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M E LY B E N , M I N
D E N H A DV I S E L O C : H A D N A G YO C
S z a z a d o s oc, E s Eg ye b Vi ≈
tezl� nép: azokis kic�ket az tabor≈
ban k�uetic �c. Eleteknec artat≈
lansagat, es rend tartasat,
haszonnal meg tekinthetic.
P e e c h i Lv k a c h A lt a l
I r at tat o t.
Luc: � .

Sen ki t m eg n e ny o m o rec h a to c : Sen ki t b o ∫zu ua l n e i lle∫s e tec : Ha n em fize tes te kc e l
m eg e leg e dgy e t e c .

Nyomtatot Nagy Szombatba.

Telegdi Miklós nyomdaalapításra a jezsuiták ideiglenes
visszavonulása idején került sor. A XVI. század hatvanas
éveinek közepén a jezsuiták nemcsak Magyarországot
kényszerülnek elhagyni, hanem 1565-ben bécsi kollégiumuk
is bezárta kapuit, és 1559-ben létesült nyomdájuk sem
működhetett tovább. Ezt a nyomdát vásárolta meg Telegdi
az esztergomi káptalan és Rudolf király anyagi támogatásával 1577 novemberében. Telegdi a nyomdát azonnal
Nagyszombatba szállította és üzembe is helyezte, hogy
műve második részét már saját műhelyében nyomtathassa ki.

…
Abbot Nicolaus Telegdi purchased the Vienna Jesuit press
in 1577 and started to work immediately with its own worn
typefaces. His first works were publications of his own
speeches. The Telegdi typefaces evoke a historical feel with
their authentic highly distressed style.
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Opentype • NextVolume with new glyps and features

Az evangeliomoknac mellyeketva

sarnapokon, es egyeb innepeken esztend� által, az anyaszentegyhazban oluasni es Prædicallani szoktanac, Magarazattynac.
masodic reszb .

MMELY MAGABBAN FOGLALLYA, HVSVETTVL FOGVA ADv e n t i g va l o va s a n a p i e va n g e l i o m o k a t

egy nehany egyeb innepeknec, (mellyeknek szamat meg
találod, ezt è leuelet et fordetuan) Euangeliomiual, egybe.

JRATOT Telegdi MIKlostul, Esztegami prepostul.
2. Corint 4.

meg nem hamissettyvc az is tennec ige-

iet, hanem az igazsagnac ki ielenteseuel, aianlvuc magunkat, minden embereknec lelkiismeretinel, az Isten el�t.

Nyomtattatott nagy szom-

ba tban az felseges R omai C haszarnac Kegyelmes engedelmeböl, vgyan azon
Telegdi Miklos hazánal.

M. D. LXXVIII . Esz ten d� b en .
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Tetőm színe minden nap,azúrabb a vártnál
Egy vendég se kérdőjelez ki az úr a háznál
Hisz minden Istent szívkamrára varrt a karma
Kezembe Tórát adtak,és mégis hallak Allah
Három igaz lányom mindnek kezét kérték már
Igaz, három fiam mindig dobálta a féltéglát
Három olvasmányom az évezredek élték át
Ez a büntető törvénykönyvek,az igazi BTK.
Anagramm mozaik kódba lapozom a Bibliát
Betűit ismerve belülről láthatod Isten arcát.
Kinyitva olvashatod rögtön Allah nevét
Tézisek, ódák, regék alkotják a Tórát
Cenzorok, álfordítók,nem maradt semmi más mára már
Ez csak olyan fifti-fifti Szentírás
Második emancipál pápa lelkek kőházban lesnek felfele
De az Istenek a fejükre estek
Ezer hamis próféta, a gittegylet leszed
Van fogalmad arról,hogy a hit gyülekezet,mekkora biznisz?
Én az égbe tartok kezet
Ez a markát tartva, hit pénzből BMW-t vezet.
És tőlem kérdezed, hogy miért vagyok mogorva?
Tövis korona, új Toyota Corolla
De persze újkori imposztorok,nem jutnak csak pokolra
Saját sátán kezében gyorsan jár a motolla
Jézust nem érdekli a vallási reklám szakma
Csak ha a valamivé válás feltámadna
Én tisztellek, ha hiszel az egyházadban
De ahogy az elején mondtam nekem egy házam van.

