpen legen ah io nem találom mert ah mit en akarok ki io, nem ejt tejem, 
de ah gonojt tejem, ah kyt en nem akarok. 

Gönőrkottet engemet a j istennek tőruenie ah belső ember jerenth, de 
latok en a j en tagaimban maas tőruent, ky a j en elmemnek toruenienek ellene 
tőrekejik es ki engemet, ki a j en tagaimban uagion foglia tejen ah bwnnek 
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toruenienek. Jai en niaualiasagos ember ki jabbadit meg engem ah testből ki 
halaira köteles, hatat adok az vristennek ah mi urunk Jesus Christusnak általa. 
Annak okaiért ugian en elmemmel jolgalok a j istennek toruenienek, testemuel 
pegeg ah bwnnek toruenienek. 

VIII. I. ninchen azért mostan azoknak semmi karhojattiok ah kik az 
Jesus Christusba plantaltattanak, kik nem test jerent élnek, ha nem lelek jerent, 

Komjáti: Mert az akarat ielen vagyon en nálam, de hogy iot tennyk 
nem találom En bennem, mert nem tyjem a j iot kyt akarok, de a j gonojth kyt 
nem akarok azt tyjem. 

Mert a j istennek twruynye gywnywrkwttet engemet a j belsew ember 
jerynt, lelkem jerynt. De latok egyéb twruynt a j en tagaymban a j en elmym 
twruynynek ellene tussakodot, es engemet meg fogót a bwn twruynynek, mely 
twruyn az en tagayamba vagyon. Oh en nyaualyas ember, ky jabadeyt meg 
engemet az en halandó testembewl ? halath adok Aj ilew istennek, a my vr Jesus 
Christussunk által. Ennek okayrt vgyan en magam elmymnek jolgalok az ylw 
istennek twruynynek. Testemuel penyg a j bwn twruynynek. VIII. Ennek okayrth 
immaran semmy nemw karhojtatas nynchen ajoknak kyk a j Christus Jesusban 
attak ewmmagokot (vadnak) kyk nem testek jerynt ílnek, hanem lylek jerynth. 

VII. 7. Nam et concupiscentiam non novissem, nisi lex dixisset: non con-
cupísces. 

Ozorai: En ah gonoj keuansagot sem tuttam uolna ha ah törueen a j t 
nem mondotta volna : gonojt ne küuan. 

Komjáti: mert a j kyuansagot nem esmértem volna meg, ha a j töruyn 
nem mondotta volna : mas embernek iojagat felesygeth ne kyuanyad. 

Ad Romanos. I. 4. Qui deciaratus fűit filius Dei cum potentia secundum 
spíritum sanctificationis. 

Ozorai: Ki Istennek fiának mutattatek nag hatalommal ah meg jentelö 
jent lelek által. 

Komjáti: Ky el twkelletteth volth, istennekfya hatalmasságnál, senthsegnek 
lelkeserinth. 

Ad Ephesios. II. 8. Gratia estis salutati per fidem, idqe non ex vobis, 
Dei donum est, non ex operibus, ne quis glorietur. 

Ozorai: Az istennek ti hojjatok ualo j érelme által kit ti hittetek, 
wduöjöltetek es nem ah ti miuoltotokbol uagion e j , hog ualaki ne dichekögek 
a j w myuoltaban. 

Komjáti: Merth malasthual (malasthmiath a j elw istennek keduebwl) 
tartattatok meg a j hyt által, es e j nem thy twletek a j elw istennek aiandeka, 
nem az cjelekedetekbwl, hogy valaky ne diejekegyek. 

Ad Ephesios. II. 10. Conditi in Christo Jesu ad opera bona, quae prae-
paravit Deus ut in eis ambularemus. 

Ozorai: Teremtettünk es nemzettettönk ah Christus Jesusnak általa ah ÍQ 
chelekedetre kiket jörje az Úristen arra hog ajokban iarnank. 

Komjáti: (mert w dolga, myue, cjelekedete) wagyunk, teremtettek az 
Christus Jesusba a j io cjelekedetekre, kiket (cjelekedet) jei'jet az elw isten hogy 
ajogba iarnank. 

Ephes. V. 25 — 27. Viri diligite uxores vestras sicut et Chnstus dilexit 
ecclesiam et semetipsum exposuit pro ea, ut illám sanctificaret, mundatam lavacro 
aquae per verbum ut adhiberet sibi gloriosam ecclesiam, non habentern maculam 
aut rugam aut quicquam huiusmodi sed ut esset saneta et irreprehensibilis. 

