
Ut~jegyzetel{. 

Hogy kétféle ki!l<lIí.st l'ondcl'.tcm, inc1okom rá :17. : !lom akal'l:un a népnek I .. S:'.Ú.llt szöve
get tu(16s dolgokkal terhelni, 8 érette ok DlHkül kÖltCtlli. Dc II tudós·vila" igényeit ki kellett 

clégitnem, adnom egyikhez DllllOlll3tRrlum -ot is. Tgy al'. cgyikff. l0 k!rulá!lllál a blvatk01.állllnn 
hézng van j mert nincs mellette, a mil'c az történik; (lc ezon 8cgltCIII nom állott hatahnumbnn. 

A szövegnek XV1·ilr sztÍ.zadi fonúsokból vett tÖlll crdc!r hlbliai ldézl' tcit cllcnörizncm 
mostani felosztás\1 bibliIikIJói Ifcm lehetett; d c a 8zal(cmhcrck pótolluttják. 

David F. kétes és elve8zett múvci l; jréziratai kritilml megálInpít:isa igy is IgOII nngy 
tcrjcdelmü nllivClllct igen elterhcltc volna, s II nagyobb olvasó közönsé- ct tán nom érdekelt e 
volna eléggé. Ezt mel1óztem. 

A m:ishol is közJöttek itt kiadílslÍ.ért méltúnyosall, s II nlli ezéJjlít megfontolva nem 
tamaszható indokolt ellenvetés. Dávid F. életrajzába bele illett bárhol talált minden oly irodalmi 
emlék, a mi az Ó teJjesb megisDleréaéhez visz. 

Most, én <1olgoztam fel legelőbb e nagy tárgya t : szükségkép Ila gy bolJ{lsaim lehelnek. 
Kérem megigazitását. Én és a tudomány megközönjük. 

Sajtó· s más apróság tévedéseket nem igazíthatok ki: It za.klnl:íslg gyors idl! és nyomatás. 
a kevés )idó és fogyó testi cro nem engedi. Ezért ehlézést kérek. A Dilllomalarinm'l"(>szi)ell 
nehAny nagy hibát azonban kiigazítan<1ónak látok. 

A Diplomatarillm 19. lapján 26. sorbalL th ordai zsinat van ellIlitve. El'. éK It 

fejérvár! j II II i U8 1- 3·ki z s i II It t is csak azért mondatik annl\k, hogy főként egyh:izi ügyet 
tárgyalt - Dávid F. elitélését. De - babár conciliumi rcn<1eltétcsü - ol'SZltggyülés a Vlllódi 
neve, mint látható ott a 75. 1110pon levő XL. oklevélben. 

U g Y a n o t t a. 75. lapon It Sommer által fentl\rtott confesaiobllll al'. O!"sZlíggyül és IÍpl'lJ 
17-re t évesen van téve 27·I,e helyett. 

U g y a n o t t a 76. lapon zavar vnn Seivert és Bod Péter ttdalai s Somme]' im ént 
emlitett idómeghatál'ozusában. Úgy igazítandó meg. mint n tónyállri s kiv:lnjn : !~ zsinati rend('l· 
t etésü Ol'sz"ggyülós ápril 26-7·kén tartatott, 8 Dá.vi<l F. - ha ·uoadtn. - arl'a adh.'ltta be a 
SOltlmer által fenntal'tott lj 75-76. IapolI le"ő hit"alllÍst. 


