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T efus ke* 1 felmene olíuet-

nac hegere, 5 vílamoduan ef-

mcg ipup a* témplöba, $ méd a" 

nép iot p hozía, 5 vlué taneitaua-

la azokat, hozanac ke* az íraftu-

doc (t. a* leualtac eg némberiét tpr-

uétprétbén fogattat, 5 allaptatac 

azt kpzépbé (cmödanacp nékiMé-

fter e nemberí ma tprueíi tprétbén 

fogattatott, a' tpruébén ke* moy-

fes paranuolt iTiéten némpuét mü-

nékpnc mcgkpuéznpnc, te azert 

mit mödaz, ezeket ke* mögacuala 

ptet kéfcrtué hog meguadolhatnac 

ptet Ihö ke* ala haítuan 

pmagat vyaual ír uala a* fpldpn, 

mikor ke* megallapnanac ptet ker-

dezué feligazeitua pmagat £ möda 

pnékic, Ki tú kpzzpllétec búnnél-

kúl vagon, az érézíé elpzer a1 kp-

uét p reíaía, $ efiiig léhaitua pma

gat iruala a« fpldpii/ Halua ke1 ézt 

a- vénectpl kézdué, eg mas vtan 

ki menenc , 5 maradaürig i c 
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pmaga (j a' nébcri kpzépet 

aluan, Feligazeitua ke' i c pmagat 

monda p neki nemberí hol vadnac 

kíc tégedet vadolnac, fenki tége

det megne karhoztatot é Ki möda 

Senki vram Monda ke* i c En fem 

karhoztatlac tégedet, men él (i to-

abba ne akarih búnhpnnpd Efmeg 

azert bézellé p nékic i c mőduan 

En vagoc é vilagnac világa, Ki kp-

uét engemet, ne iar fététecbé de 

vaila élétnc vílagatMondanac azert 

a* leualtac Te témagadrol vallaz 

tanofagot g. te tanofagod né" igaz, 

Félélé i c g möda p nékic, Es ha 

én tanofagot valloc én rolla én ta-

nofagom igaz, mert tudom honná 

ipttém (i houa megec, Tú ke- né 

tuggatoc, honnan ipupc ag houa 

megéc Tú ke* téft zérent itéltéc én 

né ítéléc valakit, 5 ha iteléc én 

ítéletem igaz mert énen magam né 

vagoc, de én (t ki éreztet engemet 

ata, (t tú tpruétecbén íruan vagon, 

mert ket émbcrnc tanofaga igaz, 

En vagoc ki tanofagot valloc én 
27 
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rollam, (t ata ki tanofagot val en 

rollam ki éreztet engemet, Mond-

nacuala azért a* fidoc pnéki, Hol 

vagon te átad Felele i c Sem enge

met né tuttoc , fem tuggatoc én 

atamat Ha engemet tudnatoc talan-

tal én atamat es tudnatoc, éz ige-

két bézélle i c a* gazofilancinmon 

taneituan a* templomba, (t fénkí 04. 

megne foga ptét , mert meg né 

iptualaél p ideié Monda azért éf-

mcg pnékic i c , yme élmegec/ 5 

kéréftec engemet, $ tu bűntpcbén 

meghaltoc, houa én megéc tú né 

iphettec Mondnacuala a* fidoc mi 

né megpli p magát, mert ug möd, 

houa én megec tú né iphettec, 5. 

monduala p nékic, tú alól valoc 

vattoc, én feiipl való vagoc, tú é 

világból vattoc én né vagoc é ui-

Jagbol Mödam azért túnéctec, mert 

meghaltoc tú bútpcbén, mert ha 

nem hiénditéc hog én vagoc meg

haltoc tú biíntpcbé Mondnacuala 

azért p néki, té ki vag Möda p né

kic Ihc kézdét ki es bézelléc tú-

N 9 

néctec, fokát valloc túrollatoc bé-

zéllénem 5. ítélné dé ki éreztet en

gemet az igaz (L én melléket hallot

ta p tpllp, azokat bézcllé é uilag-

ban, 5 né éfmérecmeg mert iftént 

mögauala p attanac Monda azért p 

nékic i c Mikor felmagaztatangatoc 

émbernc fiat, tahat megéfméritéc 

levői, nie't (| én vagoc (i énen tpllem fé-

mit né tezéc, dé miképpen tanei-

tot engemet ata azokat bézcllém, 

(i ki éreztet engemet én vélem va

gon, £ né hagot ing engemet muga 

nac, mert méd ha tezem méliéc 

kéllémétefcc p néki , ezekét p bé-

zellétté fokac húnc pbélc Möduala 

azért i c azocnac kíc a* fidoc kpz-

zpl lu'ttén0 vala pnékí, ha tú ma-

radandotoc én bézedímbén, bizó" 

én taneituanim léztéc j tú megéf

méritéc az ígaflagot j az ígaffag mg 

zabádéit tulpkét, Féleíenéc azért 

a" fidoc Ábrahám magzati vagonc 

5 fonha fénkínéc nem zolgaltonc, 

miképpen mondod té mert zabadoc 

léztéc Félélé pnékic i c Bizon bi-



zon mödom túnéctec, mert méit ki 

bűnt tézén búnnc zolgaía, zolga 

ke* né lakozic a* házban prpcke, a' 

fíu ke* lakozic prpcke, ha azert a-

fíu megzabadeit tútpkct bizoíi za-

badoc leztéc, tudom mert abracham 

fiai vattoc, dé keréftec engemet 

megplnptpc, mert en bézedem ne 

fog túbénnétec, En mellet lattá én 

atamnal azt béiellém, (t tú tézitéc 

mellét lattatoc tú atatocnal, Félé

len0 f mödanac pnékí , Mú atac 

abracham, möda pnékíc i c ha ab

racham fiai vattoc, abracham mú-

uélkédétit tégetec, ma kéreftcc én-

gémét megplnptpc embert ki ígaf-

fagot bézelléttém túnéctec mellét 

hallotta ifténtpl, ézt abracham ne 

tpttp, tú tézitéc tií atatocnac mú-

uélkedétit Mondnacuala es ug pné

kí Mú paraznafagtol ne zúléttpnc, 

eg atat vallonc íftént, Monda azert 

pnékíc i ° , Ha iftén tú atatoc vol

na valobizon zérétnétéc engemet, 

mert én ifténtpl zarmaztam 5 ípt-

tem, £ mert énen tpllém nem ipt-
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tém, dé p éreztet engemet mire 

né éfméritec meg én bézcdemét, 

mert nem halgathattatoc meg én 

bézedimét Tú prdpg atatol vattoc, 

(j tú atatocnac akaríatoc aíeitatit 

ténnétec Az ember pldpkp volt lcéz-

déttplfogua, £ ígalfagban né allot, 

mert igaífag niu p béne, mikor bé-

zel hazugfagot pn tulaídonibol bé-

zél , mert hazug es p atta En ke-

ha ígaffagot mödoc né hiztéc énné

kem Ki fég meg engemet túkpz-

zpllétec búnrpl, ha igaífagot ínö-

doc túnéctec iniré né hiztéc énné

kem , Ki ifténtpl vagö iftén igéiét 

halgatta, azert tú né hallatoc mert 

ifténtpl né vattoc Félélen0 azert a. 

fídoc £ mondanac Nemde iol mon-

guc é mú, mert famaritanos vag te 

5 prdpgpt vallaz Féléle i° Q. möda 

Er prdpgpt nem valloc, dé tizté-

feitém én atamat; tú ke* megtiz-

tétléncitétcc engemet, én ke' nem 

kéréfem én diupfegemét, vagon ki 

kéréífé (lítélle Bizonbizon mödom 

túnéctec, Ha ki én bézedimét tar-
27* 
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tanga halalt né lat prpcke Möda-

nac azért a' fidoc iiigéfmértúc mert 

prdpgpt vallaz Abracham meg holt 

(i .jphetac meg holtanac, 5 te mö-

daz, ha ki én bézedimét tartanga 

halalt ne koftol prpcke, Mínem 

nagob vag te mú atanctol abracha-

tol ki megholt g .jphac megholtac, 

kie tezed temagadat Felele i c Ha 

en diupueitem énmagamat en diLO-

fegém fémi, vagon atain ki dii.p-

ueít engemet kit tú mödotoc mert 

tú ifténtec, Q. ne éfmértetec ptét 

En ke* éfmérté ptet, f ha mödan-

dom mert ne tudö ' ptét 

lezec egenlp hazug tú ueletec, de 

tudom ptet, (i p bezedét tartom [95. 

Abracha tú atatoc vigadót hog 

latna én napomat lattá (i prplt, 

Mondanac azért a* fidoc pnéki, 

ptue ézténdpt meg ne vallaz 5 

abrachamot láttad Monda azért 

pnékic ihé Bízón bizon módom 

túnéctec f mi élpt abracha lenne 

én vagoc, Vpnc azért a* fidoc kp-

uékét hog hageitanac p reia Ihc k e 

N 9 

élreite pmagat 5 ki méné a* tém-

plöbol 

a 1 x 

E s éleb ménuen ihc lata eg vak 

embert p zúletetpl foguan, 5 

kérdec ptét p taneituaíii Rabi ki 

búnhpt éz é aiiag p zúléí hog va

kon zúléttétnec Féléle i c Sem éz 

né bunhpt fem p zúléí, de hogmeg-

iéletéíTén0 ifténnc muuélkedétí p 

benne Énnékem kél p muuélkede-

tít múuélkednem ki éreztet enge

met míglen nap vagon, Jp az eg 

micor fénki né miíuélkedhétíc, 

levél, méné idéiglén é |j világban vágok, 

é vílagnac vágok világa Ezekét mi

cor mödotta volna hagapa a* fpld-

ré (i alkota fart a* hagapafbol, 5 

kéne a* fart p zeméíré, (t möda p 

néki Men 5 mofgalmeg a* filoenac 

tauan ki magaraztatic éréztétn0 

Elmene azért (t megmofdec, Q. lata 

Latnán es ug ptét p zomzedi (t kie 

lattacuala élpzér ptét mert koldos 



volna mödnacuala Nemde ez é ki 

vluala Q. koldol uala, egébéc möd

nacuala me't ez, egébéc férni okon 

de egénlp auual, p ke* möd vala 

mert én vagoc, Mondnacuala azért 

p néki Miképpen niltanac meg te 

zeméíd Q féléle Az ember ki mon-

datic i c nac fart alkota, 5 megké-

ne én zömeimet, (t monda énné

kem Men él a- filoenac tauara (i 

megmofgal, g. élmenec Q. megmof-

da £ latec Es mödanac néki Hol 

vagon az Monda ne tudom El ví-

uec ptet k i vac voltuala a* leual-

tachoz, Vala ke1 zombat micor a' 

fart alkotta (t zeniéit megnitta> 5 

iiig kérdec ptét a* Ieualtac mikép

pen latotuolna g, möd a p nékíc 

Sart vété énnékem én áeméimré g 

íEgmofam g. latoc Mondnacuala a-

zert a Ieualtac kpzzpl nemeliéc Ez 

ember né ifténtpl vagon ki zom-

batot né priz Egébéc mödnacuala 

Búnps ember né teheti é iélenfege-

két, g ozlatuala p kpzpttpc Mon-

danac azert efmeg a* vaknac Té mit 
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mondaz p rolla ki meg níta te ze-

méídét p ke* möda, Mert .jpha, 

Nem hún c azert a- fidoc p rolla 

bog vakon zúlétet uolna, g latot

uolna, migne hiuac p zúléit kic 

lattacuala g meg kérdec azokat 

mödua Ez é tú fiatoc kit mondo-

toc hog vakon zúlétet azert ma mi

képpen lat Félélenc pnékíc p áúlei 

g mödanac Tugguc hog mú fíonc, 

j hog vakon zúlétet miképpen ke-

ma lalfon né tugguc, auag ki nít-

ta legén meg zeméít mú nem tug

guc ptét kergetec ídéie vagö őmaga 

pnptpllp bézélién, Ezekét mödac 

p zúleí mert félnc vala a* fidoctol, 

mert imar a* fidoc egbé ranakottac 

vala, liog valaki ptét xcnac valla-

na a* fínagoga kúdpl lenne, azert 

mondac p zúléi, ptét kergetec mert 

ideié vagon, Hiuac azert efiiíg az 

embert ki vac volt vala g mödanac 

néki, Ag diuérétet ifténnc mú tug

guc mert búnps az ember, Monda 

azert p , ha búnps né tudom eggét 

tudoc mert íolléhét vac voltam 
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volna ma latoc Mondanac azért p 

nék i , Mit tpt tenéked, miképpen 

níttamg tenéked te zeméídét, Fe

lele p , Mondám túnéctec f imar 

hallottatoc , mit akartoc efmg lial-

lanotoc, mi né tú es p taneituaní 

akartoc lénnetec é Magatkozac azért 

ptét (i mondanac néki Te leg p ta-

neituana, mú ke* moyfes taneit-

uani vagonc, mú tugguc hog moy-

féfnc bézellét iftén, ézt ke* ne 

tugguc honnan legén Félele az em

ber (i möda pnékíc Mert é uudala-

tos hog tú né tuggatoc honnan le

gén, 5 megnítta én zeméímét 

Tugguc ke* mert ifté bú-

npfpkét megné halgát, dé ha ki 

iftént zolgaTla (t p akarattat tézi 

ézt halgatta ing Világ kézdétitpl 

foguan né hallatot hog valaki ing-

nittauolna vakon lptnc p zeméit 

ha éz ifténtpl volna fémit fem té-

N 9 

hetne Félélenéc (i modanac p néki 

Médénéftpl bűnben zúléttél (i te 

taneittaz múkét, j ki vétec ptét, 

Hallá i c hog ki véttecuolna ptét, 

Es micor meglelte volna ptét mö

da p néki Té hiz é ifténnc fíaba 

Féléle p f möda Ki az vram hog 

higgéc p bele Es monda p néki i c , 

Es láttad ptét g. ki bézel te uéled, 

p az Es p möda Hizém vram Es 

le éfué imada ptét Monda p néki 

i c ítéletbe ipttém én é uilagba hog 

kic né latnac laílíinac 5 kic latnac 

vagoc légén0 Es hallac a* leualtac 

kpzzpl kic p uélé valanac j moda

nac pnéki Mi né mii es vakoc va

gonc Möda pnékic i° Ha vakoc vol-

natoc búntpc né volna, dé ma mö-

dotoc mert latonc tú búntpc mg-

marad 

x 

T> Izon bizon módom túnéctec 

ki nem megen be az aiton a 

iuhocnac aklába dé egebpnnén hag 
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az or 5. tolnay, Ki ke bemégen az 

aiton az a' iuhocnac paztora, Ennc 

az aito tartó megnitta, Es a- íuhoc 

hallac p zauat, 5 a* tulaidon iuho

cat hyanéuec zérent (i ki vizí azo || 

cat Es inicor a* tulaidon iuhocat 9fi. 

ki érézténdi azoc élpt ki mcgen 5 

a' íuhoc kpuétic ptét mert p zauat 

tuggac, az idegent ke* nem kpué

tic dé élfutnac p tpllp, mert né 

éfmértec az idégcnecnc zauocatEz 

példa bézcdét möda p nékic i c , 

Qk ke* ne éfmértéciiig mit bézel-

lene p nékic 5 félémén0 Möda azért 

éfuieg p nékic i c Bízón 

bízón módom tunéctcc, mert én 

vagoc a* iuhocnac aítaía Mendenéc 

valamcnnén ipttén0 egébpnén or-

roc (j toluaíoc dé ne hallottac azo-

cat a" iuhoc En vagoc az aito En 

általiam ha ki be menénd vdupzpl, 

(j ki mcgén j be megén 5 eledele

két léi, az or ke* ne ip hanöuac 

hog orozion 5 vagion (i éluézeffen 

Jpttem hog életet vaTIanac, j bp-

npbén vailanac En vagoc a' io paz-
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tor , ío paztor aggá p léikét p io-

hy'ert A* béres ke" $ ki ne paftor, 

kínéc a- iuhoc ne tulaidon pnne 

lattá a* farkaft ipni 5 él hagga a* 

iuhocat (j. él fut, 3. a* farkas élra-

lévál. gagga f él hímtí a' iuhocat A* béres 

ke* elfut mert berés (t ne tartoznac 

p hozía a* íuhoc kpzzpl En vagoc 

a* io paztor, (i megéfmérem én íu-

hímat 5 megéfmérnéc engemet én 

íohím, miképpen megéfmert énge^ 

ata, 5 én megéfmérem én atamat, 

5 én lelkemet vétem én íohímcrt, 

j égéb íuhokat valloc kíc ninuénéc 

éz akolból, Q. azokat kél énnékem 

idé hoznom, (i én zomat hallac, 

5 lézén eg akol £ eg paztor Azért 

zérét engemet ata mert én vétem 

én lelkemet 5 efmeg hozía vézém 

aát, fénkí né vezi azt él én tpl-

lém, dé én vétem azt énen tpllém, 

$ hatalmat valloc efmeg hozíam 

vennem azt, é paraiiLolatot vpt-

tém én atamtol Es ug ozlatuala a-

fidoc kpzpt é bezedekert Mödnac 

uala ke* fokac p kpzzpllpc, prdp-



gpt val (L balgatagoflíc mit halgat-

tatoc ptet Egebec ke* modnacuala 

Ez ige nem prdpgpt valloe, mi né 

nithattamg az prdpg vakocnac ze-

méket Lpttec ke* enceníac ihrliií-

bén, Q. tel uala, <j iaruala i c a' tem 

plöban falamonnac portícofaban 

Megkprnekezec azért ptét a' fidoc 

j mödnac uala neki , míglen ve-

zéd él mú lélkpnkét ha te vag x c 

mongadmeg mú nékpnc iélénnén 

Féléle p nékic i c , bézelléc tún c 

tec (t né híztéc énnékem a* míi-

nélkedétekét mellékét én tézéc én 

atamnac néuebé ézcc valnac tano-

fagot én rollam, dé tú nem hizi-

téc mert né vattoc én iolum kpz-

zpl én iobim én zomat halgattac 

5 én megéfmérém azocat (t kpuét-

néc engemet, 5 én az prpc elétet 

adom p nékíc, (t né véznc él prpc-

k e , (t ne ragagga ki azo

cat valaki én kézémbpl , én atam 

mellékét adót énnékem mendénéc-

tpl nagob, azért fénkí né ragad-

hattaki én atanac kézebpl, én es 

ata eggéc vagonc, ragadanac a* fi

doc kpuékét hog megkpuéznec ptét 

Féléle nékié i c , Soc io múuélke-

détekét mutattam túnéctec én atam-

tol azoc kpzzpl mél múuélkedetert 

kpuéztecmeg engemet Félélenc p-

nékí a* fidoc, A* io múuélkedetert 

né kpuézpnciiig tégedet jie a' ka-

romlatert, 5 mert te íolléhét em

ber leg tezéd te magadat ifténne 

Félélé pnékic i c Nemde irua va-

gö é a* tú tpruentecbén mert én 

mondotta ifténcc vattoc, ha azo

cat ifténecn0 möga kichéz ifténnc 

bézéde lpt j né féfléthéticmg az 

írás kit ata megzéntélt (j éreztet é 

uílagba (j tú mondotoc énnékem 

mert káromló merrt mondottam 

ifténnc fia vagoc ha né tézém én 

atamnac múuélkédétit ne akaria-

toc hinné tec énnékem Ha ke' té

zém, $ ha nem akartoc hínnetec 

énnéké híggétec a* miíuélkedétec-

n c hog megéfmérietéc, 5 higgctéc, 

mert ata én bennem 5 én ataban, 

Kéréficuala azért ptét megfogníoc 
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fidocnac houa en megéc tú nem íp-

héltec Es túnéctec mödom ma vg 

paranuolatot adoc tünéctec hog zé-

reffetec egmaft miképpen én zérét-

télec tútpkét hog tú es zéréíTetéc 

egmaft mert ébhén éfmérnc mé-

denc mert én taneituaním vattoc, 

ha zérététet vallotoc egmafhoz Mö-

da p néki fimon Péter Vra houa 

még Félele i c Houa én mégec te 

né kpuéthéc engemet, Kpuéé ke* 

annac utanna Monda péter pnék i , 

mire ne kpuéthétlec tégedet ma én 

lelkemet te érted uétem Féléle i c 

Te lelkedet én ertem véted Bízón 

bizö mondom tenéked nem énekel 

kakas mignem haromzer tagaómg 

énget 

x m j 

TH s moda p taneituanínac Ne 

haboroggec tú zúuétec fe fel

lén , hiztéc é ifténbén én bennem 

es higgétec, én atamnac hazában 

foc lakodalmáé vadnac, ha rokom-
MÜNCILENI CODEX. 
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ban mödotta uolna tú néctec mert 