Ozorai : Ferfyak jeressetek ah ti felesykteket, mykeppen ah Christus jerete 
a j w eghajat es wnönmagat ada érette hog wtet meg jentelneie meg tijtitatot 
wijnek mosisaual, ighenek általa hog wtet tenne wnmaganak dicyeseges eghazaua 
kiben nem lenne ualami macula auag sömörgejis auag ualami egeb eh fele, ha 
nem hog jent lenne es meg fedhetetlen. 

Komjáti: Férfiak (feriek) zeressytek a j thy tulaidon feleseegteketh mykeppen 
a j Christusees jeretthe a j anyasenth egy hajath es wnnwn magát atta yretthe, 
hogy ajt (wteth) meg jentelne, meg tisjtoitattat a j kerejth vijnek mosasaual, 
a j elethnek igeieuel (a ja j atyáknak es fiúnak es sentleleknek neueben) hogy jer-, 
keztetne (hojjaia venne) wnnwn magának ajt (aj anya sentegy hajat) dicyw-
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segesth, kyn, kynek nem wolna jephv es arczaian valo swmwrgees auagy valamy 
e j illietenfele, de hogy lenne senth es jeplwnelkyl valo megh feddettethetetlen. 

Ad Hebraeos. I. 14. Nonne omnes sunt administratorii spiritus, qui in 
ministerium emittuntur propter eos, qui haeredes sunt salutis. 

Ozorai: Nem de mindniaian jolgalo lelkeké? kyk azokért bocháttanak ah 
jolgalatba ah kik a j üduÖssegnek örökősy lejnek. 

Komjdti: Nem de mynd (nyaian a j Angelok) solgalo ihleeseke (selleteke) 
kyk a j solgalatra ky bocjathattak ajokerth kyk a j wduwsseegnek wrwkwsy 
leesnek. 

Ad Hebraeos. IX. 22. Absque sanguinis effusione non fit remissio. 
Ozorai: Ver ontasnekwl ah bűnnek boeyanatia nem lejen. 
Komjdti: A j veernek ontasanelkyi nem lesen meg bocjatas. 
Ad Hebraeos. X. 14. Unica enim oblatione perfectos effecit in perpetuum 

eos, qui sanctificantur. 
Ozorai: Eg aldojattal tökelletese töwe azokat örőkke, kik meg jentel

tetnek. 
Komjdti: Mert egyetlen egy elw viuessel (áldozattal) twkelletesse twtte 

mynd wrwkke ajokot, kyk meg senteltettenek. 
Ad Hebraeos. XIII. 17. Obedite praepositis vestris et subiacete eis, ipsi 

enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri. 1 

Ozorai: Engegetek ah ti feied elmeteknek es magatokat alaiok bochássatok, 
mert wk uígiajnak ug mint jamot adandók ah ti lelketekröl. 

Komjdti: Engegyetek ajoknak akkyk feiet elwl vettettek thi kwjwttetek 
(es hojjaiok halgatok, engedelmesek légietek) wnekyk alaiok vettettek, merth wk 
vigiajnak a j ty lelkeytekerth, oly mynt samot adandók. 

Ad Philipenses. IV. 6. De nulla re solliciti sitis in omni precatione et 
obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestrae innotescant apud Deum. 

Ozorai: Semminemw dologban jorgalmatosok ne legetek hanem minden 
imadkojasban es köniörgesben nag hala adassál ah ti keremestek Istennek előtte 
nilwan legének esmertessenek. 

Komjdti: Semmy nemw dologról sorgalmatosok ne légietek de mynden 
imádságba es kwnywrgesbe, halalatossagual a j thy keremesytek meg ielennyenek 
(wsmeretesek légiének) a j elwistennel. 

Timoth. L I . 1. Paulus apostolus Jesu Christi iuxta delegalionem Dei 
Servatoris nostri, Domini Jesu Christi, qui est spes nostra. 

Ozorai: Een Paal Jesus Christusnak apostola ah mi meg walto istenönk-
nek es urunk Jesusnak ki nekönk remensegönk. 

Komjdti: Paal Jesus Christusnak Apostola (meg tanoitot kwuete) ammy 
wduejeytw istenwnknek es urunk Jesus Christusunknak poroncyolatya (hagyása) 
jerent mely Jesus Christus my (mynekwnk) remensegwnk. 