Muter, Fater, Muter, Fater
As-Salam alejkum, Shalom, Tavesz baktalo
Kárpát medencés buli van haver
Ez a futri a non plusz ultra
Sárból is beszívunk!
Vajdaság, Székely komik Felvidék békesség
Magyarul dobban e szív,magyarul szól e száj
Itt senki sem szomszéd,mindenki lakó vagy szobatárs
Egy házunk van, ki a fasznak a szabotázs?
// Refrén

Hip-hop lyric, Akkezdet Phiai Egyház
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Egy házam van, annak az égbolt a teteje
Padló a végtelen föld, falak nincsenek.
Apám a nap, a hold anyám, csillagok a gyermekek
Határtalan horgolják illatok a kertemet
Óceán kád, láng a lámpa, arcom tóban mosom
Hegytetőm az irodám, ottan józan gondolkozom
Harmat fűbe hajtom fejem, gond egy szál se, völgy a fotel
Hotel Kontinenstál hat csillagos motel
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Egy házam van, annak

Az

égbolt a teteje

Padló a végtelen föld, falak nincsenek.

Apám a nap, a hold anyám, csillagok a gyermekek
Határtalan horgolják illatok a kertemet
kád, láng a lámpa, arcom tóban mosom

Hegytetőm az irodám, ottan józan gondolkozom

Harmat fűbe hajtom fejem, gond
egy szál se, völgy a fotel

Hotel Kontinenstál hat csillagos motel
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Van kettőféle magyar álom
ettől félek csak, hogy meddő népnek én hiába magyarázom
mert ők félnek és nem vágják hogy ez a két történet
amit most eléd tárok megtörténik bárkivel, mert megtörténhet
csak egy szimpla forma, aki nem szívja orrba
esküszik csak a dzsóra
és hogy pár nap múlva
lenn a stúdióba
bele a mikrofonba
a saját álmát mondja
és már nincsen gondja
egy odébb meg egy kisebb passzázzsal
egy kopasz pasi a hatszázzal rendeli a vaságyát kis alhasi masszázzsal
aztán dzsal
együtt iszik a kaszással
hadd lássa a nép hogy ez most nem lesz egy snassz párbaj
a srác raj,
de lassan nem bírja már hasnyállal,
amit ez a fasz vállal
kajak elhasznál fél év alatt egy Astra-t az orrával
de le se basznád ha
látnád, hogy a csávó kajak álmában
lepaktál a Castroval lejattol a Prisztással
felébred egy tisztáson és egy Krisnás kislánnyal
kasztráltat vagy 10 csávót, miköbzen egy vaskos kis táskából
előhúz tíz mázsa kokszos dzsót a kiscsávó és kortyolgat
a Tasnáditól vásárolt használt kristályból
kihúz neveket a listáról
kajak mazsolázgat kis tálból
miközben KISZ-tábor feelingel
kisstílű tolvajokat istápol

Sprint
Újonc:
Elértél végül gyűrött kézfejedig:
fáradt-kék vénák, kihalt futópálya.
Megvártad: ma is múltad következik.
Megint a jövőt hagytad utoljára.
Visszafelé jössz már, ha ennél messzebb...
A kanyarban gyér fű, vérpiros padok.
A lomha szíverekben salak serceg.
Lám, körbeértél... megint ugyanott.
Lassíts, az embert úgyis utolérik
gáncsoló sorsok, könyöklő holnapok!
Ne kapkodj, ne vágj fel, lefutod végig!
Szép ez a verseny, szép és vontatott.
Lábad nyomán fürge falevél sprintel.
Szél duruzsol csak, hűvös, halk zene.
Tudd, hogy ha volt is cél, ma már nincsen.


Telegdi Pro Script

OpenType® is a new cross-platform font file format developed jointly by Adobe
and Microsoft. Adobe has converted the entire Adobe Type Library into this format and now offers thousands of OpenType fonts.
The two main benefits of the OpenType format are its cross-platform compatibility
(the same font file works on Macintosh and Windows computers), and its ability to
support widely expanded character sets and layout features, which provide richer
linguistic support and advanced typographic control.
The OpenType format is an extension of the TrueType SFNT format that also can
support Adobe® PostScript® font data and new typographic features. OpenType
fonts containing PostScript data, such as those in the Adobe Type Library, have an
.otf suffix in the font file name, while TrueType-based OpenType fonts have a .ttf
file name suffix.
OpenType fonts can include an expanded character set and layout features, providing broader linguistic support and more precise typographic control. Feature-rich
Adobe OpenType fonts can be distinguished by the word "Pro," which is part of the
font name and appears in application font menus. OpenType fonts can be installed
and used alongside PostScript Type 1 and TrueType fonts.

Typeface: Telegdi Pro  Fontana Type Foundry
design: Amondó Szegi • info@fontanatype.hu
����, Budapest
text: from original print and Akkezdet Phiai (hip-hop lyric)