él mcgéc hélt alkotnom, (i ha él 

menéndec @ mgalkotandom túnec

tec a* hélt cfmg megípupc (L véb-

lec tútpkét én hoziam hol én va-

goc tú es legétec Monda pnéki ta

más Vram né tugguc houa még, 5 

azért az vtat miképpen tudhattuc 

Monda pnéki i c En vagoc vt ígaf-

fag (i élét Senki né ip atahoz ha 

né én miattam, Ha iüüg éfmértétec 

uolna engemet, valobizon iiig éf

mértétec uolna én atamat es , ff 

matol fogua megéfméritéc ptét Q. 

meglattatoc ptét Monda pnéki phú-

lpp, Mutaffad múnékpc || átadat (i 

éleg múnékpc Monda p néki i c En

ne idéiglén vélétec vagoc $ nem éf-

mértétecmcg engemet Phúlpp ki lat 

engemet lattá én atamat es, Es mi

képpen módod te mutaífad múné-

kpncatatNem hízéd é mertén va

goc ataba (i ata én bennem Az igé

két mellékét én bézellettém túnec

tec énem tpllém nem bézellette 

ata ke* én bénné lakozua p tézi a* 
29 
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múnélkedétekétNem hizitéc é mert 

én ataban, (L ata en benne egeb-

kent a* múuélkedétekert híggétec 

Bízö bizon mondom túnéctec Ki 

hizén én belem a' múuélkedétekét 

mellékét én tdzéc, p es tézi (i a-

zoctol nagobbakat tézen mert én 

megéc atahoz, 5 valamellékét ke -

réndetec atamtol én néuébé aggá 

túnéctec hog diLpupltéffec ata fiú

b a , ha mit keréndétec atatol én 

néuembé azt tézém, ha zéréttec 

engemet én parÜLolatimat ían.atoc, 

5 én kerém én utamat, j egéb ví-

gaztalando fcent zéllétet ad túnéc

tec hog lakoziec túuélétec prpcke 

ígaffagnac zéllétet kit é vilag ne 

véhét mért ne lattá ptét rae't fem 

tugga pté t , Tú ke* megéfméritéc 

ptét mert tú nalatoc lakozic Q. tú 

bénnétec lezén nem haglac él tu-

tpkét aruac Jpupc tű hoziatoc meg 

kéuéfennéíglén, Q. é uílag engemet 

nem lat Tú ke ' meglattoc énget 

mert én eléc $ tú éltéc a* napon, 

tú megéfméritéc mert én vagoc ata-

N q 

ban, 5 tú én bennem, (t én tú bén

nétec , Ki válla én parantolatímat 

5 tárta azokat az az ki zérét enge

met , Ki ke* zérét engemet zérét-

tétic én atamtol 5 én zérété p té t , 

$ megiélentem énmagamat p néki, 

Möda p néki Judas né a* fcariuth-

béli, Vram mi Ipt mert megíélen-

téndp vag te magadat múnékpnc(t 

ne é uilagnac Féléié i c Q. möda pné-

kic Ha ki zérét engemet én béáe-

dímét tarLa g én atam zéréti ptét , 

(t p hozia ipupc j lakodalmat p ná

la tézpne Ki né zérét engemet én 

bézedímét né tárta, 5 a* bézed kit 

hallottatoc ne énem dé pue ki érez

tet engemet atae, Ezekét bézellet-

tém túnéctec tú naiatac lakozuan, 

a* vígaztalando fcént zéllét ke' kit 

érézt ata én néuémbé az tanéit tft-

tpkét médenecré (t vgéhet túnéctec 

médenekét valamellékét mödoc En 

békéfegemét adom túnéctec én be-

kéfegemét bagóm túnéctec nem mi

képpen é uilag aggá én adom tú

néctec Ne zomoroggec tú zuuétcc (j 



E W 

ne Mién, hallottatoc mert en mon

dottam túnéctec Elmegéc 5 ipupc 

tú hozíatoc Ha zérétnétéc engemet 

valobízon prplnétec mert megec 

atahoz mert ata nagob tplletpl Q. 

ma mondottam túnéctec mi élpt le

ge hogy micor lénd higgétéc Tmar 

né fokát bézelléc tú uélétec mert 

ípt é uílagnac féíedélmé f né val 

valamit én bénem, dé hog megéf-

mérié é uilag mert én zérétem atat 

5 míképpe paranuolatot adót énné

kem ata igén tézéc keilétec éreg-

gpne ínét 

T? N vagoc a* bízón zplp t p , 5 

én atam a* zplp múués Mén-

den zplp vézzpt né gímplLpzpt én 

bénném éluézí ptét, 5 médent ki 

gímpkpz megtizteita azt, hog tpb-

bét gímplLpzipn Immár tiztac vat-

toc az én bézedímert meTlékét bé-

zellettém túnéctec, lakozíatoc én 

bennem g én tú bénnétcc, miként 
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a* zplp vézzp né gímplLpzhét pnpn 

tpllp, hanemha maradand a* zplp 

tpn, igén es tii haneha maradan-

dotoc én bennem, En vagoc a* bí

zón zplp tp tú a* zplp vézzpc, ki 

én bénné lakozic (t én p benne Ez 

hog foc gimph.pt, mert én nalam-

nalkúl fémit fem téhéttéc Ha ki 

né Iakozandíc én bénném ki vétté-

t ic , miként a* zplp vézzp, g. meg 

az , (t fel gpitic ptét , (t a* túzbé 

éréztétíc 5 meg ég Ha lakozando-

toc én bennem, 5 én igéim lako-

zandnac tú bénnétec valamellékét 

akarandotoc kériétéc (t lezén tú

néctec, Ebben fenéfeitétet én atam 

hog tpb gímplLpt hozíatoc j legé-

tec én taneituaním, miképpen zé-

rétet engemet ata (t én zérétléc tú-

tpkét, lakozíatoc én zérététembén, 

Ha én paranLolatimat tartangatoc, 

lakoztoc én zérététembén, mikép

pen es én tartottam én J[ atamnac 102. leréi. 

parÜLolatit 5 lakozom p zérélmé-

bén ezekét bézellettém túnctec , 

hog én prpmém légé tú bénnétec, 
29* 
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5 tú prpmtpc télies legén Ez én 

paraLolatom hog zéréffetéc egmaft, 

miképpen zéréttéléc tútpkét, ét-

tpl nagob zérétété fénkinc niuén, 

hané hog valaki véiTe p léikét p 

barattaert Tü én barátim vattoc, 

ha téiénditéc mellékét parauoloc 

túnéctec, Tmar né mondlac tútpkét 

zolgainac, mert zolga né tugga 

mit p vra tegenTutpkét ke* mond

lac baratinac, mert médenekét va-

lamellékét hallottam én atamtol 

iiigiélentettém tunectec Nem tú va-

laztottatoc engemet, dé én valaz-

tottalac tútpkét, (t véttélec tútp

két hog mennétec u gímplupzíé-

tec, (i tú gímplLptpc megmarag-

gon , hog valamelléket kérén-

detec atatol én néuémbé aggá 

túnéctec, ezeket paranuolö tú

néctec hog zéréfletec egmaft, ha é 

uilag tútpkét giílpl, tuggatoc mert 

engemet gúlplt éleb tú 

tpllétecnél, Ha é uilagbol voltafoc 

volna é uilag mel pue vala zérétne 

dé mert é világból né vattoc, dé 

N 9 

én valaztottalac tútpkét é világból, 

azért giílpl tútpkét é uilag Emlé-

keziétec az én bézedimrpl, kit én 

mödoc vala túnéctec, Zolga né na

gob p vranal, Ha engemet vldpz-

téc, tútpkét es vldpznc , Ha én 

bézedemét tartottac, tiéteket es 

tartac, Dé méd ezekét tézec tú

néctec én uéuémcrt, mert né tug-

gac ptét ki éreztet éngct f ] i a n£ 

iptte volna (i nékic né bézellettém 

volna búnpc né volna, ma ke' p 

búnpcrpl menékedétet né valnac 

Ki gúlpl engemet (t én atamat gű-

Ipli, Ha a* múuélkedétekét né tpt-

tém volna p bénnc mellékét egéb 

fénki né tpt búupc nem volna ma 

ke - lattac Q. gúlpltéc engemet, (j 

én atamat, dé hog bé télléfeggec 

a* bézed ki p tpruenecbén irattatot 

mert ingén gúlpltén6 engemet Mi

kor ke* ipuénd a' vígaztalado fcent 

áéllét kit én éréztec túnéctec én 

atamtol ígaffagnac zéllétet ki ata

tol zarmazíc, a* tanofagot val 

én rollam Q. tú tanofagot vallotoc 



mert kezdettol fogua én véle 

vattoc 

X v j 

XT' Zekét bézellettém túnéctcc 

hog megne haboroggatoc fi-

nagogacnalkúl téznc tútpkét, dé 

ipt az vdp hog mcndén ki mcgpl 

tútpkét, valia p zolgalat tétet iftén-

n 0 , j ezekét tézec tünéctec, mert 

né éfmértec én atamat fem enge

met, dé ezekét bézellettém tünéc

tec bog micor ipuénd p idéiec,meg-

émlékeziétec mert én mödotta tú-

néctec, Ezekét kézdettpl foguan 

né mödotta tünéctec mert tú uélé-

tec volta (i ma élmegéc p bozía ki 

éreztet engemet (t féuki tú kpzzpl-

létec né kérdez engemet houa meg, 

dé mert ezekét bézellettém tünéc

tec zomorofag bétpltp tú zuuéte-

ket , de én igalTagot mödoc tünéc

tec , Kellemetes hog es én él men-

héc, mert ha én él né menéndec, 

a* ví^aztalando fcent zellét nem íp 
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tú hoziatoc, ha ke- él menéndec, 

érézté ptét tú hoziatoc, g micor a* 

ipuénd megfeddi é uilagot búnrpl 

(t igaíTagrol $ ítélétrpl, Valobízon. 

búnrpl, mert né híttén0 én belem 

dé igaíTagrol mert megéc atahoz, 

(j imar né lattoc engemet ítélétrpl 

ke", mert é uilagnac féiedélme 

imar megitéltétct, meg foc mon

dom vagö tünéctec, dé ma né vi-

félhétitéc Mikor ke# ipuénd az ígaf-

fagnac zélléte, tanéit tiitpkét méct 

igaflagra, mert né bézel pnp tpllp, 

de vala mellékét haliad bézél, 5 

meTléc ípuéndpc meghirdeti tünéc

tec, p engemet megfenéfcit mert 

énembpl vézén 5 hirdeti tünéctec, 

médenekét valamellékét val atam 

éneim, azért módom tünéctec mert 

énébpl vézén 5 hirdeti tünéctec, 

Keuefenneigle 5 né lattoc engemet 

5 efmeg kéuéfenneiglén $ meglat-

toc engemet mert megéc atahoz, 

mödanac azért p taneituaní kpzzpl 

egmafnac, mi ez hog mond múné-

kpnc kéuéfenneiglén 5. né lattoc 
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engemet j efmg keuefenneíglen (j 

lattoc enget mert megec atahoz 

Mödnac vala azért mi ez hog möd 

múnékpnc keuefenneíglen né tug-

guc mit bézel Megéfmere ke" i c 

mert megakariac vala ptet kérdeni 

5 mödap nékíc Errpl kérdézkettec 

io3. leréi. túnpn kpzpttetec || mert mondot

tam Keuefenneíglen <i né lattoc en

gemet f efmeg keuefenneíglen (j 

meg lattoc engemet Bizon bízö mó

dom túnectec mert kpnueztec tú 5 

firtoc E vílag ke* prpl tú ke* iíig 

zomorottoc/ de tú zomorofagtoc 

fordol prpmré Nemberí ke* mícor 

zúl zomorofagot val me't ipt p ide

i é , mícor ke* zúltp a* gérmckét 

imar né émlékezic ing a* getrelm-

rpl az prémert mert zúlétet ember 

é világba, g. tú azért ma zomoro

fagot vallotoc efmeg ke* meglallac 

tútpkét (t megprpl tú zúuétec, Q. 

tu prpmtpket fénkí né vézímeg tú 

tpllétec Bizon bizo mödom túnec

tec ha mit kcréndetec én atamtol 

én néuembé, aggá túnectec, maíg-

N 9 

lan né kértétee valamit en néuébé, 

keríetéc Q. vézitec hog tú prpmtpc 

télies légé Ezekét példa bézedec-

be bézellettém túnectec ípt az ídp, 

micor imar né bézelléc túnectec 

példa bézcdecbén, de níluan hír-

détec túnctec én atamrol, A* na

pon kértéc én atamtol én néuem

bé, (t ma mödom túnectec hog en 

kerém én atamat tú ertétec mert 

ata p zerét tútpkét, mert zérétté-

tec engemet (r. híttétéc mert én 

ifténtpl ípttém k i , ki ipttém én 

atamtol £ ipttém é világba efmeg 

meghágom é uilagot $ megéc atam-

hoz, Mondanac p néki p taneítua-

ní íme ma níluan bézelléz, £ pél

da bézedét fem eggét ne mödaz ma 

tugguc mert tuc médenekét, £ niu 

kellémétéífeg te néked hog valaki 

kérdezíén tégedet, ébbén hizíúc 

mert ifténtpl ipttélkí Féléle i c p-

nékíc, Ma hízitéc íme ip az idp j 

imar íp t , hog eg médétéc élhím-

leffetcc tűn tulaídonítocba, £ mg 

hattoc engemet énen magamnac £ 
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né vagoc éncnmagam mert ata en 

uélem vagon ezeket' bézellettém 

túnéctec hog én benne bekéfegét 

vallatoc é uilagban gctrélmét val-

Hatoc, de bízodalmaziatoc mert én 

meg gpztém é uílagot 

x v 1 j 

T7 Zekét bézcllctté i° g p ze

niéit menbé émélué möda 

Ata ipt az idp fenéfehéd te fiadat, 

hog te fiad fenéfehén tégedet, mi

képpen attad p néki aggá azocnac 

az prpc életet Ez ke" az prpc élét 

hog tenmagadat éfmérié-

n° az igaz ifténn0, g kit éreztet-

tél i c xcnac En tégedet megfené-

feitettéléc fpldpn, a- múuélkedé-

tet mcgtpkellcttém kit attal énné

bem hog tegéc g te ata fenéíeh 

ing engemet tenénalad, mi élpt é 

uilag lenne iiígiélentettém te né-

uedet émberccnc kikét attal énné

kem, é uilagon' tieid valanac, g 

enneké attad azocat g én bézedí-

231 

inét tartottac g ma megéfmértec/ 

mert medenekét mellékét attal én

nékem te tplléd vadnac, mert az 

igékét mellékét attal énnéké at-

tam p nékíc g pk vpttée g bízón 

mcgéfmértec mert te tplléd ipttém 

k i , g hittcc mert te éreztettél en

gemet, 5 én p ertec kerec g né é ui-

lagert, de azokért kikét attal én

nékem, mert tieid g médenc éneim 

g iügfenéfpltéttém p bénnéc, g 

imar né vagoc é uilagban, g ézec 

é uilagban vadnac, g én te hoziad 

ipupc Scét ata (áruul azokat te né-

uédbé kikét attal énnékem, hog 

legén0 eggéc miképpen es imí, mí-

cor p véléc volnec én tartom valec 

azocat te néuédbé kikét attal én

nékem én príztém g fé eg p kpz-

zplpc él nem vezet hanéi-ac a* ve-

zédélmn0 fia hogy iras bétéliefeg-

gec, ma ke* té hoziad ipupc g eze

két hézellém é uilagban hog val-

lac én prpmémét bétéluén/ én at-

ta pnékic te bézedidét, g é vílag 

gúlpltp pkét mert nii.énc é vilag-
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bol, ne kérlec hog éluegéd ezekét 

é uilagbol, de hog iiig tártad pkét 

gonoztol mert niuén° é uilagbol 

miképpen es en ne vagoc é uilag

bol, megícéntéliéd pket igaíTag-

ban, te bézedet ígaflag/ miképpen 

te éreztettél éngé^ é uilagba, (i én 

éreztettem pkét é uilagba, g én p 

ertéc üügfcentele énmagamat, 5 le

gén0 pk es megfcénteltéc igaíTag-

ban, neLac p értéc keréc ke* de 

azokért es kic hiéndpc p ígéiéc mi-

104. levél, at || én belem 5 én te bénnéd, hog 

pk es eggéc legénc mú bénnpnc , 

hog é uilag híggé mert te éreztet

tél engemet g. én a* fénéffegét kit 

te attal én nékem attampnékichog 

eggéc légénc miképpen es mú eg-

gec vagonc én p bénnec g te én béne 

hog legén0 megtpkélléttéc egémbé 

g megéfméríé é uilag mert te érez

tettél engemet, g zéréttém azocat, 

g mikeppe es engemet zéréttél, 

ata kikét attal énnékem akarom, 

hog hol én vagoc pk es én vélem 

legén0 hog laflac én fénéffégemét 

N q 

kit attal énnékem, g mert zéréttél 

enget é uílagnac zérzcfe élpt, igaz 

ata é uilag meg nem elmért tége

det, én ke- megéfmértélec g ézec 

megéfmértéc, mert té éreztettél 

engemet g megíélentettém pnékic 

te néuédét g megiélétem, hog a* 

zérétet kíuél zéréttél engemet p 

bén0 lege g én p bénn° 

]Z x v 1 1 j 

"m/T Ikor ezekét mödottauolna ki 

méné p taneituaníual Ced-

ronnac arradatta élue, hol uala a-

kért kíbé bémene p g p taneituaní 

Tuggauala ke* Judas es ki ptét él-

arollauala a* hé l t , mert i° gacor-

ta gplékezicuala oda p taneituaní

ual Judas azért mícor vpttpuolna a" 

féregét a' púfppkpctpl g a* léual-

tactol a* zolgacat, ipup oda lam-

pafockal g faclackal g féguéreckél, 

Es ug i° tudua médenekét meTiéc 

ipuéndpc volnanac p reía éléué mé

né g monda azocnac Kit kéréftec 
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Félelen0 pnékí Názáreti iPt Mon

da pnékíc i° En vagoc Aluala ke' 

Judas es puélec ki élarolta ptet, 

Hog azért mödotta pnékic én va

goc élméncn0 hatmége (i éfenc a* 

fpldré , Es efmeg aze't kérde azo

cat Kit Kereftec Qk ke* mödanac 

Názáreti i°t Féléle p Mondám tú-

néctec mert én vagoc Ha azért en

gemet kéréftec liaggatoc él meni-

éc azocat, hog bétéTIéfeggec a* bé-

zcd kit mödot, mert kikét attal 

énnékem fé eggét ne véztettém él 

p kpzzplpc Simon pétern0 azért 

kéfi valuan ki véue azt (t uapuan 

a" púfppkn0 zolgaíat $ élmétue p 

iog fáiét, Vala ke- a- zolganac né

ne Malchus Monda ke* i° péternc 

Eréziéd te kefédét húuélebé a* 

kélhet kit adót énnéke ata, nem 

akarod é hog igám azt A féreg azért 

5 a'bíró a* fídocnac zolgaíual meg-

fogac ict $ megkptélézec ptét Es 

viuec ptét élpzer Annafhoz, mert 

vala Caifafnac ypa, ki tanaltot 

adót vala a* fidocnac hog kellémé-
MŰNCUENI CODEX. 
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tefb eg émbernc meghalni é népért 