Ad Timotheum I. II. 8. Volo viros im omni loco orare. 
Ozorai: Akarom hog ah férfiak minden helen imadkojjanak. 
Komjdti: akarom, hogy az férfiak imagianak mynden helen. 
Ad Timotheum I. I. 9. Lex non est iusto posita, sed iniustis et inob-

sequentibus, impüs. 
Ozorai: Ah tőruen nem adatot az igazaknak, hanem ah hamisságnak, a j 

engedetleneknek, ah gonojoknak. 
Komjdti: a j igaznak a j twrveny nem jereztetet, hanem az hamissaknak 

es a j engedetleneknek, az kegietlennek. 
Ad Timotheum I. II. 5. Unus est mediator Dei et hominum homo Christus 

Jesus. 
Ozorai: Eg a j kőjbeiaro Isten közotes emberek köojtt az ember Jesus 

Christus. 
Komjdti: Egy a j elwistennek es embereknek meg engejtelwie (kwjbe 

iaroia, tudnia mynth) a j ember Jesus Christus. 

1 Az itt használt szöveg eltér Erasmus szövegétül, a mely a következő: Parete iis, 
qui praesunt vobis et concedite: siquidem illi vigilant pro animabus vestris tanquam rationem 
reddituri pro animabus vestris. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 20 
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Ad Timotheum II. II. 19. Solidum tarnen fundamentum Dei stat, habens 
signaculum hoc, Novit Dominus qui sínt sui et Discedat ab iniquitate omnis qui 
nominat nomen Christi. 

Ozorai: Az istennek állandó fundamentuma e j ah kiuel ah ieg leiend 
esméri a j ur a j öueit es minden el tauojjék ah gonojsagtul ah ki ah Christus-
nak neuét neuezi. 

Komjáti: de maga a j elwistennek erws kemény fondamentomia aal (ves-
tegaal) tartuan, valvan es iegiet yegjest, wsmerte, tugia a j vr isten kyk légié
nek az wuey es eltávozzék (elmennyen) a j hamisságtól (álnokságtól, mynden a j 
ky neuejy a j Christusnak w neueth. 

Ad Timotheum II. II. 20 — 21. In magna domo non tantum sunt vasa 
aurea et argentea, verum etiam lignea ac testacea et alia quidem, in honorem, 
alia verő in contumeliam. Si quis igitur expurgarit seipsum ab his, érit vas in 
honorem sanctificatum, accommodum usibus domini ad omne opus bonum prae-
paratum. 

Ozorai: Ah nag es gajdag hajban nem cák aranbol es ejustből cynalt 
edenek uannak, hanem meg fa es cjerep edenekis uannak, nemelliek tiztessegre 
ualok, nemelliek pegeg bossusagra ualok (a ja j ala ualo dolgokra mint arniek 
jekre auag mosléknak ualök. De ha ki magat ezekből meg tijtitia haat őes 
tijtessegre jentőltetőt éden lejen, kiuel ajur ég lejen, jerejtet minden io cyele-
kedetekre. 

Komjáti: A j nagi hajba nem cyak arany es ejwst edeenyek uadnak, de 
meeg faak es cyerepek (fa es cyerep edeniek) es nemellik tistesseegre vadnak, 
nemelliek (egyebek) kegyg bossusagra kyssebseegre vadnak, ha ennekokaert 
valaky meg tistoitangia (seprendi) wnnwnmagat ezektwl (a j fa es sar edenyetwl) 
leesen megseníeltetet edyen tistesseegre, a j vrnak vr dolgára hasnalatos (alkol-
matos) mynden io dologra keesh. 

Ad Colossenses. II. 8. Videte ne quis sit qui vos depraedetur per philo-
sophiam et inanem deprecationem iuxta constitutionem hominum. 

Ozorai: Lássatok hog ualaki meg ne chállion titteket emberi jerjes es 
hiába ualo chálardsagnak általa emberi jerjesek jerent. 

Komjáti: Meg lássatok kegyg hogy valaki ne ligen ki titeket el predalion 
(as prédába vigien fossion, cyalion) philosophia által (termeseinek tanosaga miat) 
es hitsagos cyalaracygnak általa embereknek jerjesy jerenth. 