Kpuétíuala k e i c t Simon péter 5 

a" mas taneítuan, A* taneitua ke* 

éfmérétes vala a" púfppckél, (t hé 

méné icfal a* púfppkn0 pítuaraba 

Péter ke* kúnpl alvala az aito élpt 

Ki méné azért a< mas taneítuan ki 

vala éfmérétes a* púfppknél, 5 meg-

möda az aito tartó leannac j bé ui-

ue pétert Möda azért pétern0 az 

aito tartó lean Nődé te es éz em

ber teneituani kpzzpl való vag é 

Monda p néki péter Alnacuala ke# 

a* beréféc j a'zolgac a' zennél mert 

hideg vala 5 fűi ti c vala magocat 

Vala ke* péter aluan (j fúítue pn-

magat A* púfppc azért kérde i c t p 

taneituanírol (i p tanofagarol Félé

le p néki i c En nilua bézéllettém 

e uilagnac én médha a* fínagogaba 

Q. a* templomban tanéitottam houa 

médén fidoc egbé gplékézn0 5 rei-

tecbén femit fem bézéllettém, mit 

kérdez énge^ kergéd azocat kic 

hallottac mit bézéllettém Iegéc p 

nékíc, yme ézec tuggac mit mödot-
30 
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tam legec én, Ezeket ke* nricor 

mödottauolnaaz ot allo zolgac kpz

zpl ada arcoliapaft icnac möduan, 

lg félélz é púfppknc Monda pnéki 

i c Ha gonozol bézellettém val ta-

nofagot gonozrol, ha ke* íol mire 

uapz engemet, Es erezte ptét An

nás Caiphas púfppchpz kptpzué Va-

la ke* Simon peter aluan, 5 fiút— 

ué pmagat Mödanac azért p néki 

Nemde te es p tancituaní kpzzpl 

való vag é , Megtagada azért p 5 

möda Né vagoc Möda eg a* púfppc 

zolgai kpzzpl, annac rokona kín c 

Péter fúlet élmétpttp Nemde lata-

lac é én tégedet a* kértbén p véle, 

Efmeg azért mg tagada Péter, f 

legotta kakas zola Vizcc azért | 

105. Urál. i c t Caiphaftol az ítélp házba, Va-

la ke - holual Es pk bémenénéc az 

ítélp házba hog megne fértéztét-

nen c de hog meg énnec a' pogauat 

Ki méné azért pilatos p hozíaíoc 

5 monda p nékíc Mi VTJ vadolatot 

mödotoo éz ember ellen Félélen0 

@ mödanac p néki Ha éz gonozol 

N 9 

teup né volna te néked ptét né at-

tuc uolna Monda azért pnékíc pi

latos, Vegetec tú ptét (i tú tpruétéc 

zerét iteTictéc ptét Mondanac azért 

pnéki a* fidoc, Múnékpnc né illíc 

valakit megplnpc hog bé téiléfed-

nec icnac bézedé kit mondót, ié" 

gézuen mél halállal uolna megha

landó Bémene azért éfüüg Pilatos 

a* pituarba 5 híua ict (t möda né

ki Te vag é a* fidocnac kíraia Fe 

lélé i c Téntplléd mödod é ezt, 

auag egébéc mödottac tenéked én 

rollam Féléle pilat<> Míné fido va

goc én, Te nézétíd 5 te púfppkíd 

attanac énnékem, mit tpttél Félé

lé i c En orzagom nÍL é uilagbol, 

valobizö ha én orzagom é uilagbol 

volna, én zolgai m meg vínanac én 

ertem, hog ne adatna a" fidocnac 

ma ke* én orzagom ninué inén 

Monda es pnéki pilati), Kiral vag 

é azért té Féléle i c Te mondod 

mert kiral vagoc én, En ebben zú-

léttém £ ipttém é világba hog ta-

nofagot vaTiac ígaffagrol, mert méd 



E W 

ki igaífagbol vagö halgatta én zo-

mat Mőda p neki Pilat9 , Mi az 

ígaffag Es micor ézt mondottauolna 

efineg ki méné a* fídochoz 5 möda 

p nékic En femí vget ne lelec p 

benne, Vagö" ke* túnéctec zoka-

ftoc hog eggét éléréziéc túnéctec 

a- hufuetbé, Akariatoc é éréziem 

él túnéctec a* fidocnac kíralat Ju-

plténc azért efiiíg med g mödanac 

Nem ézt de barrabaft, Vala ke* 

barrabas toluaij 

Capm x i x 

r p abat azért meg foga ict 5 

megoftoroza, Q. a" vítézec tú-

uífbén font koronát vétenc p féíe-

ré, 5 barfon rnhaual megkprneke-

zec ptét , (i ípne vala p hozia 5 

mondnacuala neki Vdupz leg fi

docnac kírala , 5 adnacuala néki 

arcol uapafocat Ki mene efing pi-

lat9 (i möda pnékic íme ki hozö p-

tét túnéctec bog megéfmérietécmert 

fem eg úgét ném lelec p benne Ki 
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méné azért i c vífélue a- coronat 5 

a* barfon ruhát 5 möda p uékic 

yme az ember Mikor azért lattac-

uolna ptét a* pufppkpc 5 a' zolgac 

íupltnc vala monduan Fezeid meg 

fézeidiiíg ptét Monda p nékic pi-

latos Végetéc tú ptét g fezehetec-

meg ptét , mert én fem eg liget 

nem lelec p benne Félélen0 pnékí 

a# fídoc Múnékpnc tpruenpnc va

gon g. a* tpruen zérent kél meg

halni , mert iftén fíaía tpttp pma-

gat Mikor azért hallottauolna Pi-

lat9 é bézedét ínkab felémec 5 ef-

iiíg bémené az ítélp házba Möda 

icnac Honnan való vag te Ihö ke-

félélétet ne ada néki Monda azert 

pílat9 Te énnékem ne zolaz, ne 

tud mert hatalmam vagö tegéd ing 

fézeiténe g. hatalmam vagon tegéd 

élérézténem Féléle i° Sem eg ha

talmat ne vállánál én éllénem, ha 

feTIpl adatua ne volna tenéked, 

Azert nagob bút val ki engemet 

tenéked adót Enn° utána kéréfí 

vala Pilat9 élérézténi ptét A" fidoc 
30* 
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ke* inpltnc vala möduan Ha ezt 

élérezted né vag uazarnac baráttá, íoo. 

mert, möden ki kiraTla tezí magát 

ellene möd uazarnac Pilat^ azért 

mícor hallotta uolua é bézedekét 

ki hoza i c t (i úlp az ítélp zécbe 

a* hélen ki mödatíc lícuftratufnac, 

Heberpl ke' galgatanac Vala ke* a" 

hufuet kézplp napianac hatod ide

ié, Es möda a* fidocnac íme tú k i -

raltoc Azoc ke* iupltnc vala möd

uan , Véd él ved él fézeidiiig ptét 

Monda p néki pilat9 Tú kiraltokat 

megfézehém é Félélenc a* púfpp-

kpc Nini. kiralonc hanemuac Laza-

röc Tahat azért ada pnekic ptét 

hog mcgfézeiténec Fogac ke* i c t (i 

ki uiuec, Es veué pmaganac ké-

réztét, ki méné a* héiré ki möda

tíc; kopazlatnac héle , heberpl ke* 

galgatanac oth megfezeitec i c t , $ 

p uélé mas kéttpt inén $ onnan, 

kpzepbpl ke* ict/ Ira ke* es cymert 

pilat9 , (j véte a' kéréztré vala ke* 

irua Názáreti i c fidocnac kirala E 

cymert azért a* fidoc kpzzpl fokac 

N 9 

oluaflacuala mert kpzél vala a* va-

icvdl.rofhoz || a1 héi hol mcgfézeitétet va

la i c Es irattatot hébérpl, gprpgpl, 

Q. deíakol Mondnacuala azért a* fi

doc púfppki j>ílatüfnac Ne akard 

írnod fidocnac kirala, dé mert p 

mödotta fidocnac vagoc kirala Fé

lélé pilat9 , Mellét írtam írtam A' 

vitézec azert mícor megfézeitéttec-

uolna pté t , venec p ruhaíat <x al-

kotanac nég réieket eg möd vitéz-

néc rézt (i a* zocnat, vala ke ' a* 

zocna varratlan medéneftpl zpté-

tét Mondanac azert egmafnac, ne 

méggúc meg azt, dé nílazionc p 

rolla kie legén hog írás bé tpltéf-

fec möduan Meg oztottac én ruhái

mat Q. én ruhámon éréztettéc ní-

lat , f bízón a* vitézec tpttec eze

ket Alnacuala ke* rokon i°nac ké-

reztehéz g. p aíma 5. p annanac hú

ga cleofafnac mariaía, 5. magdal

nál maría Micor lattauolna azert i c 

p annat 5 a' taneituat állatta kit 

zeretuala möda p annanac Nembe-

ri yme te fiad Annac utanna mon-

http://icvdl.ro
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da a* tancítuannac ímcteanad, j 

az idptplfoguan véue a* taneitnan 

azt pueie Es ezec után tudua i c 

hog médenéc megtpkélléttéc az uta 

möda Zomiuhozom Vala ke" ot éden 

ecettel télies hélhetue Azoc ke* 

zouaruant érettel téiléft ífoppal 

kprnpl hímtue víuec p zaiahoz, 

mikor azért vpttp uolna i c ezekét 

möda Megtpkellélet, g. feíe Iehait-

ua élérézte p léikét A' fídoc azért 

mert kézplét uala hog ne marad-

nanac zombaton a* téftec a* kérez-

tén, mert éz vala a" zombatnac 

nag napía kercc pilatoft hog meg-

zégdéltétnenc p zaroc, 5 éluetét-

nenc a* kéréztrpl Jpuénc azért a' 

vitezec, 5 valobizon az élpnc meg-

zégdélec zárait (i a* maficnac ki 

megfézeitetet p véle Ihő hoz ke* 

micor íuttacuolna hog latac ptét 

Tmar meghalua ne zégdélecmeg p 

zárait, de a' vitezec cggíc lanLaual 

p oldalát megnítua, 5 legottan vér 

5 víz kífola k í , (j. kí lattá tanofa-

got vallót 5 igaz p tanofaga 5 p 
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tugga mert igazacat mond, hog ta 

es híggétéc mert lpttéc ézec hog 

írás bétéTiéfednec Tétemét p bé-

Ipllp megnő tprlec, Es efmeg mas 

möd Lattac ki t által gakdoftac E-

zec után ke* kére Arömatiabéli io-

feph Pilatoft azért hog p es volna 

icnac taneituana, titkoltatot ke' a* 

fidocnac félelmekért hog éluenne 

icnac téftét j éngéde pilat9 Jpup 

azért $ élueue icnac téftét Jpup 

ke'Nicodem9 es kí élpzer eyél ipt-

uala ichoz hozua mirranac 5 aloéf-

néc élégplétet, mönal zaz fontai, 

Veuec azért icnac téftét (i kptec 

azt léllahocba aromatackal mikép

pen a* fidocnac zokafoc éltémétni-

éc Vala ke* a* bélen hol megfézei

tetet kért (j a* kértbe vy koporfo 

kibe meg föha fenki ne hélhettétet 

vala A* fidocnac azért kézplétekert 

mert rokon vala a* koporfo ot hél-

hetec i c t 
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A áom *[ batnac ke' élp napían 

Jpup magdal nai maria a" ko-

porfohoz holual mícor meg fétet-

uolna, (t lata a* kpuét élhéngcreit-

ué a* koporforol, Elfuta azert (i 

iuta fimon petcrhez £ a* mas taneit-

uanhoz kit zeretuala i ° j $ monda 

pnékic En vramat élupttec a' ko-

porfobol , ( i n é tudom hol véttec i07. icve'i, 

ptét Ki mene azert peter $ a* mas 

taneituan, £ iutanac a* koporfo-

hoz, Futnacuala ke* ketten egem

be, (ja* mas taneitua hamarab el-

eue futa Peteméi $ eleb iuta a* ko-

porfohoz , (t mícor lehaitottanolna 

p magát lata a" lellahocat vétuén, 

de maga né menebe a" koporfoba 

Jpup azert Simon pétcr kpuétuen 

ptet, £ bémene a* koporfoba, (i la

ta a- lellahocat vétuén, <i a* zem-

fedéleket ki uoltuala p féién, né 

a* lellahockal vétué de pmaganac 

gpngpreituén eg belén Tahat azert 

béniéné es a* taneitua ki élpzer iu-

9 

totuala a* koporfohoz lata (t híue, 

mert meg né tuggauala az iraft hog 

kellene pnékí halottaiból félkélni, 

Elmenenc azert efiiíg a" taneítnanoc 

pn egmafhoz Maria ke. aluala kú-

upl a'koporfonal firua Micor azert 

fírna lehaita p magát 5 tékentué a-

koporfoba, lata két angalt albac-

ban vlué eggic féiénél (j mafic lá

bánál hol véttétet vala icnac téfte 

Mondanac pnéki Nembéri mit || fírá 

kit kérefz Möda p nékíc Mert el

upttec én vramat 5 né tudom hol 

véttec ptet Ezt míco mÖdottauol-

na élfordola hatmege j lata ict ál

latta (L nem tuggauala hog i c uolna 

Monda p néki i c Nemberí mit firz 

kit kérefz, Az alaítua hog a* kér

te i volna moda pnékí Vrá ha te 

vpttédél ptét mögadiiíg énnékem 

hol véttéd ptét g. én éluézem ptét 

Monda pnékí i c Maria Megfordol-

ua az möda néki Rabi ki mödatíc 

méfternc Monda p néki i c Ne aka-

rih engemet illetned, mert meg 

né mentem fel én atamhoz Menél 



ke* en atamíiaihoz (t mÖgad pne

kic Fclmegéc en atamhoz j tú ata-

tochoz en ifténehéz j tu iftentec-

hez Jpup magdalnaí inaria meghír-

détuén a* taneituanocnac, mert la-

tam vrat 5 ezeket möda énnekem 

Micor ke* éftué Iptuolna a* napon 

a" zombatnac elo napia (t az aitoc 

be teue volnanac hol valanac a* ta-

neituanoc égbe gplékczuen a* fí-

docnac felelmekert Jpup i c Q. alla-

pec a' taneituanocnac kpzpttpc (i 

möda pnékíc Bekéieg túnéctec, (t 

mícor ezt mödottauolna mutata p 

nekíc p kezeit (i oldalát Qrplénec 

azért a* taneituanoc vr latna Mon

da azért efmeg pnekic bckefeg tú

nectec,, miként éreztet engemet ata 

(t en éréztlec tútpkét Ezeket mi-

cor mödottauolna fualla p reíaíoc, 

(t möda p nekic Vegetec fcent zél-

létét, Kicnc megbotatagatoc búnp-

ket megbouattatnac pnekic, 5 kíc-

n c megtartangatoc meg tartattac 

léznc Tamás ke* $ a* tizenkettp 

kpzzpl cg ki mödatic didímofnac, 

ne vala puelec mícor ípt í c Möda-

nac azért pnekí az egeb taneítua

noc Latoc vrat Q ke -möda pnekic, 

Hane ha latandom p kezeiben a* 

áegecnc gakafit, 5 ereztendem en 

vyaímat a* zegecnc héleré, Q. erez

tendem en kezeimetp oldalába né 

hizem Es nolcad nap után valanac 

égbe p tizenkét tancituaní <j tamás 

p uelec Jpup i c aitoc betéué 5 ab-

lakoc berekeztuén 5 allapec p kp-

zpttpc (t möda Bekefeg túnectec, 

anac vtanna möda tamafnac hozíad 

ide te vyaídat (i laflad en kezeimet, 

5 te kezeidet éréziéd en oldalam

ba, £ ne akaríh hútptlén lenned 

dé hú Felele Thamas (t möda né

ki En vra (j én ífténem Möda pne

kí i c Mert lattal engemet tamás (i 

hittél, Bodogoc kíc ne lattac j hit-

téc Egéb foc iélenfegekét tpt i c p 

tanéituanínac zemec élpt, melléc 

nínuénéc iruá é kpnpbén, Ezec ke* 

irua vadnac hog higgetec mert i c 

x c ifténnc fia, 5 hog híuén elétet 

vallatoc p néuebe 
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T^ Zec után cfmeg megíélente 

pnmagat Thiberíadifnac ten

gerénél, Megíélente ke* pnmagat 

ig, Valanac egembe fimon peter (j 

tamás ki mödatic Didímofnac Q. 

Natanael ki vala Cana galileabol 

5 Zebedeufaac fiai (j. egébec p ta-

neituaní kpzzpl kéttpc Möda nékíc 

Simö peter Elmegéc báláznom Mon-

danac pnékí Mú cs élmegpnc te vé

led, Ki menenc $ felménen0 a* ha-

ioLkaba, Q. az eyél fémít né foga-

nac Immár ke* holual léué allapcc 

i° a* marton Demaga né éfméreciiig 

a' taneituanoc mert i c Monda azért 108. 

nekic i c Cérmekec, midéné vagon 

é valami énnétec való Félélen0 p-

nékí níu Möda p nékíc, Erézietec 

a* halót a" haionac íog feléré 5 Iel-

tec Eréztcc azért a* halót, 5 imar 

né vonhattacuala azt a* halnac foc-

fagaért Möda azért a* taneítua kit 

zérétuala i c Pétern 0 , Ez vr Simö 

péter azért micor hal lottauolna 

N 9 

mert vr zocnaiaual zoreíta p magát 

mert mézeitélé uala (t érezte p ma

gát a* tengerbe Egéb taneituanoc 

ke ' éuézéttél íutanac él, mert né 

mézzé valanac a- fpldtpl, de mö-

nal két zaz kpnpclétne vonuan a 

halacnac haloiat, hog azért lezal-

lottanac a* fpldré, latanac zenékét 

vétué, (t halat feYIpl reia teué <r 

kenérét Möda pnékíc i c Hoziatoc 

ídé a- halacban kikét mofta fogta-

toc Félmene fímö peter, (j ki uo-

na a« halót a* fpldré téliért zaz pt-

ué harf nag halackal, Mikor ez en

nen volnanac né zakadozotmg a* 

haló Monda p nékic i c Jpuétec | 

levél, ébéllétec Es az eupc kpzzpl fénkí 

né mére ptét kérdeni te ki vag 

tudua mert vr Es ipup i c £ véue 

a* kenérét, j aggauala p nékíc, (i 

a* halat azonképpen Ez imar har-

madzer iélentétetmg i c p taneitua-

nínac, micor felkpltuolna halottai

ból Micor ebellettécuolna Möda i° 

Simö péternc Janofnac fímona zé-

réc é engemet ézectpl ínkab Mon-

1 
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da p neki , Bizon vram, te tudod 

mert zérétléc tégedet Monda p ne

ki Qrizíéd én baranímat Monda ef-

meg p neki Janofnac fímona zéréó 

é engemet Möda p neki Bízón vram 

te tud mert zeretlec tégedet Möda 

pnéki príziéd en baranimat Monda 

p neki harmadzer Janofnac fímona 

zerec é engemet Mcgzomorodec pe

ter, mert harmadzer möda pnekí 

zeréc é énget $ möda Via te tuc 

medenekét, te tud mert zeretlec 

tégedet Möda Qriziéd en íuhimat 

Bizon bizö mödom teneked Micor 

ifiab valal, megzoreitod vala téma-

gadat (L iarz vala hol te akarod va

la Mikor ke' ingvcnhczel, ki ter-

iézted te kezedet Q. mas zoreitmg 

tégedet, (t vízen houa te ne akarod 

Ezt ke* möda iegezuö mél halállal 

volna meg fenefeiténdp iftént, Es 

micor ezt mödottauolna möda p 

néki Kpués énge^ Meg fordoluan 

péter, lata a'taneituat kpuétuekit 

MÜNCHENI CODEX. 

J A N , 2 4 1 

zérétuala i c (i ki fekptuala a* vaLo-

ran p méTieré, 5 möda p néki V-

ram ki az ki tégedet élarol Ezt 

azét micor lattauolna péter möda 

icnac Ezt ke* mit Möda pnéki i c 

Igén akarom pnéki marattat míg

len ipupc mi teneked te kpués en

gemet Ki kelé azért é bézed az 

atafíac kpzpt, me't a* taneitua ne 

halna iiig Es ne mödotta pnéki i c , 

dé igén akarö pnéki marattat mi 

tenéked Ez a* taneitua ki tanofa-

got val ézecrpl (i írta ezekét Q. tug-

gue mert igaz p tanofaga, Vadnac 

ke* es focak egebéc mellekét tp t i c , 

meTiéchamed kent iiígírattatrianac 

ne vallom hog méd é világ foglal

na azocat kíc a* kpuékét iradoc 

volnac E hphp meguegeztetet, Ne

meit gprgnc hen/el emre fianac kö

ze miat, Moldouaba. Tathros váró

jában Vr zúletete/tc Ezer negzaz, 

hatuü hatod ezte/ideiebé. — 

31 
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EZEN TATROSIMÁSOLATTAL 
PESTI GÁBOR ÉS ERDŐSI JÁNOS FORDÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍ

TÁSA. 

MEGCSELEKVE DÖBRENTEI GÁBOR' BARÁTI KÉRÉSÉRE JÁSZAY PÁL LEVELEZŐ TAG. 
BÉCSBEN 1839. 

Vulgata. iTatrosi másolat. 1466.( Pesti Gábor 1536. Erdűsi 1541. 

Liber generatio-
nis Jesu Christi, fi
lii Dávid, filii Áb
rahám. 

Christi autem ge-
neratio sic erat : 
Cum esset despon-
sata mater ejus Ma
ria Joseph, ante-
quam convenirent, 
inventa est in ute-
ro habens de Spi-
ritu sancto. 

quod est inter-
pretatum : Nobis-
cum Deus. 

sciscitabatur ab 
eis. 

Jefus criftus da-
uid fia abracham fia 
zúletétenec kpnup. 
17. lap. 

Criftufnak ke-
(kedeg) zúletéte ig 
vala Mikor p anna 
maria volna menéz-
tétet Jofephnec mi 
élpt egbé ipnenéc, 
léletec p méhében 
valuan fcent leléc-
tpl. 17. 1. 

Mei magarazta-
tic mú vélpnc iftén. 
18.1. 

Tudakozicuala p 
tpllpc. 18. 1. 

MÁTÉ EVANGÉLIU
MA. 

1. Fejezet. 

Jefus Chriftuf-
nak, Dauidnak Áb
rahámnak fy'anak 
ne3etfegerewl wa-
lo kenyw. 1. lev. 

Jefus Criftufnak 
kegyg ew 3yletety 
imygyen wagyon. 
Mykoron az ew an-
nya Maria iec3ye-
tetet wolna Jofef
nek, mynek elewt-
te egywt laktanak 
wolna, talaltatek 
terhefyltnek 3ent 
lelektwl. 2. 1. 

Mely ige igy ma
gyaráztatik mywe-
lenk Iften. 2. 1. 

2. Fejezet. 
Ke3de tewlewk 

tudakojny. 2. l.| 

Jefus chriftusnak 
Dauidnak fiának 
Ábrahámnak fiá
nak , nemzetfighi-
ríil való koiíü. 2.lev. 

Az Jefus Chri-
ftufnak fsfiletife 
kediglen ekkippen 
lun. Mikoroii az ü 
aniía az Maria ie-
geful adatott vol
na Jofefnek annak 
előtte minek előtte 
6f3ue iutnanak le
lettetek terhefnek 
lenni az f3ent lilek 
iftentul. 3. lev. 

MelY ighit ha ki 
meg akar Magaraz-
ni aniíit tif3en mint 
ha azt mondanád 
Művelünk az iften. 
3. 1. 

Meg tudakozek 
űtülök. 3. 1. 
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Vulgata. Tatrosi másolat. Pesti Gábor. Erdósi. 

us dilectus, in quo 
mihi complacui! 

ne forte offendas 
ad lapidem pedem 
tuum. 

trans Jordanem. 

et sanans omnem 
languorem, et o-
innem infirmitatem 
in populo. Et abiit 
opinio ejus in to-
tam Syriam, 

Vos estis sal ter-
rae. Quod si sal e-
vanuer i t , in quo 
salietur ? ad nihili-
um valet ultra, ni-
s i : ut mit tatur fo-
r a s , et conculcetur 
ab liominibus. 

E t tunc veniens 
offeres munus tu
um. 

Donec reddasno-
vissimum quadran 
tein. 

retp fiam kiben ma-
ganac iol kellet
tem. 21. 1. 

Ne talantal meg-
feri-ed te lábaidat 
a* kphpz. 21. 1. 

Jordán elupl 21.1. 

g. meg uigaztuan 
menden leletezete-
ket (t menden be-
tegfeget a* népben, 
$ ki hirheuec p Ili
re. 22. 1. 

Tv vattoc ke 
fpldnc fauí hog a 
fo elenezendic mi
be fozatic, fémire 
kellp touabba, ha 
né hog ki véttefíec, 
(i embérectpl meg 
nomottaffec. 23.1. 

Q. tahat ipued a-
iandokozíad te a-
iandokodat. 24 .1 . 

Mignö megadod 
az vtollb akuat es. 
24. I 

mes fyam kyben 
mynden akaratom 
kellemeteflen lewt. 
5. 1. 

4. Fejezet. 

Hogy a3 kewbe 
lábadat meg ne 
feerched. 5. 1. 

Jordán wyzen twl . 
6. 1. 

Meg gyogytwan 
mynden betegfege-
ket ees fájdalma
kat , az nep kew-
3et. De maga ky 
hyrhedek a3 cw ne-
ue. 6. 1. 

5. Fejezet. 

Ty Avattok C3 
feldnek foo , hogy 
ha a3 foo ízetlen le
jen mywel fo3nak? 
towabba femmyre 
nem y o , hanem 
hogy ky wettelfek 
ees emberektwl el-
tapottaíTek. 6. 1. 

Ü3tan iewel, ees 
wydfí'el a jándéko
dat. 8. 1. 

Mygnem megíi-
3ec3 mynd egy kys 
fyllyerig. 8. 1. 

mes fiam, kiben io-
kippenkeduem be
telek. 5. 1. 

Hog valamikoron 
meg nefifled az kű-
be az te tabaidat. 
6 .1 . 

Jordán elue. 6.1. 

Es meg gogvtuan 
minden betegfighet 
es minden korfa-
got az nipeknek 
közötte. Es ki ter
iede az ü hirc. C. I. 

Tu vattok faua 
az földnek, hog ha 
az fo ef3telcnne ti-
tetik miuel fognak 
főzni i Semmire 
nem io touabba, ha 
nem hog ki vettef-
fik, es az emberek-
tíil el íiomottaífik. 
7. 1. 

Es annak vtanna 
oda menüin vidd 
fel az aiandikot. 
7. 1. 

Mig nem fizetift 
tiíf3 az vtolfo pin-
ziglen melT pinz 
quadransnak mon
datik. 7. I. 
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Qui viderit mu-
Iierem ad concupi-
scendum eam, 

Nonne et publ i -
cani hoc faciunt? 

Páter nostcr, qui 
es in coclis: sancti-
ficetur nomen tu-
um. Adveniat re-
gmim tuum. Fiat 
voluntas tua , sicut 
in coelo et in ter-
ra. Panem nostrum 
supcrsubstantialcm 
da nubis hodie. 
E t dimitte nobis 
debita hostra, sicut 
et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
E t ne nos inducas 
intentationcm. Scd 
libera nos a malo. 
Ámen. 

Quis autóm ve-
strum cogitans po-

Ki latand nem-
bcriet ptct keuan-
tara. 24. 1. 

Néde a" iéles bn-
nps mmiélkcdétbé-
liec es tezec azt é. 
25. 1. 

Mi atiac ki vag 
mennecbén, Scen-
teltéffec tcnéuéd 
Jpíjpn te orzagod 
Legén te akaratod, 
miként mennen 5 
azonkent fpldpn , 
Mi tefti kenérpnc 
(elet való kenérét 
aggad múnekpnc 
ma , Es bouaíTad 
múnekpnc mú vé-
tétpnkét miként es 
mú boLatonc ne-
kpnc véte t tecn? , 
Es ne vig műket 
kéfertétbé, de za-
badoch műkét go-
noztol Ámen. 26.1. 

Tú kítéc ke* gon-
doluií toldhat p al-

Walakv chak lat-
vays mafnak fele
seget meg kcwa-
nafra. 8. 1. 

Nemde ne mye-
l\'kc ast meeg az 
nvlwan walo by-
neíTek ys? 9 .1 . 

6. Fejezet. 

My attyank kV 
wagy menyekbe, 
3entclte(Tek te ne-
wed, ycwyen te 
orjagod, legyen te; 
akaratod, mvkent 
menybe a5onkep-
pen feldenys, my 

kenyerewnkct 
myndé napyat a-
gyad nekewnk ma. 
Ecs bochaffad ne
kewnk my wet-
kewnkct mvkent 
mvs bocbatonk ne
kewnk vetet tek
nek, ees ne wvg 
mynket kefertetbe, 
de sabadvcb G01105-
tol Mert tycd a3 or--
3ag, tyed a 3 liatal-
malfag ees as dy-
chefeg cwrekken 
Ewrekke Ámen. 
10. 1. 

yrsé \ 

Ky wagyon kc-
gyglen kew3yletökj 

Valaki az mas 
embernek felefig-
Itit gonof3 kiuan-
fagbirt nizendi. 7.1. 

Nem de az N. es 
vgan azont tif3Íke! 
8. 1. 

Mú atank ki az 
menúekben vag 
f3enteltefíik az te 
newed, Jöiöncl az 
te orzagod, legén 
az te akaratod, mi-
kippen meiíben, a-
zonkippeii az föl
dön es. Az mii ke-
lícrúnköt az min
dennapját aggad 
nekünk ma. Es en-
gbedd meg mú ne
künk az mű adof-
faghinkat , mik ip -
pcn mú es meg en-
gheggűk azoknak 
az kik münekünk 
adolfok.Esnc bagt 
münköt kifirtetbe 
iu tnunk, de fsaba-
dycz meg műnkös 
az gonof3tul. Mert 
tied az orfjag, eg 
az batalmallag, v s 

az düczöfig, örök-
ken örökké. Ámen. 
9. 1. 

Kiczoda kodig-
leia tű közzöletek 
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test adjicere ad sta-
turam suam cubi-
tum unum. 

láttához eg fengnét 
27 .1 . 

Numquid colii
gunt de spinis u-
uas , aut de tribu 
lis ficus? 

Domine Ipuerme-
us jacet in domo pa-
ralyt icus, et male 
torquetur. 

Nam et ego ho
mo sum sub pote-
state const i tutus , 
habens sub me mi-
lites. 

Vidit socrum eius 
jacentem et febri 
citantem. 

Mine zedn9 tú-
uííTecrpl zp lpkét , 
ag korokról fígé-
két. 28. I. 

Vram én germe-
kem kpzüenes fek-
zen hazamban, 5 
gonozol getrétic. 
2!). L 

Mert es én há
taim alat zerzétet 
ember vagoc, val-
uan vitézekét én 
alatta. 30. 1. 

Lata p napát fé
ket te , 5 hideg le
letté. 30.1. 

Non est opus va- Nem kéllp az é-
lentibus medicus , |gézécn c vruos , de 
sed male habenti-la- gonozol valloc-
bus. Inac. 32. 1. 

ky akármely nagy 
3orgalmatofon gon
dol kod wan , e\v-
regbythety allapa-
tyat egyi3nyre. 11. 
lap. 

7. Fejezet. 

Nemde gedneke 
a tywyflfekrel 3e\v-
lewt \ Awagy az 
boytoryanrol fv-
gct? 12. 1. 

8. Fejezet. 

Vram az cen gyer
meke othon kew;;-
wenybe feksyk 
nagy gyetrelmet 
wal. 14. 1. tehát a 
val habét ige, meg 
Pestinél is fen van 

Mert enys maas 
ember hatalma alat 
wagyok, ees wan 
nak een wtannam-
V's wytez lew 30I-
gak. 14. 1. 

Lata az ew na
pát hogy főkénnek 
ees hvdeg lelne. 
14. 1. 

9. Fejezet. 

Nem fykfeg az 
egefíegefnek a3 or-
wos, hanem annak 

az ki f3orgalmatof-
fagual gondolkod-
uafi rula, az ü tef-
tinek emberkorban 
való allapattahoz 
hozza tehelfen egg 
fingne rifzt? 10.1. 

Nemde f3edneki 
az toiüfíekríil f30-
lot? auag az touif-
feflapukrul íighe-
ket? 11. 1. 

Vram egg gyer
mekem hazamnál 
fekf3ik kinek inai 
helcktul cl indul
tának , e s meg l'sa-
lattanak, es ighen 
nehezen kínlódik. 
11. I. 

Mert cn es mas 
ember hatalmafl'a-
ga alatt való ember 
vágok, es vetezek 
vadnak az en bir
tokom alatt es. 11-1. 

Lata az ü napát 
hog az ágban feken-
nek, es hideg lelne. 
11. I. 

Nem fjúkolköd-
nek oruofnclkül a-
zok az kik eghif-

a3 ky beteg. 16. 1. J figben vadnak, ha 
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Filia mea modo 
defuncta est. 

Mulier, quae san-
gvinis fluxuin pa-
tiebatur 

E t exiitfamahaec 
in vniuersam ter-
ram illám-

Én Icanom ma 
mg holt. 32.1. 

Ncmberí ki vér
rel hafaluala. 32.1 

É hir meghirhe-
uec méd a* fpldpn. 
33. I. 

Az een leányom 
ma holt meg. 17.1. 

A33ony állat kyn 
vveer wala. 17.1. 

nem azok az k ik 
nehezen vadnak. 
13. 1. 

Az en leaiiom 
meghala ez mai na
pon. 13. 1. 

Afí3onialIatkife-
kíitt vala virkor-
fagban.(*&y.)l3.I. 

Es ki teriede ez 
hir mind az eghififs 
földön. 14. 1. 

Mely dolognak 
mynd ot a3 fcwl-
dcn nagy hyre 
lewn. 17. 1. 

Ezen 9-dik fejezet végéből három sor , e t től : „Latvan ke." eddig : „Es 
égbe hittan" mind Pestiben és Erdó'siben, mind a'VuJgatában i s , már a' 10-
dik fejezethez van kapcsolva. 

I t e ad ovcs quae 
perierunt domus 
Israel. 

Estote ergo pru-
dcntes sicut serpen-
tes, et simplices, si
cut columhac. 

Nonne: duopasse-
res asse vaeneunt : 
et unus exil l is non 
cadet supcr terram 
sine patre vestro. 

Cui autem sim 
lem aestimabo gc-
nerationem istam ? 

Kic éltéuéhettec 
iírlnec hazat. 34. 1. 

Legetec azért il-
domofoc miként 
kegoc £ egiígpuec 
miként galambac 
34.1. 

Nemde ket vére
béé adatnac egfel 
pénzen é, (i azoc 
kpzzpl eg nem éfic 
fpldrétúatatocnal-
kűl. 35. 1. 

Kihez hafonlam 
ke- énnözétet, ha-

10. Fejezet. 

K y k el \ve3tenek 
Ifrael ha3atol. 18.1. 

A3ert legyetek 
bewlchek mynt a3 
kygyok, ees egyi-
gywek mynt az ga
lambok. 19. 1. 

Nemde keet wc-
rebet ho3nake hogy 
elagyak egy kyf-
pen3cn, ees annak 
eggyk le nem efyk 
a3 l'ewldre. A3 ty 
attyatoknak aka-
rattya nekyl. 19.1. 

11. Fejezet. 

De kyhe3 hafon-
lyam c3 fvdo nem 

fonlatnac a' va('art|3etfeget? Hafonla-

Az Ifraélnek ha
zának eluef3ett iu-
haihoz. 14. 1. 

Annakokair t o-
kofok legetek mi
képpen az k igok, 
cs eggíigük mikip-
pefi az nofteií ga
lambok. 15. 1. 

Nemde két ve-
rebeczket egg kuf-
ded pinzcn adnaki 
el, mell pinz alfnak 
mondatik ? azok 
kozzöl es egg az 
földre le nem efik 
az tu atatoknelkűl. 
I 5. 1. 

De kihez hafon-
l'am ez nemzetfi-
ghet? hafonlatos az 

file:///ve3tenek
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Similis est pueris 
sedentibus in foro: 
qui clamantes coae-
qualibus dicunt : 
Cecimimus vobis et 
non faltastis.-

Verum tamen di-
co vobis. 

I t aPá t e r : quoni-
am sic fűit placi-
tum ante te. 

Quomodo intra 
v i t in domum Dei, 
et panes proposi 
tionis comedit , 
quod non licebat ei 
edere. 

Omne regnum 
divisum contra s e , 
desolabitur. 

Qui non est rae-
cum, contra rac est : 
et qui non congre-
gat mecum spar-
git 

Progenies vipe
rarum quomodo po-
testis bona loqui , 
cum sitis mali * ex 

vlp germekcchez 
kic vupltue monda-
nac p felecn9 Mú vi 
gafagos éneket e 
necléc tú néctec, 
U ne zpketec. 37.1. 

De maga valobi 
zoír mondom tú-
nektec. 37. 1. 

Vg ata mert ig 
volt kelletue te é 
lptted. 38. 1. 

Miként be mene 
iftenn c hazába, j 
az élp vetp kenére-
ket meg p t t p , ki
ket ne illic uala 
neki megenni. 38.1. 

Mendeu orzag 
pnp benne meg oz 
latot megpuztolta 
tic. 39. 1. 

Ki ninu en vei-
lem en ellenem va
gon, (i ki nem gpit 
en velem a* liímt. 
39. 1. 

Kéuke kegonac 
nezeti, miként be-
zelhettec iokat go-
nozoc valuatoc , 

tos az olyan gyer
mekekhez , kyk 
kyn ylnek, ees y-
weltnek a3 ew tar-
foknak, mondwan: 
Syppal cneklenk 
nektek s nem tan-
c3olatok. 21 . 1. 

De maga mon
dom neked. 22. 1. 

Vgy att)ram, mert 
wgyan wol t kelle
metes, te clewtted. 
22. 1. 

12. Fejezet. 

Mykeppen be 
ment a3 iften hajá
ba , ees az oltárra 
walo kenyereket 
megcwtte , kyket 
nem jabad wala 
meg enny. 23.1. 

Mj ;nden orjag ky 
ew maga ellen meg 
hafonlvk elromol. 
24. 1. 

Valaky een we-
lem nynchcn een 
ellenem wagyon, 
ees Avalaky een we-
lem nem gywt té
kozló. 24. 1. 

Kygyoknak nem-
3etfege mykeppen 
3olbattok yot, my-
koron gono3ok wat-

germekekbez k ik 
az vaí'art ölnek, es 
uuultnek az ü tar-
fainak, ef ezt mon-
gak. Sipoland (így) 
tunektek, es nem 
ranózolátok. 17.1. 

De maga mon
dom en tunektek. 
17. 1. 

Bizoúaual atam 
ig volt az te io 
akaratod te nálad. 
17. 1. 

Mikippen ment 
legén be az v r if-
tennek hazába, es 
meg fitté lcgeu ott 
az elo rakott kejíe-
reket, mell kerie-
reket nem íftibad 
vala ű neki meg 
enni. 18. 1. 

Minden orf3agel-
pufttul, mell íi ma
gának ellene meg-
hafonlott. 18. 1. 

Az ki en mel
létem ninczen, en 
ellenein vagon az,ef 
az ki en velem nem 
gíiyt tikozlaft ti-
f3en az. IS. 1. 

Vipera kigoknak 
fiai mikippen f3oI-
hattok iot mikoron 
tü magatok gono-
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abundantia eniin 
cordis os loquitur. 

Regina austri sür
get in judicio cum 
generatione ista. 

Et finnt noviffi-
ina hominis illius 
pejora priori bus. 

IncraíTatnm est 
enimeor populi hu-
jus. 

Non habét aulem 
in se radicem sed 
est temporalis. 

Heródes tetrar-
cha. 

Die anteni nata-
lis Herodis saltavit 
íilia Herodiadis in 
medio, et piacúit 
Herodi. 

Navicula autem 
MÜNCHENI CODEX. 

inert zúnec bpfégé-
bol bézel za. 40. 1. 

Sababéli kiralne 
ázzon felkel itelel 
napiane nemzettel. 
40. I. 

5 lczn caz ember-
nec vtoli gonozbac 
öleinél. 41 . I. 

Mert megkpuere-
det e nepnec p zú-
npc. 42. 1. 

Ne val p benne 
joke ré t , de ideft. 
42. 1. 

Negedlp berodes. 
44. 1. 

Herodcfnc ke" le-
tele napúm zpkdp-
fpherodiadifnac'Ja-
na az ebéllp baz 
közepet, f kélletec 
berodefnec. 45. I. 

A- baioLka ke* a-

tok. Mert ember
nek sava aj 3Vwnek 
benfegebewl 300I. 
24. 1. 

E3ak felewl wa-
la kyralnc a33on fel 
keel itclet napyan 
ez nemzctfeggel. 
25. 1. 

Res e3 embernek 
vvtolfo dolga nebc-
3ebben lesen a3 c-
lebbynel. 25. I. 

13. Fejezet. 

Mert meg tom-
pwlt e3 népnek 3y-
we. 26. 1. 

Myert hogy gye
kére nyneben,cbak 
ydevg marad nála. 
2T. 1. 

14. Fejezet. 

Heródes tetrar-
cba. 29. 1. 

Mykoron kegyg 
ec3er herodefnek 
jvletefe napya 30I-
goltatnek, berodia-
defnek leánya, tan-
czol wala ot kews-
t e k , mely Hero
defnek kellemetes 
lewn. 29. 1. 

A3 hayo kegyg a3 

f3ok legetek. Mert 
abból I30I az ember
nek f3aia, az miucl 
az ü f3Üe bfiólköd ik. 
19. 1. 