II. 14. Delevit, quod adversus nos erat, chirographum. 
Ozorai: El tőrle ajt ah Christus ah mi kejőnk irasat. 
Komjáti: Eltwrwluen a j keejirast (meg kwtelejesth ky mi ellen wnk vala 

ky reánk való ellenséges dolog ellenzw iras vala.) 
Ad Thessalonicenses. (Ez idézetet az eredeti latin szövegben nem talál

tam meg.) 
Quandoquidem ipse Satanas transfiguratur in angelum lucis et ministri 

illius personam in se transferunt quasi sint ministri iustitiae. 
Ozorai: Az őrdőg angiallaa ualtojtattia magat es a j w jolgai ol jemélt 

uonjnak reiaiok, ug mint igajsagnak jolgai uoolnanak. 
Ad Thessalonicenses II . II. 3 — 4. Ne quis vos decipiat ullo modo, quoniam 

non adveniet Dominus nisi venerit defectio prius et revelatus fuerit homo ille 
scelerosus, filius perditus, qui est adversarius et effertur adversus omnem, qui 
dicitur Deus, aut numen, adeo ut in templo Dei tanquam Deus sedeat osten-
tans seipsum esse Deum. 

Ozorai: Ne chállion meg titteket valaki, valamiképpen, mert el nem Jű 
a j ur Ítéletre, hanem ha el iő előjör ah el jakadas, es meg ielentetik amaj uetkes 
ember, uejet fiu, ki ellenség es felemeltetik mindeneknek ellene, ki Istennek templo
mában wlne mutogatván wmagat, hogy w ysten uolna. 

. Komjáti: Valaki titeket meg ne cyallion valamy módon. Mert le nem iw 
az ítéletre az vr isten, hanem elwswr eliwuend az fogiatkojas (aj vr Jesustol 
való eltauojas) es meg jelenendik a j veetkes (Bynws ember vesét vesedelmes fyu) 
ky ellenséges (ellenwnk való) es felemelkedyk mynden ellen, ky mondatyk isten, 
vagy becywlet vagy tistesseeg) isteni imadaas, vgy annyira hogy a j istennek 
templomába mynt isten vgy wl, mutogatuan wnnwn magat mynt isten volna. 
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Ad Thessalonicenses II. 11. 10 — 13. Pro eo quod dilectionem veritatis 
non receperunt, in hoc ut salvi fierent. Et propterea mittet illis Deus efficaciam 
illusionis, ut credant mendacio, ut judicentur omnes, qui non crediderunt veritati 
sed approbaverunt injustitiam. 

Ozorai: Miért hog az Istennek zeretetit nem uéttek arra hog wduozolne-
nek, ennek okaert bochát az Isten azoknak teuelgesnek hatalmasságát hog ah 
hazugságoknak higgenek hog meg ítéltessenek mindenek ah kik nem hittenek -az 
igassagnak, hanem ah hamisságot hattak irva. 

Komjáti: azért hogy a^ igassaagnak zeretetet nem vwtteek, hogy 
wduwzwlhettenek volna. Es annakokaert bocyat az elwisLen wreaiok <(cyufolas-
nak) teuelgesnek ereiét (tehetcyeget) hogy higiénék az hazugságnak, hogy meg 
ítéltessenek mynd azok, kyk nem hyttenek az igassagnak, de rea engettenek, 
dicy ertek a j hamisságot. 

Ad fit um. I. 16. Deum profitentur se scire, caeterum factis negant. 
Ozorai: Walliak hog esmérik az Istent de tetemenikkel meg tagagiak. 
Komjáti: Az elwistent valliak (mongiak) hogy wk tudnak (esmerneek) de 

cyelekedetekuel (myuelkedetekuel) meg tagagiak. 
Ad Galatas. VI. 15. Nam in Christo Jesu neque circumcisio quicquam 

valet, neque praeputium, sed nova creatura. 
Ozorai: Ah Christus Jesusban semmit nem haznal sem ah körniol meteles 

sem ah nem körniol meteles, hanem ah khwt ah ki zeretetböl chélekezik. 
(V. o. az utolsó idézettel.) 

Komjáti: Merth az Christus Jesusba sem fcwrrtywl meteles semmith nem 
haznal, sem kwrnywl metelethlensegh, de az vy teremteth allath. 

Ad Galatas. III. 24. Lex paedagogus noster fűit ad Christum, ut ex fide 
iustificaremur. 

Ozorai: Ah töruen nekönk örzönk, uezerlenk uolt ah Christushoz hog ah 
Christusnak hitének általa lennink Istennek előtte igazzá. 

Komjáti: Az twruen vyselw oktató, tanoyto io vth, dologh mutatónk 
volth az Christusra, hogy az hythbwl wduezeitethnenk. 

Ad Galatas. III. 26. Omnes enim filii Dei estis, eo quod credidistis Christo 
Jesu. 

Ozorai: Mint feienkent istennek fiai uattok ennek okaert hog ah Christus 
Jesusnak hittetek. 