Az dilí'sélrfd va
ló kiralne afi^mí 
feltámad az ítélet
nek napiari ez nem-
zetfiguel. 19. I. 

Es ez embernek 
az fi vtolfo dolgai 
fineki gonof3abbiaii 
lifsnekazfi elfő dol
gainal. 19. I. 

Mert nagoii meg 
teluiii meg neheze
dett ez nipnek az 
fi f3fic. 20. I. 

De ninczen fi ma
gában gí ikere, ha 
nem czakeggideig-
len való. 20.1. 

Heródes , k i az 
nig fciedelemnek 
eggik vala. 22. I. 

Mi koron kedig-
leri az Herodefnek 
f3Úletifinek napiat 
i idlenek, az Hero-
diafnak leaiía tan-
czoluala, ef ez do
log kellemetes Ifin 
az Herodefnek. 22. 
lap. 

Azhaio efkedig-
32 
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in medio mari ja-
ctabatur fluctibus: 
erat enim contrari-
us ventus. 

Traditiones ho-
mi mim. 

Coecus autem 
si coeco ducatum 
praestet , ambo in 
foveam cadnnt. 

Nam etcatclli e-
dunt de micis. 

Facfo vespero di-
(•itis: Serenum érit, 
rubienndum est e-
nim caelum, Et ma
iié : Hodie tempe-
s tas , rutilat enim 
triste caeliun. 

Öblíti sünt paiios 
accipere. 

Magister vester 
non solvit didrach-
ma? Ait etiam. 

liaboctol hagigalta-
tic uala a* tenger 
kpzépet , mert a' 
zél ellen vala. 46.1 . 

A* vénecn c zer 
zefekét. 47. 1. 

Ha ke* a" vac a 
vakot vézetendi , 
mönaic a* verembe 
éfic. 47. 1. 

De maga lam a' 
kplkec es ezn c a 
morfalekocbol. 48 
lap. 

Eftne loue ug 
mondotoc, dérhe-
np lezén mert vér 
henp a- mén, (j. hol 
nal ma fergeteg, 
mert zomoro mén 
fenik. 49. I. 

Elfélétkeztce ke-
nérékét vélec veni. 
49. I. 

Tü méftértec ne 
fizeti inga - didrag-
mat? (i p möda, tat 
vg. 52. I. 

tenger kezepet wa-
la es a 3 Avy3 han-
nya wala mert po
kol 3eel fw wala. 
30. I. 

15. Fejezet. 

A 3 regveknek 3er 
3efekct. 31 . 1. 

Ha kegyg w a k , 
wakot fog \ve3er 
Ieny, mynd ketten 
a tverembe efnek. 
32. 1. 

De nam aj kely-
kekys 03110 k a3 
morfakbol. 32. 1. 

16. Fejezet. 

Mykoron eftwe 
vvagyon, azt mon-
gyatok, ty*3ta idew 
lc3en, mert weres 
az eeg. Ees reggel 
ma meg haborodyk 
az vdew, mert wc-
reflyk az eeg ho
mályba. 33. 1. 

Felettekben nem 
w y n e k kenyeret, 
we lek . 34. I. 

17. Fejezet. 

A3 ty meftertek 
nem ada meg a 
pcn3t, Monda, wgy 
wagyon. 37. 1. 

leií immaran az 
tenghernek közepi-
ben vala , es ide s 
toua verettetik va
la az tengernek ha-
bi tul , mert az f*3él 
arczul fuy vala. 33. 
lap. 

U eleieknek ($er-
zéfit. 23. 1. 

Ha kedigleií az 
vak az inas vaknak 
vezére lénd, mind 
kot tori az vérembe 
fognak efni. 24. 1. 

Mert az kölkök 
es czak az hulladi
kokból ifnek. 24. 1. 

Mikoronn cftue 
kőzd lenni ig mon
dotok. Tif3ta fidö 
lifjen, inert veref-
fellik az ég, es rig-
uei, ma gonol'3Íido 
lif3en, mert az ég 
f3omorukippen ve-
rofs f3int mutat. 
25. 1. 

Feledikenfignck 
miatta nem vfitté
nek vala keiícreket 
fi uelek. 25. 1. 

Az tíi meftertek 
meg aggae az ado 
pinzt? Monda fine-
k iok , meg. 27. 1. 

file:///ve3er
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18. Fejezet. 

Et advocans Je-
sus parvulnm, sta-
tuit (Mim in uicdio 
COIllll) . 

Corripe eum in-
ter te, et ipsum so-
lum. 

Quod ergo Deiis 
conjunxit Iiomo 
non scparet. 

Honora patrem 
tuum ctmatrcm tu-
am, et deliges pro-
ximiim tuum sicut 
te ipsum. 

Venientcs autem 
et pr imi , arbitra-
li sünt quod plus 
essent accepturi. 

Interrogabo vos 
et ego vnum ser-
monem. 

Vos autem viden-
tes nec poeniten-
tiam habuistis po-
s t e a , ut credcri-
tis ei. 

Es liiuan i c eg 
aprodot allaptatu 
ötét p kpzépettec. 

Fed mg ptét te 
kpzpltéd , f uac p-
npn kpzpttp. 53. 1. 

Aze3t kikét iftén 
egbé zérkctet em
ber meg ne valazia. 
55. I. 

TiztéTléd te áta
dat j te anadat, zé-
reffed te félédet 
met te magadat. 
56. 1. 

Az élpfpc ke* ip-
uen azt alaitac ná
la hog tpbbét vol-
nanac véndpc. 57.1. 

Kérdléc én es tú-
tpkét eg bézedén. 
60. I. 

Détű Iatuatoc in
gen pniat fem fog-
tatoc hogoztan hin-
nétéc neki. 61. I. 

Ees Jefus elew 
hywan egy kys 
gyermeket , megal-
lata ke\v*3tek. 37.1. 

Fed meg chak e-
gyedyl ewnnen ma
gát. 38. I. 

19. Fejezet. 

Annakokaert a 
myt iften egybe 
3erset ne wala33a 
a3t el ember. 40. 1. 

Attyadat anyá
dat ty3tellyed , ees 
fele barátodat 3e-
refifed mynt tennen 
magadat. 41 . 1. 

20. Fejezet. 

Elew iwenek a3 
elfewkys/ kyk a3t 
welyk wala hogy 
nekyk tewbbet ad
nának. 42.1. 

21. Fejezet. 

En ys kérdek wa-
lamvttewletek. 45. 
lap. 

Ees mykoron ew-
tet lattatok wolna 
nem tartatok az 
wtan penitenciat 
hogy neky hvnne-
tek. 46. I. 

Es cgg gcrmeket 
íi hozza liiuan Je
fus ü kozikbc al
lata. 27. 1. 

Fedd meg ütet te 
közötted , es íi kö
zötte. 28. I. 

Annakokair t az 
mit az iften eggbe 
foglalt, azt ember 
el ne valan^a. 29.1. 

Tif3telTed atadot 
es anadot , es f3e-
reíTed az te kozel 
való emberedet 
mint te magadot. 
30. 1. 

Mikoron eliutte-
nek volna azok es 
az kik elfök vala-
nak azt alytak hog 
többet adnának ü-
nekiek. 31. 1. 

En es cgg nimi 
dolgot kérdek tfitü-
letek. 33. 1. 

Tu kediglen mi-
koron lattatok vol
na ezt, annak vtan-
na nem akaratok 
elualtoztatni aka
rattokot hog íineki 
hinnitek. 33. 1. 

3 2 * 
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Yac vobis Scri-
bae et Pharisaei hy-
pocritae: (juia co-
meditis domos vi-
duarum, orationcs 
longas orantes. 

Intus verő plena 
sünt ossilms mor-
tuorum. 

Qui aedificatis 
sepulchre prophe 
tamin , ct ornatis 
monumenta justo 
rum. 

Qnoties volui 
congrcgare íilios til
os , quemadmodum 
gallina congregat 
pullos fuos l*ub a-
ías. 

Hcatus ille ser-
vus, quem cum ve-
ner i tdominus ejus, 
invenerit sic faci-
entem. 

Domine quaudo 

Jay túnectec iraf-
tudoc j leualtac 
kcpmutaloc , kic 
lioziu imadfag i-
matkoznatoc meg-
ézitec pzuegécn' 
hazokat. 65.1. 

De belpl teTIcíec 
halottacnac tete-
meckel. 66. I. 

Kik megrakiatoc 
a* .jphetacnac Pere
ket, 5 meg ékefei-
titec az igazacnac 
koporfoiocat. 66. 1. 

Hanzer akartam 
te fiaidat égbe gpi-
tenem, miként a" 
ticgpiti égbe p pif-
lenit p zarhai ala. 
66. I. 

Bódog a* zolga, 
kit micor ipued p 
vra ug léi tet te. 69. 
lap. 

Vr micor lattonc 

23. Fejezet. 

Jay tynektck I-
raftudok ees Far i -
feufok kecppwta-
Iok, mer t aj I1033W 
imadfagnak jynye 
alat meg c^vtek 
ew3\vegveknek ba-
jay't. 50.1. 

Belewl kegvgrak-
wak halot taknak 
tetemywel. 51.1. 

KV'k a Próféták
nak koporfot épí
tetek, ees az iga-
jaknak koporfoyt 
felekefy tytek. 51.1. 

Meny3er akar
tam aj te fyaydat 
egybe gy h ten y, m v-
keppen gyhty a f>"-
as t ywk a3 e\v f'v-
ayt 3arnay ala. 51 . 
lap. 

24. Fejezet. 

Bódog a3 a 3olga 
kyt aj ew wra ta
lál ollyan mondón 
chclekedewt my-
koron meg iew. 54. 
lap. 

25. Fejezet.. 

Vram, mvkoron 

Jay tíinektek i-
raftudok, es fari-
feufok tettetés 
r3ent('igln"iek/ mert 
bciíclitck az ozue-
geknck hazai t , es 
ezt tűnitek hoff3U 
imidfágnak tette-
tifiuel. 36. 1. 

De maga belől 
télietek halottak
nak tclemiucl. 37. 
lap. 

Mert az próféták
nak koporfoit na-
goii ippyt i tek, es 
az l'senteknek em-
lekczctire való tc-
mctil'nek alkotua-
iutikcfvti tek.37.1. 

Mciiif3er akar
tam en az te fiaidat 
egá,be gfiytcnem 
mikippeii az eme 
tuk gíiyti az íi fiait 
Í3arnai ala. 37. 1. 

Bódog fsolga az , 
az ki t mikoron az 
ü vra megiouend 
azonkippen tala-
land bog czelekc-
dik. 39. 1. 

Vram mikoron 
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te vidimus csuri-
rntem ct pauimus 
t e : s i t ientem, ct 
dedimus tibi po-
tnml quando au-
tem te vidimus ho-
spitem et collegi-
mus te : aut nudum 
et cooperimus te? 

Diviscrunt vcsti-
menta eins, sortem 
mittentes. 

Si rex ifrael cft, 
dcscendat nunc de 
cruce et ercdimus 
e i : confidit inDeo: 
liberet nunc fi vult 
enm : dixit enim: 
Quia fílius Dei sum. 

tégedet ehezetted (i 
élettpne tégedet , 
zotniaztad j vene-
reket attonc tene
ked , Auag lattuc 
te vendég voltodat 
(i befogadtonc tége
det, Auag mézeite
lén voltodat, 5 be-
fedeztpne tégedet. 
71. 1. 

Meg oztac p ru-
haiat nilat ereznie". 
78. 1. 

Ha ifrlnc kirala 
zaTlonzelc a* ke-
reztrpl 5 hizpne ne
ki Remcnkedct i-
tenbe zabádéba ing 
ptét ma ha akar ia , 
mert ug mödot vay 
iftenn0 fia vagoc en. 

la t twnk tégedet e-
be3ewt f enned at-
twnk , awagy 3om-
ywhozot f ynnod 
attvvnk ? Awagy 
mykoron la t twk 
hogy wendeg wol-
tal f be fogattwnk, 
ees me3Ítelem {így) 
f meg rwhagtonk l 
56. 1. 

27. Fejezetet. 

()3taft tewnek a3 
ew rwhayan for-
fost we t twen reya. 
63. 1. 

Half raelnek ky-
rallya jallyon le a 
kere3tfarol fhi-
jewnk n c k y , If-
tembe by3ot , ha 
akarya 3abadycha 
meg cwtet mert a3t 
mondotta hogy i-
ftennek fya. 64. 1. 

Ees ime a3 tem
plomnak fuperlaya 
ketté 3akada. 64.1. 

Hogy meeg my
koron ama3 hyte-
tevv élne, a3t mon
da. 65. 1. 

láttunk tighedet e-
beii, es iteluel tar
tottunk t ighedet , 
auag f3omiaü es in
nod at tunk tene
ked ? Mikoron lát
tunk kedigleii t i
ghedet hog vton 
iaro voltai , es ha
zunkba fogattunk 
tighedet auag mi-
koron lát tunk hog 
ruhátlan vol ta i , es 
megruháztunk t i 
ghedet. 40. 1. 

Meg of3tozanak 
az ű ruhaiuai , es 
nilat vetinek azok
ra. 45. 1. 

Ha ü az Ifrael-
nek kiraía f3alfon-
le moftan az ke-
ref3t farul es h i -
f3Ünk uncki. Az if-
tenben bizot t , f3a-
badyeza meg mon-
ftan {így) utet ha 
kedweli űtet. Mert 
azt monda , hog fia 
ü az iftennek. 45.1. 

Es ime az tem-
< * _ 

plumnak vitorlaia 
ket rif3re f3akada. 
45. 1. 

Hog amaz cza-
lard meg iltiben 
ezt monda. 45. 1. 

Velum templi 
scissum est i nduas 
partes. 

Quia seductor 
ille dixit adhuc vi-
vens. 

Es im a* tein-
plomnac foporlaha 
ketten ketté zaka-
da. 

Mert e hitetp meg 
eleuente vg mödot. 
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M Á R K E V A N G Y É L I O M A . 

Erdősi egészen elhagyja a' Márk evangyelioma előtti élőbeszédet, Pesti 
Gábor fordítja azt melly a' vulgata párisi 1465-ki kiadásában talál tat ik; — 
a' tatrosi codexben ettől egészen különböző találtatik, mellynek szavakra néz
ve nevezetes helye ez : 

(i ig i f ténn c kpuetelmes akarata zérét p maí'od ira e- x cnac ewagelio-
mat , E .f. Marc ke- peldaztatot orozlan zabafban, mert cgébectpl ielefben 
irt x cnac felkeleterpl. 81. I. 

Decumbebat au-
tem socrus Simo-
nis febricitans. 

Vltro enim ter 
ra fructificat, p r i -
mum herbam, de-
inde spicam, dein 
de plénum frumen 
tűm in spica. 

Et erat ipse in 
puppi super cervi 
cal dormiens. 

Neminem voluit 
scire et non potuit 
latere. 

Qui cum domi es-
sent. 

Simönac ke- na
pa fekzen vala hi
deg leletben. 83.1. 

Mert a- fold pnp 
keyen gimplupz, e-
Ipzer fuuét annac-
utanna gabona fpt, 
annac utanna tél-
l e s gimpli.pt a* ga
bona fpbé. 89. I. 

f p alozon vala 
a* haionac vtollaba 
eg fp álon. 

Sénkinéc fem a-
karia vala megtu 
ta t , Q. né" t i tkoltat-
hatec. 

Kic micor hon 
volnanac. 102.1. 

1. Fejezet. 

Simonnak kegvg 
napa fek3yk wa la , 
mert hydeg lelv 
wala. 69. I. 

Mert a fewld ew 
keyen gymclchc-
3yk elew ser fywct, 
a3 wtan korot , 03-
tan tellyes bw3at a 
bw3afewbe. 76. 1. 

Es e w wala az 
hayonak wtolfo re 
3eben alw3yk wa
la egv wankofon. 
76. 1. 

7. Fejezet. 

A3t akara hogv 
fenky ne tugya, de 
el nem ene3hetek 
85. 1. 

9. Fejezet. 

Mykorö ha3ba 
i ewt wolna. 90. 1. 

Az Simonnak ke-
diglen felefighe 
fekf3ik ua l a , k i t 
hideg lel uala. 50.1 . 

Mert az fold un -
kiyíx el6fl3or fíiet 
teremt, annak il
lanna búza feiet, 
annak utanna az 
búza fűben téllel" 
buzat. 54. 1. 

Es az Jefus az 
haionak vtoll'o ri-
f3ibcn vala, cs egg 
fii álon alol'3ik va
la. 55. I. 

Akara bog fen ki 
ne tugga de maga 
t i tkon nem lehete. 
60. 1. 

Mi koroii házba 
ment uolna. 64. 1. 

http://gimpli.pt
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Qui dcuorant 
domos viduarum 
sub obtcntu proli-
xae orationis. 

(Juid illi molesti 
estis. 

Bonum erat ei si 
non esset natns. 

Kic be nelic pz 
uegecnec hazocat 
hozni 
okaual. 111. 1. 

imadfagnac 

Multi conati sünt 
ordiaare narratio-
nem rerum. 

de vice Abia. 

Et ambo proces-
sissent in dicbus 
suis. 

Ad virginem de-
sponsatam viro. 

Ave gratíaplena: 
Dominus tecum s 
Itcnedicta tu in mu-
lieribus. 

Mit nehezéllec p 
bozia. 114. 1. 

Job vala neki lia 
ne zűletet volna. 
115. 1. 

Sokac akaranac 
(hiba akarák he
lyett) zerzeniec ez 
allatocnac möde-
kit. 122. 1. 

Zacharias neup 
pap Abiafnac zere-
beli. 122. I. 

(i monnoc p na-
pocbü meg éiemet-
tec volna. 122. 1. 

A* férfi un ac mc-
nezet zúzhpz. 123. 
lap. 

Vdupzleg maria 
vag malaztal télies 
vr vagö te veled, 
(eddig csak). 123. 

12. Fejezet. 

Kvk meg emes-
tyk a3 ew3wegyek-
nek ha3ayt, ees j y -
ny alat ho33\v imat-
fagokat te3nek. 99. 
lap. 

14. Fejezet. 

Myre wattok ne-
kj ; bantafara? 102. 
lap. 

Job wolt wolna 
annak hogyha nem 
3yletet wolna. 103. 
lap. 

LUKÁCS EVANGYÉ-
LIOMA. 

Sokan akartak 
a3 dolgoknak meg 
ielentefet irafba 
3er3eny. 111. 1. 

1. Fejezet. 

Abia rendybewl. 
122. 1. 

Ees mynd ketté 
idefek walanak. 
112. I. 

A 3Y3he3 mellyet 
ferfywnak iec3et-
tek wala. 113. 1. 

Id\vc3legy ma-
Ia3tal tellycs, wr 
wagyon te we led , 
aldot wagy te a3o-

Es f3in alatt hof-
f3u imadfagokot 
tif3nek. 70. I. 

Jobb vala annak 
ha nem Í3Ületett 
volna. 73. 

Sokan erokódi-
nek rayta , hog 
renduel irafba be-
f3erzenek az lütt 
dolgokot. 79. 1. 

Abiafnak nap-
f3am f3erint való 
rendiből vala. 79.1. 

Es mind ketten 
el mulat tak vala 
ideieket. 79. 1. 

Az f3uzhoz, mell 
iegben vala egg fir-
fiunal. 80. 1. 

Vduözlig kedwes 
f3Üz. A z V r t e u e l e d 
vagon. Áldott uag 
te aff3oniallatok-



250 

Vulgaía. Tatrosi másolat. Pesti Gábor. Enlúsi. 

Et virtus Altis-
simi obumbrabit ti-
bi. 

Praeibis ad dan-
dam scientiam sa-
lutis plcbi eius. 

Per viscera mi-
sericordiae Dei no-
stri. 

E t tuam ipsius 
animam pcrtran Ti
bit g ladius , ut re-
velcntur ex multis 
cordibus cogitatio-
nes. 

Existiniant.es au-
tem illum esse in 
comitatu, venerunt 
iter d ie i , et requi-
rebant eum inter 
cognatos et notos. 

Frocuraute Pon-
tio Pilato Judaeam. 

Es felTegeTnc io-
zaga meg hiédel-
mez teneked. 123.1. 

Mert eleuc kelz 
vdupfíeg tanolaga-
nac adattara p né
pein0 . 125. 1. 

Mii iftenpcbeli 
irgalinaflagnac m i 
atta. 125. I. 

Es te lelkedet 
tpr altai fólia hog 

megielenteíTenec 
foc zuuecbpl gon
dolatok. 127. 1. 

Alaituan ke - p 
neki a- tarfag kp
zpt voltat ipuen0 

eg napi menp fpl-
dét , (t megkerel'ec 
ptet a* rokonTag 
kpzpt j az eTmerpc 
kpzpt. 128. I. 

Poncius pilat,, Jú
deában birolkotta-
nac ideiében. 129.1. 

nvoknak kewsewt-
te. 113. 1. 

Ees a3 magaíTa-
gofuak iojaga arne-
k(>3 meg téged. 113. 
lap. 

Mert elewl megy 
— adny idwcfíeg-
nek tudományát 
evv népének. 115.1-

Amy iftenewnk-
nek bel Te w irgal-
maflagy által. 115. J. 

2. Fejezet. 

Sewt meeg aj ten
nen 3yucdetys által 
hat tya t ewr , hogy 
Tok syueknek gon-
dolaty megnylat-
ko3taflanak. 117.1. 

Hane a3t alytak 
bogy a3 tarTafaggal 
wolna. Jewenek 
egy napy iaro íewl-
de t , ees kereTyk 
wala c w t e t , asew 
rokony ees ewTme-
rewv kew3e\vt. 
118." 1. 

3. Fejezet. 

Mykoron Ponci
us Pilátus Sydofag-
baíew wolna .USl . 

nak közötte. 80. 1. 

Es az felfighes 
iftennek hatalmaf-
Tiíga arnikaual be 
fog tighedet. 80. I. 

Elöl inig, hog — 
az ü nipinek íiduof-
signek tanufagiít 
aggad. 81. 1. 

Az mii iftenfink-
nek köiiöiTdetes 
fjűinek es iohanak 
általa. 81. 1. 

S6g az te lelke
det es tőr iaria al
tul, hog Tok í-3uek-
ből az gondolatok 
meg nilatk ózza
nak. 83. 1. 

De alytak vala 
bog az vti tarTaTiig 
kőzött volna, es egg 
napi minő fpldct 
meninek el, es ^ c -
reTik vala űtet az 
rakonTiígbok , es 
esmerök kőzött. 83. 
ap. 

Mikoron Pontus-
beli Pilátus Sidoor-
Tsagban tiT3ttarto 
Teiedelem volna. 
84. 1. 

http://Existiniant.es
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Contenti es tote , 
stipendiis vestris. 

praedicarc an-
num Domini acce-
p tum, et diem re-
tributionis. 

Quia sciebant i-
psum esse Cliri-
.stmn. 

Sed quid existis 
videre ? Prophe-
tam? Vtique dico 
vobis, et plusquam 
Prophetam. 

babeo aliquid ti-
lii dicere. 

Qui non est ad-
versiun vos {így) 
pro vobis est. 

Vulpes foueasha-
bent. 

Nemo mittens 
manum suam ad a-
ra t rum, et respici-

MÜNCHENI CODEX. 

Megelegeggetec 
tű iargalaftokon. 
130. J. 

i , , , 

Éreztet engemet 
— predicalni vrnac 
foganatos eztendeit 
5 üügforbatlatnac 
napiat. 132. 1. 

Mert tuggac nála 
o neki x c voltat. 
133. I. 

De mit métetec-
ki Iatnotoc .jphetat 
é , valobizö mon
dom túnectcc na-
gob hog né .rpha. 
141. 1. 

Valami mödom 
vagö teneked. 142. 
lap. 

Ky ninu mi el-
lenpnc mi ertpe va
gö. 149. 1. 2-k kéz. 

Rauazocnac li-
coc vagon. 150. J. 
2-k kéz. 

Senki nékez if-
teén c orzagaba me
ni ky ereztíj p ke-

Meg elegegyetek 
a ty Soldotokkal. 
119. 1. 

4. Fejezet. 

Hogy wrnak kel
lemetes e3tendewt 
predykallanak. (a' 
retributio szót nem 
magyarázza). 122.1. 

Myvvel hogy t\v-
gyak wala hogy ew 
wolna a' Cristus. 
123. 1. 

7. Fejezet. 

De my latny men-
tetekky \ Profe-
tat-e? Byzonyawal 
mondom nektek 
nagvob Prófétánál. 
131. 1. 

Wagyon walamy 
kyt neked mon-
gVak. 132. I. 

9. Fejezet. 

Walaky my el-
lenevvnk nynehen 
my ue lewnk wa
gyon. 139. 1. 

A rókáknak ly-
kok wagyon. 140. 
lap. 

Senky , walaky 
kejet a3 ekére te-
3y ees hatra tekynt , 

Meg elcghegge-
tek az tfi f'oldai-
tokual. 84. 1. 

Hog prédikáljam 
az vr iftennek fo
ganatos ef3tendeit. 
86. I. 

Hog tudnak, hog 
u uolna az Chrif-
tus. 86. 1. 

D e m i l a t n i men
tetek k i , hog pró
fétát lafíaloki ? Bi-
zoii mondom tíi— 
nektek nagubb lát
ni mentetek, hog 
nem prófétát lát
ni ? 91 . 1. 

Valami bef3idem 
vagon te veled. dl. 
lap. 

Az ki mű elle
nünk ninczen mű 
mellettűnk vagon. 
97. 1. 

Az rókáknak Tu-
kok vagon. 97. 1. 

Senki nem alkol-
mas az iftcnnek 
orfíagara, ki az fi 

33 
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ens retro, aptus est 
regno Dei. 

Magister quid fa-
ciendo vitám aeter-
nam possidebo. 

Patcr sanctifke-
tur nomen tuum. 
Adveniat regnum 
tuum. Panem no-
strum quotidianum 
da nobis bodie. Et 
dimit te nobis pec-
cata nostra , siqui-
dem et ipsi dimit 
t imus omni deben 
li nobis. Et ne nos 
inducas in tentatio-
nem. 

Beatus ven te r , 
qui te por tav i t , et 
ubera quaé suxisti. 

zet az ekére 5 hat 
mege ncz. 150. lap. 
2. k. 

Mefter mi tcuén 
hatom az prpc ele
tet. 152.1. ismét 1-
só' kéz. 

Mú atanc ki vag 
mennecben, Scen-
télteíTec te neued 
Jpypn te orzagod 
Légén te akaratod 
miként ménben 5 
azökent fpldpn Mú 
mid napi kenérpn-
két aggad múné -
kpnk ma Es bouaf-
fad mii nekpncbú-
npnkét, mert bizon 
es mú möd múné-
kpc véténdpcn0 Es 
né vig műket ke-
Pertetbé. 153. I. 

Bódog bas ki té
gedet vitai t , j az 
émlpc kikét emtel. 
154. 1. 

nem alkoltnas if 
tennék orjagaboz. 
140. 1. 

10. Fejezet. 

Mefter myt te
gyek ha aj ewrek 
eletet akarom byr-
nya. 141. 1. 

11. Fejezet. 

My attyank kV 
wagy menyekbe, 
3enteltefíek te ne-
ued, iewyen te or-
3agod, legyen te a-
kara tod, mykent 
menybe a3onkep-
pen fewldewnys. 
My ken5 :eiewnket 
mynden napival 
agyad nekewnk 
ma, Ees bochaffad 
nekewnk my by-
newnket mykent 
mvs bochatonk 
myndeneknck kvk 
nekewnk weetnek 
Ees ne wygy myn-
ket kefertetbe de 
3abadycb mynket 
gono3tol. 143.1. 

Bódog meeh, a; 
ky téged wyfelt ees 
a3 emleek mollye-
ket soptal. 144. 1. 

kézit az ekire t i -
uin hátra nizend. 
98. 1. 

Mefter, mi cze-
lekedctuel nerhe-
tem az orok ilet-
nek orokfighit. 99. 
lap. 

Mú a tank ki az 
meniíekben vag 
f3enteltelTik az te 
newed. Jüionel az 
te orf3Ügod , legén 
az te akaratod, mi-
kippenn mentiben 
azonkippeii az föl
dön es. Az mii ke-
ilerünkot az min
den napiat aggad 
nekiínk ma. Es bo-
czafd meg müne-
künk az mu bűne
inke t , mert mu es 

megboczatunk 
mindennek ki mii 
nekünk tartozik. 
Es ne iutalT mün-
kot kísírtetbe , dé 
Í3abadycz meg mün-
kot az gonofztul. 
100. 1. 

Bódog az mib az 
mell tighedet vi
tait, es bodogok az 
emlők az melleket 
f3optal. 100.1. 
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Homo , quis me 
constituit judiccin, 
aut divisorem su-
per vos. 

Destruam horrea 
mea et majora fa-
ciam. 

Quae habebat 
spiritum iníirmita-
tis. 

Et fiat tibi retri-
butio. 

Vivendo luxu-
riose. 

Audivitsympho-
niani et chorum. 

Nunquam dedi-
sti mihi haedum ut 
cura amicis meis e-
pularer. 

Homo qnidiiin e-
rat diucs, qui ha-
bebat villicuin: et 
hic dift'amatus est 
apud illum quasi 

Tatrosi másolat. 

Ember ki zérzet 
engemet biroua a-
uag oztoua tú rai-
tatoc. 157. 1. 

Meg tprpm én tú
romét (i nagobban 
alkotom. 157.1. 

Ki válla vala bé-
tégfegnc zélletét. 
161. I. 

Es legén teneked 
megforbatlat. 163. 
lap. 

Éluen belende-
rpi. i 65 . í. 

Hallá a- bangof-
latot f a" kart. 166. 
lap. 

Sonha ne attal 
énnekem kcuke ol
lót bog én baratT-
mal génerkedném. 
166. 1. 

Vala eg neminé-
mp kazdag ember 
k in c vala folnaga, 
(i ez meg oluarlatot 
p nála monnal él-j 

Pcsli Gábor. 

12. Fejezet.. 

Ember , k y t e w l 
engem o3towa a-
wagy byrowa 
ke\V3tetek? 147. 1. 

Elbontom a3een 
chy'wrewmet ees 
nagvobban chyna-
lö. 147. 1. 

13. Fejezet. 

Kybe wala be-
tegfegnek lelke. 
151. 1. 

Ees meg aggyak 
neked a3 kewl -
chewnt. 153. 1. 

15- Fejezet. 

Elwen mynden-
bewl kedvvé 3c-
rynt. 156. 1. 

Hallá a3 wyga-
fag tetement ees a 
tancsot. 156. 1. 

Meeg fcem attal 
foba énnekem chak 
egy baran fayatys 
hogy baratymmal 
lako3nam. 156. 1. 

16. Fejezet. 

Egy ka3dag em
ber wala , kynek 
egy Safara w a l a , 
ejt be mödak ew 
nála mynt hogy ha 

ErtfŐsi. 

Ember , kiczoda 
tfin enghemet igaz 
latoa, auag orokfig 
ofztoa tfi közöt te
tek. 102. 1. 

El haiíom az en 
gabonás hazaimot , 
es nagubbakat ra
kok. 102. I. 

Kiben betegfig 
hozó gonoí*3 f3ellet 
vala. 104. I. 

Es bog vif3hon-
tag meg ne fizeffik 
teneked az te io t i 
ldéde t . 106.1. 

Mirtikletlen es 
faytalan iletet v i -
feluiii. 108. 1. 

Sipolaft es tan-
czolaft hallá. 108.1 

Es énnekem czak 
egg keczkc ollót 
fem adal foha, bog 
az en barátimnál 
vígan lakoznám. 
108. 1. 

Egg kazdag em
ber vala, kinek egg 
házi dolgofa vala , 
esez be vadoltatek 
íi nála, mint k i el-

33* 
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dissipasset bona i-
psius. E t vocauit 
illum ct ait i l l i : 
Quid hoc audio de 
te? redde rationem 
villicationis tuae4: 
jani enini non po-
teris villicare. 

Accipe cautionem 
tuani : et sede cito 
seribe quinquagin-
ta . 

Pluit ignem et 
sulphur de coelo. 

Vindica ine de 
adversario meo. 

Pharisaeus stans 
haec apud se ora-
bat. 

Jejuno bis in 
sabbato. 

I l ludetur et fla-
gellabitur, et post-
quam flagellaverint 
occident euni. 

tekozlotta uolna p 
iauit. Es hiua ptet 
5 inöda pnéki. E 
mit halloc te felül
ied aggad zamat te 
folnagkodatodnac 

mert ímar ne fol-
nagkodhatol toab-
ba. 166. 1. 

Véged te okodat 
vl 5 irih hamar pt-
uent. 167. 1. 

Éfé túzet (t bú-
dps kénefpt mén-
bpl. 170. 1. 

Gpzpdelmezih 
meg engemet en el-
lenfegemtpl. 171.1. 

A* leualt ke- al-
nan ezeket imag-
gauala ^i\ benne. 
171. 1. 

Kecéer bpitplpc 
heteben. 171. 1. 

IVleg karomlatta-
tic (j megoftorlatta-
tic, u mi után meg 
oftorozangac meg-
plic ptet. 172. 1. 

el tekoslotta wolna 
a3 e w io3agat H03-
5a hy wa ees monda 
neky. Mychoda e3 
kyt felewled hal
lok? Aagy 3amot 
Safarfagodrol mert 
immár towab nem 
Safarkodhatol.157. 
lap. 

Wed elew regi-
ftromodat, ylle ees 
vry hamar ewt-
went. 157. J. 

17. Fejezet. 

Efeek tyw3 ees 
kynkew mennyor-
3agbol. 160. 1. 

18. Fejezet. 

Tegv igásat ne
kem a3 een pere
lem felewl. 161. 1. 

Az Farifeus meg-
alwan Hlyen mó
don imatko3vk wa-
la magába. 161. I. 

Egy heeten ket-
t ewt bewytewlek. 
161. 1. 

Meg chwfollyak 
ewtet , ees 1)03311-
wal i l l e tyk , ees 
mynek wtanna 
meg wftoro33ak 
meg ewlyk. 163. 1. 

tíkozlana az ű io-
f3Üghit, es elő hi
ua ü te t , es monda 
ü neki. Miczoda ez, 
az mit te felőled 
hallok? Agg f3amot 
az te házi dolgof-
fagodrul, mert en
nek vtanna házi 
dolgos nemlehecez. 
108. 1. 

Vedd elo az te 
menedik Ieueledet 
es íilí le hamar, es 
iry ötuent. 109. 1. 

Tüz es kinku eío 
efek az égből. 111. 
lap. 

Tig igazat énne
kem az en ellenfi-
ghem felöl. 111. 1. 

Az farifeus a l -
iiáii, íi magában il-
l'en imadfagot ti
ldén vala. 111. 1. 

Egg heten ké t -
f3er bűytölök. 111. 
lap. 

Meg czufoltatik, 
es boir3ufágual il
le t tet ik, es minek 
vtanna meg ol'toro-
zangak meg ölik 
fitet. 112. 1. 
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19. Fejezet. 

Domine! ecce 
irma tua, quam ha-
bui repositam in 
sudario. 

Omnis eniin po-
puliis fufpensus e-
rat, audiens illum. 

Si fráter alicnjus 
mortuus fuerit ha-
bens uxorem. 

Arescentibus ho-
minibua prae timo-
re, et cxpectatione. 

Hoc est corpus 
meum quod pro vo-
bis datur. 

E t ipse :iiin 1 síis 
est ab eis quantam 
jactus est laj)idis. 

Vramime te pén
zed ki t tartottam 
katrínéaba takar
na. 174. I. 

Mert meá nép v-
gehpt uala halgat-
uan ptét. 17G. 1. 

Ha valakin 0 at-
íafia megbaland, (i 
ez féléfegét vallót 
lénd. 177. 1. 

Emberccmegaz-
uan a* feleimtől, 5 
a'varodalmtol. 180. 
lap. 

Ez én téftem ki 
tü értétec élarolta-
tíc. 181. 1. 

Es p él tauozec 
p tpllpc eg kp ha-
geitafne. 182. 1. 

Wram yhö wa-
gyon a te font pen-
$ed mellyet a kcy 
kewnebe tatarwan 
tartottam. 164. 1. 

Mert mynd a tel-
lyes kewfíeg fy-
gvelmejvk wala aj 
ew bejedére myko
ron ewtet hallana. 
166. lap. 

20. Fejezet. 

Hogyha wala-
mellykewnknek 

attyafya meg hal 
kynek féléfegc wa-
gyon. 168.1. 

21- Fejezet. 

Emberek wgV'an 
el a3wan a felelem
nek mya t t a , ees 
ajoknak waraafa 
myat , mellyek s. 
a. t. 170. 1. 

22. Fejezet. 

E3 aj een teftem, 
melv tv érettetek 
ada tyk .172 . 1. 

Ees ew el 3aka3-
kodek tewlewk 
oly mynt egy kew 
hagytafnyra. 173. 
lap. 

Vram ihon va
gon az te mina de-
rik p inzed , melíet 
kézi kézkenöben 
kötue tartottam. 
113. I. 

Mert mind az eg-
hiíT3 nip figelmetes 
vala a3 íi bcí'sidire, 
míkoron ütet bal-
gatna. 114. 1. 

Havaiak inek at-
t'afia meg halami 
kinek felefighe va
gon. 115. I. 

Az emberek el 
halnak filelemnek 
miatta, es azoknak 
feiekre varafanak 
miat ta , mellek s. 
a. t. 117. 1. 

Ez az en teftem 
mell tü irettetek a-
dattatik. 119. 1. 

rís ü el fjakada ü 
tülök közel aniíe 
földön meiíire egg 
kíiel hagvthatnak. 
121. 1. 
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Emendatum er 
go illum diniittam. 

Erat autem et 
superscriptio seri 
pta super eum li-
teris Graecis et La
ti nis etHebraicis. 

Et visa sünt an-
te illos, sicut de-
liramentum verba 
istu. 

Elerezté azért 
megféguen ptét, 
185. 1. 

Vala ke- a- feilpl 
rt irat iratua p fe 

létté éber bptpckél, 
gprpgpckél (i deia 
kockái. 186. 1. 

Es téttétec p é-
Ipttpc miképpen te-
uélgenen0 ez igec. 
188. 1. 

23. Fejezet. 

Ajert meg byn-
tetem ewtet ees el 
bochatö. 176. 1. 

Vala kegvg a fe-
lyl Avalo iraf5"s evv 
feyc felet meg ir-
vva. Gewrewg, de 
vak, ees Sydo bew-
tykkel. 177. 1. 

24. Fejezet. 

De e3 be3edek 
lattatanak ew ne-
kyk walamy e$te-
lenfegeknek. 179.1. 

Annakokairt meg 
feddem íitet, es el 
eref3teni. 119.1. (itt 
a' lap számok hibásak). 

Vala kediglen. i-
ras es ü felette meg 
iruan Górok betíik-
uel, es Romai be-
tiikuel, es Sido be
tű kuel. 

Es ez afifroríi al
latoknak bel*3Ídi ü 
nekik olf mint elV 
telenfignek lattat
nak vala. 123. 1. 

J Á N O S E V A N G Y E L I O M A . 

A* Vulgataban találtató élőbeszédet a' tatrosi másolat elhagyja, — Pesti 
*s Erdősi fordítja. 

In propria venit 
et sui eum non re-
ceperunt. 

Zelus domus tu-
ae comedit nic. 

Tulaidon pnnebé 
ipt $ pnnéi ne fo-
gattac. 190. I. 

Te hazadnac zé-
rélmé megpt enge
met. 193. 1. 

1. Fejezet. 

Jewe a3 ew tu-
laydony kew3ybe, 
ees a3 ewey ewtet 
nem weuek. 183.1. 

2. Fejezet. 

A$ te ha3adnak 
bw3gofagos 3ercte-
ty ewn meg enge
met. 186. 1. 

Az u tulaydona-
ba iöue, es az u 
tulaydon nipi íitet 
nem fogadak. 126. 
lap. 

Az te hazadhoz 
való f3erelem meg 
emif3te enghemet. 
128. 1. 
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Spiritus ubi vult 
spirat. 

Quomodo tu Ju-
daeus cum s i s , bi
bére a me puscis. 

Aqua quam ego 
dabo e í , fiet in co 
fonsaquaesalientis 
in vitám aeternam. 

Zellet hol akar 
ot lehel. 194. 1. 

Miképpen te fi-
do valuad kérz én 
tollem Tnod. 196.1. 

A* viz k i t en a-
doc lézén p benne 
viznéc forrafa boi-
to az j)rpc életbe. 
197. 1. 

Neque vocem e-
jus unqnam audi-
s t i s , nequc spéci
éin ejns vidiftis, et 
verbum ejns non 
habetis in vobis 
munens. 