Komjáti: Mert mynnyaian istennek íyai vattok, azerth hogy az Jesus 
Christusba hyttetek. 

Ad Galatas. III. 13. Christus vos redemit ab exsecratione legis, dum pro 
vobis factus est exsecratio pendens in ligno. 

Ozorai: Ah Christus minket meg mente ah twruennek az w atokiatul 
mikoron w raagat atokka teue mi irettönk fűguen az kerestfan. 

Komjáti: A Christus mynketh megh valtoth, zabadoitoth &% twruennek 
atokiatol (atkoz_oth voltatol) mykor my erettwnk atokia lewth fywghuen az faan. 

Ad Galatas. III. 10. Nam quotquot ex operibus legis sunt, exsecrationi 
sunt obnoxii: scriptum est enim, Exsecrabilis omnis, qui non manserit in omnibus, 
quae scripta sunt in libro legis. 

Ozorai: Valakik ah töruenek cyelekedetiböl uannak, azaz ualakik ah 
tőruennek meg tartásából uaríák az w bwnoknek bocyanatiat, kwttelezik wnnőn 
magákat atkozatra azaz örök kárhozatra, mert meg uagon írván, atkozot minden 
valaki meg nem marad azokban ah kik az toruenben meg uadnak irvan. 

Komjáti: Valakik valamenyen az twruennek czelekedetibwl vadnak, átok
nak (meg atkozasnak kwtelebe) alatta vadnak. Merth iruan vagyon, Atkozoth 
mynden az valaky megh nem marad mynd ezegbe, akyk iruan vadnak az twr
uennek kwnyuebe. 

Ad Galatas. II. 16. Quoniam scimus non justificari hominem ex operibus 
legis, nisí per fidem Jesu Christi et nos in Christum Jesum credidimus, ut iusti
ficaremur ex fide Christi et non ex operibus legis. 

Ozorai: Mert hog tudjuk hog ah twruennek cy eleked et yböl senki igazzá 
nem lehet, azaz senkinek bwne meg nem bocyattatik senki az üduőssegnek utara 
nem iulhat ha nem cyak ah Jesus Chrislusban való hwt által, mi es ha Jesus 
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Christusban hittőnk, hog a j Jesus Christus hiti által íennink igajagka es nem 
ah töruennek cyelekedetiböl. 

Komjáti: Merth tugyuk hogy ember (nem wduejwl) megh nem igazoltatik 
az twruennek cjelekedetybwl, hanem a j Jesus Christusnak hytetnyath, smyees 
(hyjwk) hyttwnk a j Jesus Christusba, hogy megh igazoltassunk (igajoitathat-
nank) az Christus Jesus hytebwl es nem a j twruennek cjelekedetybwl (teteme-
nyebwl). 

Ad Galatas. I. 8, Etiamsi nos, aut Angelus e coelo praedicaverit vobis 
Evangelium, praeter id, quod praedicavimus vobis, anathema sit. 

Ozorai: De ha mi, a jag kik Apostolok uagiunk, anag a j Angial menior-
jagbul predikaland tinektek mas Ewangeliomot hog nem mint mi predikallottonk 
tinektek, átok legen. 

Komjáti: De mégha myes, auagy a j Angyal a mennyorsagbol predicallana 
tynektek a j euangeliomoth, anal egyebeth (annak kywle) kyt my predicallottunk 
tynektek, atkojot (vejeth) legyen. 

Ad Galatas. V. 4. Christus vobis factus est otiosus, quicumque per legem 
iustificamini, a gratia excidistis. 

Ozorai: Ah Christus nektek semmit nem hajnal ualakik ah töruen által 
akartok igaj ja lenny, el Rakattatok ah Christusnak jeretetitel es erdemetol. 

Komjáti: AR Christus tinektek nem swksegh volt, hyiaba volt, valaltyk 
a j twrueny al'al igajoitaüatok, az malasthbol (aj elw isten irgalmasságából) 
kyestetek. 

Ad Galatas. V. 6. In Christo Jesu neque circumcisio quicquam valet, 
neque praeputium, sed fides per dilectionem operans. 

Ozorai: Ah Christus Jesusban sémit sem hajnal sem ah kőrnül meteles 
sem ah nem kőmül meteles, hanem ciak ah hwt ki jeretet által cielekejik. 

Komjáti: A j Christus Jesusba sem kwrnywl meteles semmit nem teheth 
(hajnal), sem a kwrnywl metelethlensegh, de a j hyth ky jeretethnek myatta 
cjelekedyk (myuelkedyk). 
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