Maré autem ven-
to magnó flantc ex-
nrgebat. 

Spiritus est qui 
vivificat: caro non 
prodest quidquam. 

Mert ne hog va
laha p zauat hallot-
ta toc , de íe latta-
toc p zeniedet, 5 p 
igéiét ne vaTlatoc 
tú bénnétec lakó 
zoual. 201.1. 

A" tenger ke' ta-
madoz uala nag zel-
lel futatuan. 203.1 

Zellet ki eléue-
ncit, téft nem ház
nál valamit. 205. 1 

3. Fejezet. 

A3 lelek a hol a-
karya lehel. 187.1 . 

4. Fejezet. 

Mykeppe keer3 
een tewlem innod 
ha te Sydo wagy. 
1S9. 1. 

Aja wy'3 mellvet 
een adok neky, l e 
jen ew benne fo
lyó wysnek k w t 
feye, fel forró a3 
ewrewk életre. 189 
lap. 

5. Fejezet. 

De e w be3edet 
fem hallottatok , 
fem 3ynyet nem lat
tatok. Ees 33 ew be-
3ede nálatok meg 
nem maradandó. 
194. 1. 

6. Fejezet. 

A tenger kegyg 
(nagy 3cel fuwan) 
fel fvvalkodyk wa-
la. 196. 1. 

A lelek a3, ky e-
letet aad, teft fem-
myt né ha3nal. 198 
lap. 

Az fjei az holott 
akaria ott fii. 129.1. 

Te Sido liuin mi-
kippen kirfj en tíi-
lem italt . 130. 1. 

Az viz melléten 
adok íineki örök i-
letre fel forró v iz -
nek kut feie lif3en 
fi benne. 130. 1. 

Soha az íi f3auat 
fem hallottatok , 
fem az fi f3emilit 
nem lattatok. I£s 
az fi beleidé ninczen 
tfi bennetek vg, hog 
meg maraggon.133. 
lap. 

Az tengher k e -
diglen az nag l*sél-
nek fuafanak mi
atta nagofi fel in
dul vala. 134. 1. 

Az lélek az , az 
ki meg eleuenyt, az 
teft femmit nem 
halinál. 136. 1. 
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Nolite judicare 
secundum faciem. 

In dispersionem 
gentium iturus est. 

Oissensio facta 
est in túrba pro-
pter cum. 

Quis ex vobis ar-
guet me de pecca-
to. 

Expuit in ter-
ram, et fecit lutum 
ex sputo. 

Martha ergo ut 
audinit, quia Jesus 
venit, occurrit ül i : 
Maria autein domi 
fedebat. 

Jesus ergo ut v i 
dít eam plorantem, 
et Judaeos, qui vé
nem n t cum ea, 
plorantes , infre-

Ne akariatoc i-
télnetec oréara.207. 
lap. 

Poganocnachim-
letibé menéndp. 
208. lap. 

Q érté ozlat Ipt 
a1 gplékezét kpzpt. 
208. 1. 

Ki fég meg énge 
inét tii kpzzpllétec 
a* búnrpl. 211.1. 

Hagapa a* fpldré 
(i alkota fart a* ha-
gapasbol. 212. 1. 

Marta azert hog 
hallotta hog i c él-
ipt éléibe futa p 
néki Maria ke* hon 
vluala. 21S. 1. 

Jhe azert hog la-
ta ptét fíratta (i a* 
fidokat kic ipttéc-
uala p uéle (ec hi
bás) firattoc meg-

7. Fejezet. 

Ne itelfyetek 3y-
ny 3erynt. 200. 1. 

A népeknek we-
3edelmere menen-
devve. 201.1. 

Kylembe3es ta-
mada a féreg kew-
3ewt ew myatta. 
201. 1. 

• 8. Fejezet. 

Kychoda ke33};-
Ietek ky engemet 
megfed bynemrewl 
204. 1. 

9. Fejezet. 

Az fewldre pevv-
keek, ees faart chy-
nala a nyálból. 205. 
lap. 

11. Fejezet. 

Martha a3ert my-
koron hallá hogy 
Jefus el iewt wol. 
na , eleybe mene. 
Maria kegvg ot hon 
yl wala. 211. 1. 

Jefus azert my-
koron latna ewtet 
hogj; fyrna, ees a 
fydokatys kyk we-
le iewttenek wala, 

Ne akariatoc f3e-
milnek tekintetire 
ítélni. 137. 1. 

Az el of3lott ni-
peknek közibe me-
gene. 137. 1. 

Kíilómbet kulom-
bet fogának érteni 
ü felőle. 137. 1. 

Kiczoda irhct 
bűnben enghemet 
tukozzöletek? 139. 
lap. 

Az földre pokek, 
es az íi f3aianak 
taytíkabol fart czi-
nala. 140. 1. 

Martha annako-
kairt minek vtan-
na meg hallá hog 
az Jefus el ifitt vol
na/ eleibe mine ü 
neki. Maria kedig-
len. hon vef3teg ul 
vala. 144. 1. 

Az Jefus annak
ok airt mi herén la-
ta űtet hog firna, 
es ü vele egetembe 
az Sidokat es kik 
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imn't sjiiril II et túr
ba vit s>eipsum.21S. 
lap. 

Dixit autcm hoc, 
non, quia de egenis 
pertincbat ad cum, 
sed (juia fnr erat, 
et loculos habens. 

forradozot zelleté-
ben (i meghaborei-
ta p magát. 218. 1 

Páraclitns spiri-
tns sanctus— sug-
geret vobis omnia 
(|uaecunque dixero 
vobis. 

Nnnc autem ex 
cufationein non ha-
bcnt de peccato suo. 

Adhuc multa ha-
beo vobis dicere. 

Simon ergo Pe-
MÜNCHENI CODEX. 

Ne monda ke* azt 
bog a- naualafocrol 
zorgalmaznec , de 
mert or vala (i er-
zeni valanac. 220. 
lap. 

A* vigaztalando 
fcent zellét — vge-
bet túnektec mede-
neket valamelleket 
mödoc. 226. 1. 

Ma ke* p búnpc-
rpl menekedetet né 
valnac. 228. 1. 

Meg foc mondó 
vagö tú nectec. 229. 
lap. 

hogy fyrnanak ,Ivele mentenek va 
meg bwfula lelké
be, es meg babo-
rvta magát. 211. 1. 

12. Fejezet. 

R$t kegyg mon
da ne a3crt hogy 
ew neky a 3cge-
uyek gongyara 
wolnanak, de hogy 
lopó wala, ees er-
jenye wala. 213. 1. 

14. Fejezet. 

A wyga3talo, kV 
U3 3ent lelek, — 
myndeneket ese
tekbe iwtat, wala-
myt monta nektek. 
220. 1. 

15. Fejezet. 

Maftan 
nynehen 
byneket 
3ek. 222. 1 

kegyg 
mywcl 
elfedés-

Simon petern( 

16. Fejezet. 

E3eknek felette 
meg fok wagyon 
kyket nektek mon-
gyak. 223. I. 

IS. Fejezet. 

A3ert mj'koron 

la oda , nag zendíi-
lift tün lelkinél es 
indulaft vfm magá
ban. 144. 1. 

Monda kedigleii 
ezt nem azirt, bog 
az f3eghi nekiül gon-
%a volna u neki , 
hanem bog orw va
la, es u nála vala 
az erfziií. 155. 1. 

Az vígaf3talo 
f3ent lilék —• élő
tökbe ad tfincktek 
mindeneket, mel
leket en tnnektek 
mondik. 149. 1. 

Moftaü kedigleii 
ninczen minél bü-
noköt fedezzik. 
151. I. 

Ezeknek felette 
fok dolog vagon 
melíekríil tnnektek 
fsolnom kellene. 
151. 1. 

Annakokairt mi-
34 
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trus habens gladi-
um eduxit eum : et 
percussit pontificis 
servum: et absci 
dit auriculam ejus 
dextram. 

Stabant autem 
servi et minis t r iad 
prunas quia frigus 
erat. 

azért kefi valuan 
ki véue azt (j t a p -
uan a* púfppkn c 

zolgaiat j élmétue 
p iog fülét. 233. 1. 

Alnac uala k e a* 
beréféc 5 a* zolgac 
a* zennél mert hi
deg vala. 233. 1. 

Non fcindamus 
eam, sed sortiamur 
de i l la , cujus sit. 

Rogauerunt Pila-
tum , ut frangeren-
tu r crura. 

Sünt autem eta-
lia multa , quae fe-
cit Jeí'us ; quae si 
seribantur per sin-
gula, nec ipsum ar-
bitror mundum ca-
pere posse eos, qui 
seribendi sünt , li-
bros. 

Ne méggúc meg 
azt, de nilazionc p 
ro l lakie legén. 236. 

Kerec pilatoft 
hog meg zegdéltét-
nen c p zaroc. 237. 
lap. 

Vadnac ke* es 
focak egebéc mel 
lekét tpt i c , me l 
iéc ha méd kent 
mgirattatnanac ne 
vallom hog med é 
világ foglalna azo 
cat kic a' kpuékét 
iradoc volnanac. 
241. I. 

Symon peternek 
tewre wo lna , ky 
wona a3t, ees a pa-
py feyedelem 30I-
gayaho3 i t e , ees el 
wagaa3 ew iob fy-
let. 227.1. 

Álnak wala ke-
gyga3o!gakees3ol-
galok kyk tyw3et 
tewttenek w a l a , 
mert hydeg wala. 
227 . 1. 

19. Fejezet. 

Ne metelly wk e3t 
e l , de weífewnk 

koron Simon Péter
nél tor volna, ki 
vona az t , es az 
pfifpoknek f3olga-
iahoz czapa, es el 
viiga az ü iobb fi-
lit. 154. I. 

Ott állanak vala 
kcdiglen az l'3olgak 
es az f3olgalo ni-
pek, kik iniuel hog 
hideg fido vala, ra-
kiifra eleuen f3enet 
hordottanak vala. 
154. 1. 

Ne metellfik el 
ez ruhát , hanem 

forfot reya kye le-jvongunk ííilat ray 
gyen. 230. 1. j ta mellikfinke li-

Keerek Pilatuftlgen. 156. 1 
hogy meg hadna 
tewrny az ew 3a-
rokat. 231.1. 

21. Fejezet. 

Vannak kegyg 
egyebekys fokak 
mellyeket Jefus 
ínyeit, kyk ha meg 
íratnának mynden-
eftyl fogwa, aly-
tom hogy meeg 03 
wylag fem foghat
na meg a3 kewnj ;-
ueket kyket kelle
ne yrny. 235. 1. 

Kirek az Pilatuft 
hog az fi fsarokat 
megf3egnek. 157. 1. 

Sok egéb dolgok 
fs vadnak kedig-
leii, melleket az Je
fus czelekedett , 
mellek ha meg Írat
tatnának eggenkid, 
alytum hog ez vi-
liigra fem firninek 
be az koiíuek, az 
mellek Írattathat
nának. 161. 1. 

JÁSZA, Y PÁr,, 
m. akadémiai levelező tag. 
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TATROSI MÁSOLATBAN LÉVÓ ELAVULT SZAVAK, SZÓ
KÖTÉSEK, SAJÁTISÁGOK. 

Szerkesztő 's világitá Vulgata szerinti deakozattal, és a' „Hecsi codexhől" szedett hason-
származtatásokkal, 's hivatkozott ezen felül arra, ntiképen teve ki holmit 1536-ban 

Pesti Gábor (P.) 's 1541ben Erdősi János (K.) 
J Á S Z V Y P Á L . 

A. 
ag (agy) fn. caput. Q. p reia hagapua 

veucc a' nádat 5 vericuala p agahoz. 
(és o rejá hagyapván vevék a' ná
dat és verik vala ő agyához). 78. 
egyebütt: fő szinte caput. 

*aiandoc (ajándok) fn. tnunus. 24. 29. 
47. töbször előjő, innen aiandokoz 
(ajándokoz)cs. i.r?o?m/7„aiandokoz-
iad te aiandokodat." (ajándokozjad 
te ajándokodat) 24. ma: aiándékoz. 

aianl (a jánl) cs. donat; neki aianla, 
(neki ajánlá) donavit. 120. 

aianlat (ajánlat) fn. victima. 104. P. 
áldozat. E szinte. 

* aieit (ájéit, ájéjt) cs. i. desiderat. „IMit 
aieitonc meges tanocat." (mit ájej-
tonk mégcs tanókat) 117. ma: álul. 
„Mert vr aieita 0 zolgalattdt, (mért 
iír ájejtja ó fzolgálatját). Quia Do-
111 ini/s operám cius desiderat 175-P. 
E. Mert wrnak dolga wagyon wele. 

aieitat (ájéjtat) fn. desideriurn. „Tú 
atatocnac akariatoc aicitatit tenné-
tec" (tü atyátoknak akarjátok ájejta-
tit tennetek).Desideria patris testri 
vultis facére. 211. P. E. kewanfag. 

aito (ajtó) fn. janim, ostium. Szemé
lyes névmás harmati személye ragasztatván 
hozzá, ó vég betíije «-vá változik: ai-
taia (ajtaja) 215. ha pedig ehhez még 
újabb rag jö , azon végbetiijét elveti, ai-
tara (ajtára) ad ostium 120. p aita-
ra (ő ajtára) ad januam ejns. 168. 

* aito tartó (ajtó tartó) fn. janitor 114. 
ostiaritis 215. P. E. 

aito tartó l ean , ostiaria. 238. 
akua (akcsa) fn. quadrans. 24. minu-

ta 111. P. fvllyer, kychyn pens ne
me, ft. kufded pinz, ket fel aki.a (két 
fél akcsa) aera minuta duo. 178. 
Hannner Gesch. (les Osman. Reichs, Pestit 
1840. I. Buch 96. 1. említi 1328. évre: 
Urchan errichtele zuerst eine Truppé zu 
Fufz, und zwar eine stehende besoldete, 
welche Jaja oder Piade, d. i. Fufzganger, 
geheifzen, taglich mit einem Akdsche (akd-
zse) —damals ein Viertel Dirhem Silbers — 
besoldet wtirden. 

al (al) fn. csak összetételben jö elő: fo 
al (fö-al) cervical, mint derek-al. „a-
lozon vala cg fp álon" (aloszon vala 
egy fő álon) erat super cervical dor-
miens 90. P. wankofon , E. fü álon. 

ala (alá) ih. ala éreztec (alá ereszték) 
siibiniseruut. 135. ala haituan pma-
gat (alá hajtván önmagát) inclinans 
se deorsiim. 209. P. lehayohvan. A' 
tatrosi codex különbözteti az alá és le 
ijrehatározókat, íoy amaz után csak mind
járt következik: j efiiigléhaitua pma-
gat (és esmég lehajtván ön magát) 
et iterum se inclinans. 209. itt a' de-
orsum elmarad, 

alat (alatt) ih. micor nolna Péter alat 
(mikor volna Péter alatt) cum esset 
Petrus deorsuni. 117. 

alól (alól,alólról, mint: megöl, felől, haz-
ól)i. h. tú alól valoc vattoc (tü alól va
lók vagytok)ros de deorsum csfis'210. 

*alaztatot (alásztatolt, aláztatott) fn. 
síibdittis, (t vala alaztatot p nek i c , 
(és vala aláztatott ő nekik) . 128. 

3 4 * 
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*alait (állajt, állít) cs. putat 144. alai- j 
taz (állajtasz) patás. 52. alotod (ál-
lotod, birtok raggal) putas. 74. alai-
tom (állajtom) existimo. 142. a la i -
tac (állajtják) putant. 26. ne alaha-
toc (ne ál lahátok, ne álí játok, pa
rancsoló mód) iiolite arbitrari. 35. 
alaitua (állajtván, részesülő) existi-
mantes. 189. alaitani (állajtani, hat. 
m.) putare. 23. existimare. 128. 

al (ál) csak származékaiban fordul elő. 
alnokoc (álnokok) mn. nequam. 186. 

P. E. gono3 teueAV. tpllétpl alnocba-
kat (túliétól álnokbakat) nequiores 
se. 154. 

alnocfag (álnokság) fn. dolus. 192. 
alnokol (álnokól, álnokul) ih. alnokol 

tartac uala ptet (álnokól tartják va-
la ótet) observabantetem. 162. P. re-
ya e\vry3nek wala. E oralkodnak 
vala 6 vtanna. 

*alnolkodic (álnolkodik) k. alnolko-
dic vala 5) neki (álnolkodik vala ő 
neki) insidiabretur ei. 93. P. reVa 
tewr. E. halálára i á r ; alnolkodnan 
p neki (álnolkodván ő neki) r. ite-
sidientes ei 156. 

* álnolkodat (álnolkodat) fn. p alnol-
kodattokat (ő álnolkodatjokat) do
h/m illorum. 177. 

alnolkodo (álnolkodó) fn. Es alnolkod
nan ereztén c alnolkodokat (És á l 
nolkodván eresztenek álnolkodókat, 
álnolkodat okát, mint az eredetiben 
van hiba), Et observaietes misertent 
iiisidiatores. 177. P. hytetewket . 

*alfag (álság) fn. alfagot ne teg (álsá
got ne tégy) ne fraudemfeceris. 105. 

* áldomás (áldomás) fn. sacrificium. Ir-
galmaflTagot akaroc j né aldomaí't 
(irgalmaffágot akarok és nem áldo
mást) Misericordiam volo et non sa
crificium. 32. 38. E' szerint Béla király 

névtelen jegyzője 2 2 fejezőiében is, az: 
„et more uaganismo fecenint Alduinas" 
alatt, nem egyebet mint „sacriíiciumot" kell 
értenünk, 

alkolmas mn. opportunus 94. alkolma-
foc, convenientia (testimonia) 117. 

* alkot cs. facit, párat, aedificat. a l-
kota fecit 135. alkotta aedificavit 
139. megalkotta te vtadat (megal
kotja te útadat) praeparabit 141. 
alkoíTonc€/«c<a/»«s 51. 212. alkolTa-
toc tú magatocnac baratocat (alkof-
fatok tü magatoknak barátokat) Fa-
cite vobis amicos 167. a lko tn i : pa-
rare 58. P. E. 3ere3ni. chynalni; al
kottatot (a lkot ta to t t ) aedificatum 
est 193. Csinál szó seliol sem fordul elő 
e' codoxben. 

*al (áll) k. stat. 196. alnac (á l lnak, 
állanak) stant. 141. állatta (ál lat ta , 
részesülő) stantem g. ing lélec a* ueh-
mét állatta (és méglélüc a* vehmét 
állatta) et itiveneruiit stantem pul
iiéin. 175. 238. állani stare ; mikor 
ke* latangatoc a-pnztolatnac vndoc-
fagat állani hol nő illic (Mikor ke-
dég látandjátok a' pusztólatnak un
dokságát állani hol nem illik) Cum 
autem videritis abominationem de-
solationis stantem ubi non debet. 112. 

* állat (á l la t ) fn. res, statura ; fokac 
akarac zerzeniec ez allatocnac mö-
dckit , (sokak akarák szerzeniek ez 
állatoknak mondekit) mulli couati 
sutit ordinare narrationem rerum. 
122. p allattahoz (ő állatjához) ad 
staturam suam. 27. P. E. allapat. 

alhatatoft (állhatatost, állhatatosan) ih. 
cotistatiter. 185. 

Állat (ál la t , ma: állít) cs. stare facit. 
e' két szóból: kW'Stat és xt^facit; 
meg allatac a" haiot (megállaták a' 
hajót) 96 ; innen •— 



alu (álcs) fn. faber. 93. összetétetve szin-II 
te az áll ^ stat és tt'facit két szóból, 
mini tanálcs * consiliarius > consilium, 
ebból: tanol = quaerit, disquirit, íe-
statur, és hzfacit. P: alcli. E. acz. 

* allapic (állapik) k. stat, perseverat; 
miképpen allapic (miképen állapik) 
qitomodo stabit .• 39. 154. allapec (ál
lapok) stetit 77. Es lezalua i c azoc-
kal allapec mező he'lcn (És Ieszál-
ván jézus azokkal állapok mező he
lyen) 137; mikor ke* megallapna-
nac ptetkérdezne (mikor krdegmeg
állapítanak őtet kérdezvén) Cum er
go persererarent interrogantes cum. 
209. P. megmaradnának. E. meg nem 
fjfinninek. allapadic (á l lapandik) 

perseverabit. 67. megallapanac mez-
zpl (mögállapának messzől) stete-
runt a longe 169. allapuan (állap-
ván , részesülő) stans, veue alaba-
ftromnac kene té t , £ allapuan hat-
megol p lábainál (vévé alabástrom-
nak kenetét, és állapván hátmcgől) 
142. Ma állapodik közép igével, vagy 
áll igéhez ragasztott, üteg, fenn, közé, Ige-
határozókkal pótolgaljuk az állapik szó 
hiányát. 

*allaptat (állaptat) cs. statuit. allap-
tata (állaptatá) statuit 52; j allapta-
tac azt kpzepbe (és állaptaták ászt 
középbe) et statuerunt eam in me-
dio. 209. 

* alas (alás, ma: alvás) fn. dormitio; 
az alomnac alafarol (az álomnak a-
lásárol) de- dormitione tömni, 217. 

alhatatlan (alhatatlan) mn. meg, ige 
határozóval, meg alhatatlan (még-
alhatatlan) mexstingvibilis. 20. 

alom (álom) fn. som/n/s. 217. 
*alozon (aloszon , ma aluszik, alszik) 

k. dormit, 33. aloz (alösz) dormis 
116. aloztoc(alosztok) dormitis 1S3; 
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meg aloznac (megalofsnak) ersfi/i-
gvuntur 70; elaluec ( e l a l v a , t ehá t : 
aloszon és aloszilt mind egy) obdor-
mivit. 144; el alunac (el altinak, el 
aluvának) dormierunt. 70. a Iózon 
vala (aloszon vala) dormiebat 31. 
erat dormiens. 90. el alogec (el alod-
jéh) dormiat 89. alogatoc (alodjatok) 
dormite. 116. el aluuan (el aluván) 
dormientes. 183. mú aluuac (mii alu-
vánk) nobis dormientibus SO ; Jele a-
zokat alattoc (léid azokat alattok) 
invenit cos dormientes 116. P. E-
aIo3yk. 

alti (alti, aló) mn. dormiens; het alu 
atafiac (het alti atyafiak), 7. dormi-
entium (fratrum festum) 9. 

által (által) nh. és ih. trans, soha sem 
per (miatt) tenger által (tenger ál
tal) transfretum 30. vetémén által 
(vetemény által) per sata 38. ki t ál
tal gakdoftak (kit által gyakdostak) 
quem tramfixerunt. 237. Többnyire 
határozatlanul tétetik; — a* lecék által 
(a' lcczek ál ta l , az az : a' Ieczékcn 
által) per tegulas. 135. a- vetémén 
által menne (a* vetemény által men
ne) transiret per sata 136. Kp mi-
eb a' t éncn c a" tnfoc által meni 
(Könyuebb a' tevének a' tőfok által 
menni) Facilius camehim per f órá
mén acus transire. 105. Kél vala p 
neki Samaria közepi altaí elmenni 
(Kél vala ő neki Samaria középi 
által el menni) Oportcbat eum tran
sire per Samariam. 196. De előfordul 
határozattan is: Kpnuéb a' t éuen c a* 
tpfokon által meni. 172. Ha pedig sze
mélyes névmás köttetik hozzá, akkor a' 
megelőző főnév birtok ragot vészen fel: 
megen nála Samarianac altalla (mé-
gen vala Samariáuak áltállá) transi-
batper mediam Samariam. 169. 
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által la (áltállá) I. által. 
* altul (általi) cs. embereket né altal-

uala (embereket nem általi vala) 
homines non reverebatur, 171. P. R. 
emberrel nem gondol vala; — kol-
doltomat altallom (koldoltomat ál-
tallom) meiidicare erubesco. 167. P. 
E. jegyenlek; — e z t altáilac (észt, 
ezt altaljak) hujic rerebuntur. 176-
109. 

"altalkodic (általkodik) k. altalkod-
nac uala (általkodnak vala) erube-
scebant. 161. P. igen megjegyenlyk 
Wala magokat E. elpirulnak vala. 

apaftal (apastal) fn. apostolus 32. 224. 
P. E. kewet. 

* ápol (ápol v. ápol ) cs. osculatur; 
megapoTla uala p lábait (megapolja 
vala o lábait) osculabaturpedes ejus. 
142; megapolandoc(megapolandok) 
oscttlatos fuero. 116. P. E. meg cho-
ko lok ; — meg apoluan (megapol-
ván) osculatus est. 166. 

apolat (apolat) fn. osculum; — apolatot 
( apo la to t ) osculum 142; apolattal 
(apolattal) osculo. 183. 

* apród (apród) fá. parvulus, 52. apro-
doc (apródok) parvuli 46. aprodoc-
nalkúi (apródoknálkül) 49. 

aratat (aratat) fn. messis. 32. 43. elő
fordul aratás is. 34. 

arr (ár) fn. pretium; — a* vern c arra 
(a' vérnek ára)pret ium sangvinis. 77. 

arol (árol, árul) cs. rendit, él aroTla 
(elárolja) rendit. 44. P. E. el agV'a. 

aroltatic (ároltatik, árul tat ik) . él arol-
ta tni (el ároltatni) raenundari. 54. 
P. E. eladni. 

arolo (ároló, áruló) fn. élarolo (eláro-
ló) proditor. 137. 

*arradat (árradat) fn. inundatio. 139. 
torrens, Cedronnao arradatta élue 
(Czédronnak árradatja elve) trans \ 

torrentem Ccdron 232. Y. C3edron 
pataka t w l ; E. az Kidron nemű 
vólgnek pataka clue. 

az (asz) le. arescit; — mi miig; így jö 
elö, és nem asx-ik, valamint: omol, 
esnem om\-ik; — meg az (még asz) 
arescet 227. Pestinél szinte így; g 
a* fige fa legottan megaza (és a' fi-
gefa legottan mégasa«) 60. — em
beréé meg azuan a* felélmtpl (em
berek meg aszván a' féléimtől) arc-
scentibus hominibus prae timore. 
180. P. cl a3wan. E. elhalnak, 

aziu (aszív v. aszjú, asszú), nin. aridus 
aziu kezp (aszív kező, asszú kezú) 
tnanum habens aridum 38. aziu be
l e k é n (aszív helyeken) per lóca ar-
rida. 40. így hoziu zhoszív, hoszjú, 
hosszú, mint az ország különböző részein 
még ma is különbfélekén' használtatik. 

azz;on (asszony) fn. nem (eszén csak do
minót mint Kévay Ant. Lit. Ilung. V. 1. 
§. 131. 132. vittatá, de maliért, vagy in
kább foeminát is , de csak az asszonyi 
nem, sexns foeminens vagy muliebris áta-
lános eszméjét magában foglaló értelem
ben, midőn néniben, egyedül csak mu-
lier, 5Beib értelemben vétetik. Mél ne-
beri Vdluan didragmat, (t ha éluéz-
téndi az eggic dragmat s. a. t. 5 mi-
cor léién.li egbé hu/a p ázzon bará
t i t , j zomzédit (melly nemberi vál
ván didragmat, és ha elvesztem! i 
az egyik dragmát — és mikor lélen-
di, egybe híja 6 asszony barátit és 
szomszédit) convocabit amicas suas 
et vicinas. 165. P. és E. ez utóbb sza
vakat szinte így fordítják: ü an^oií ba
rát i t es alT3on f30inf3edit. — foc áz
zon népec (sok asszony népek) mulie-
res multae. 79. P. E. a3jony allatok ; 
— ki vaTla a* menazzont (ki valja 
a* menyasszonyt) qui habét sjwnsam. 



195. Sababeli kiralne ázzon fel kel 
itclet napian (Sababeli kiralne asz-
szony fel kel ítélet napján) Regina 
austri sürget in judicio. 40. más he
lyen: dclzégi k i r a l n e , Regina Au
stri. 155. 

atafi (atyafi) fn. mindig fráter. 32. 82. 
ha búnhendic te benned te átad fia 
(ha bűnhendik te benned te atyád
fia) si peccaverit in te fráter tuus-
1G9. rokon pro&imug, cognatus, fél, 
vagy ezen codex inis utódja szerint: fel, 
szinte proximus, de felebarát, közei-
való , értelem!) en. 

az, (az) bcvf bie, büé; magán hangzók előtt 
mindig kitétetik egészen; az etnikofoc 
25. az artatla vért. 76. az angaloc. 
82. mással hangzók előtt elhagyatik a'z, 
's mint a' bécsi codexben ponttal jeleltetik 
az: a; a* neptpl , a- zenan. 4 5 ; kü
lönös csínnal használtatik a' fő és mellék
nevek meghatározásában , 's innen lön, 
hogy Máté evangyelioma 6. fejezete elsőbb 
74. sorában csak kétszer jö elő; átalános 
szabályul lehet tenni: hogy az én te 6 
személyes — úgy a ki mi és melly visz-
szavivö — névmások, 's a' főnevek elei
be is, kivált ha ezek a' birtokos névmást 
vevék fel ragul, nem tétetik, ha csak az 
azon ezen mutató névmás eszméje, vagy 
egy szélesb értelmet rejtő kifejezés szo
ros!) meghatározása szükségkép meg nem 
kívánja ; — p. o, Hol vagyon ki szüle
te t t ' s idoknak k i rá lya ; — Kik mikor 
hal lot ták volna a' királyt elmené
nek, és j íme (íme) a* csillag kit lát
tak vala. 18. Méndén ki hallja en ; 
igéimet — hasonlatik bölcs ember
hez ki rakja ó házát kd szirten. 29, 
hirdessétek meg Jánosnak mélhjékét 
hallottatok. 36. hogy beteljesednék 
melly mondatott próféta miatt. 43 ; ! ; 
— menden mi szán be megyén has- | 
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ba megyén, — mél/yék Uödeg szabói 
ki jdnec sziíböl származnak. 47. 
mondjátok mert úrnak dolga vagyon 
vélek; — És beméne jézus istennek 
templomába 59. nem vészed embe
reknek személyeket , — Illik e' csá
szárnak addt ad nőnk 63. Ha ember 
mondand atyjának 97. Lesznek k é -
deg azok törödélmnek n a p i , ollyak 
mellyek nem voltak teremtetnek 
kezdetétől fogván 113. Jajj kédeg 
terheseknek és szülőknek a' napok
ban. — És lesznek jelenségek napban 
és hódban és csillagokban , és földe
kén nemzeteknek szorongatások. 180. 
Ez en testem ki tü értetek elárolta-
t i k , ezt tegyétek en emlékezetem
re. 181* kértem te ér ted, hogy meg 
ne fog)ratkozjék tehütöd 182. és lőtt 
ó vere/e miképpen vérnek cséppe-
nete. Es elvágá d jog fülét 183. Ti1 

vagy e' 'siáóknak k i rá lya 184. Ki 
menü azért Péter és a' más tanéjt-
v á n y , és jutának «' koporsóhoz, 
— és a' más tanejtvány hamarabb 
eleve futa Peteméi , és elébb juta a' 
korporsóhoz, — és látá «' lelláhokat 
ve tvén, de maga nem méné be a 
koporsóba. 238. 

a z , ez (az, ez) nm. hic, iste, is, ille ; 
miként az: az határozó, úgy e' jelen 
mutató névmás is, magán hangzók előtt 
megtartja z betűjét, mással hangzók elölt 
elveti azt. Ki az ember (ki az em
ber) quis est ille homo 200. ha ke ' 
az irafinac ne hiztéc (ha kédeg az 
írásinak nem hisztek) si autem il-
lius literis non creditis. 202. a# ra-
uaznac (a' ravasznak) ruljri HU 162. 
ipt a1 koporfohoz, vala ke ' a' barlang 
(jött a' koporsóhoz, vala kédeg a' 
barlang) erat autem spelunca. 219. 
P. vala kegyg a koporfo egy barlang. 
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mong, hog e- kpuec legenec kenérec-
ke (mondj, hogy e' kövek légyének 
kényei-ékké) 21. — Fordul elő itt ott 
igy is: p az népét taneitatta (ő az né
pet tanéjtatta) docente illó populum 
(illnm) 176. de éz vilagnac zorgal-
mazatoííaga (de ez világnak szorgal-
mazatofiaga) 42. — Némelly mással
hangzón kezdődő ragokkal egybeforrasztja 
s betűjét: annac utanna («//nak után-
na) 21. enn c mödoc men(e//nek mon
dok menj) 30. feTlétec attól (féljetek 
attól) 35. k i a* templomra éfkezec 
arra éfkezek (ki a ' templomra eské-
szék osrra eskészék) quiciimque ju-
raverit in templo jurát in illó* 65. 
ne vezéflec él abban (né vefzessék 
el abban) non perdam ex eo. 204. 
meri auual mas két tpt (menj auval 
más kettőt) 25. íme éz enné eztén-
dpcben zolgaloc te neked (íme ez-
e?i\\ye esztendőkben szolgálok té ne
ked) Ecce tot a/mis servio tibi. 161. 
zaz azáneat (száz azannyéat) centu-
plum 143. enne (ennye) tantus 30. 
zaz annat (száz a/tnyat) centies tan-
tum. 105. Hogy mással liangzúii kezdő
dő főnév előtt szinte egybe olvasztaná z 
betűjét nem igen van reá több egy két pél
dánál : Kihez hafonlam ke* enném-
zétet (éné nézetet hiba; ennemzetét) 
Cui autem simiiem aestimabo gene-
rationem ista/n. 37. énnépert (en-
népé'rt) propter populum hu/ic 219. 
annapon, in die illa 151. sót még a': 
ként és szerént szavakkal sem olvad ösz-
sze, hanem azoktól, elvesztve a': z-t, 
ponttal választatik el; mert a* kent az 
vg" toldalec ki zakad (mért a' ként 
az ujj toldalék ki szakad) 136. a 'ze-
rent ment mondattatot (a ' s/iérent 
mént m3ndattatott) 127. a' vajy köt 
szó előtt elveszti <s-jét 's avval egyedül 

minden pont nélkül: falucba auag va-
rofocba (falukba avvagy városok
ba); egyébbaránt mindig azt (azt) vagy 
azt (ászt,) ezt vagy ezt (észt) és so
ha sem áztat eztet. 

anne (annyé, annyi) mn. tantus; zaz 
annat (száz annyini) centies tantunt. 
104. zaz annciat(száz annyéjat) cen-
tuplum. 56. 

azanne (azannyé) mn. tantus ; zaz aza-
neat(száz azannyéat) centuplum 143. 
— itt az az csak nagyobb erő végett is-
métletik, — szinte igy ennyi és ezennyi 

azon (azon) nm. idem ; — kerdec ptet 
azonrol (kerdék őtet azonrol) 104. 

II 
ba (ba) nh. 1. be. 
* balgatag (balgatag) mn. fatu us 69. il

domos prudeus. 
* ba lga tagig (balgatagság) fn. stultitiu 

97. 
*balgatagoflic (balgatagoslik) k. insa-

nit 216. P. e3e nekyl chelekedyk.E. 
esze nélkül fjol. 

baran ctél (bárány étel) ín.PascIta. 72. 
egyebütt húsvét.P.hwfuet E. Hufit . 

baratos (baratos) mn. amicus; (i lpn c a' 
napon Heródes j Pilatos baratofoc , 
mert annac elpttp éllénfegéfec vala-
nac egmalfal (És lőnnek I lérodés és 
Pilátos barátofok, mert annakélóttö 
ellenségesek valának eg)'inással) el 
facti suut amici Heródes et Pilátus 
in ipsa die, nam antea inimici erant 
ad incicem. 185. P. szinte: baráto
sok; E. megbikil inek. 

* barfon (bársony) fn. purpura; ki pl-
tpzicuala barfonba $ bíborba (ki öl
tözik vala bár lonybi és bíborba) 
purpura et byssa. 168. P. kyraly es 



gyenge rvvhakba. E. bai-fonba es bí
borba. 

batoroltatic (bátoroltatik ) k. i. cou-
fortatur; batoroltatic vala (báto
roltatik vala) 125. megbatoroltatic 
vala (megbatoroltatic vala) conforta-
batur 128. 

b e , ba (be , ba) nb. in, átalán fogva rö
viden iratik; p eleibe (ő cléiíe) 51. 
azoc a- kpdbe be menettec (azok a' 
küdbe be ménctték) intrantibus il-
lis in nubem. 148 ; híven megkülönböz
tetik a' ben , és ban-túl, vágynak azon
ban némelly példák mellyek Révay sejté
sét látszanak igazolni, hogy hajdan mint 
a' hébereknél kiilönljség nélkül használta
tott a' be, ba, nem csak a' helyből moz-
dúlati, de a! helyben nyngvási eszmék ki
fejezésére is, illyenek: vrnac neuébe 
(úrnak nevébe) in nonrine Domini. 
175. kibe tű remenkettec (kibe tü 
reménykedtek) in quo ros speratis. 
202. 5 egembe pruendcznéc vala (és 
é'gyembe örvendeznek vala) et con-
gratulabantur 124. p vélcc egembe 
eupc (ő velék égyémbe evők) enni 
Mis discwnbentes. 135 ; és viszont, 
hogy a' ben , ban, bői értelemben is vé
tetett, miként vételik még ma is e' szól-
Iásban : «' kenyérben sem eszik eleget, az 
az: ollyan szegény hogy a' kenyérből sem 
ehetik eleget; elöjönek itt: aggatoc ne-
kpne a* tű olaitocban (adjatok ne-
könk a ' tü olajtok/>««) date nobis de 
oleo vestro 70. a* zplpn c gimplLcben 
(a' szőlőnek gyimölcsé6e«) de fru-
ctu vineae 109. De még ra, re, érte
lemben is vétetik ollykor a' ba, be, ta
láltatik: aggatoc p neki gűrpt p ke
sébe , (i farut p lábaiba (adjatok ő 
neki gyűrőt ő kezébe, és sarut ő lá
baidra) date annulum in manum ejus, 
et calceamenta in pedes ejus. 166. 
MÜNCHENI CODEX. 
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mit latinosságnak azért nem nézek, mert 
P. és E. is hasonlóan fordilá. 

bel (bel) fn. internum; csak összeté
telben jő elő; bel poclos (bel pok
los) hydropicus. 162. P. szinte így. 
E. kinec bűre közi t faruiz folta va
la meg; — innen. 

bele (belé) nm. in illum, illud, se; p-
npnbéle fordoluan (önön belé for-
dőlván) in se reversus. 165. húnec p 
bele (bűnnek ő belé) crediderunt in 
eum. 193. így: te beléd, en belém, 
s. a. t. 

belpl (belől) ib. de intus; (i p bélpl 
feleluen (és ő belől felelvén) et ille 
de intus respondens. 153. P. onnét 
belewl. E. belől; — hogy főnévhez illy 
alakban, még pedig kemény hangú betűvel 
ragasztatnék, csak egy példa van ez egész 
codexben: a" falubalol ipupt (a' falu-
balól jövőt) venientem de villa 119^ 
innen lett összehnzva a' bői bál rag. 

ben , ban (ben, ban) nb. in helyben-
nyugat eszméjét foglalja magában; — en 
zerétetemben (en szeretetemben) in 
dilectione mea 227. a* napoc eggic-
bén (a' napok eggyikben) in una die-
rum. 176. bizonofoc valanac Janof-
nac igaz •jpba voltában (bizonyosok 
valának Jánosnak igaz próféta vol
tában) certi sünt Joannem proplie-
tam esse. 176; — de van biilból értelme 
is: Es pk ezecben femit fem ertét-
t c n c ( É s ő k ezekben féinmit fém er-
téttének) Et ipsi nihil liorum intel-
lexerunt. 172. ne vezeflec el abban 
(né veszessék el abban) non perdant 
ex eo. 204. túuisbén font koronát 
(tüvisben font koronát) plectentes 
coronam de spinis.235. boziatok ide 
a* balacban (bozjatok ide a* bálák
ban) afférte de piscibus. 240. E-nél is 
elő fordul: az iubokban le vagion. 

35 
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benn (benn) ib. intra; p benn c (ön ' 
bennék) intra se 49. gondolanac j 
'pnp bénnec (gondolának önön ben-1 
nék) cogitaverunt intra se. 176. QL 
p igéiét né vaTIatoc tü bennetec la-
kozouol (és d igéjét nem váljatok 
tü bennetek lakozóvól) et verbum 
ejtis non habetis in vobis manens. 
201. lakoziatoc én bennem (lakoz-
ja tok en bennem) manete in me. 227. 

bekefég (bekeség) fn. patientia; be-
kéfégét val (bokeféget val) patien-
tiam habét. 171. 

beko (bökd) fn. compedes; bekockal ! 
(i rétézeckél (bekókkal és reteszek
kel) compedibus et catenis. 90. 144. 

*béléndes (belendés) mn. luxuriosus ; 
éluen béléndcfpl (élven belcndesól, 
-///) vivendo luxuriose. 1(55. 

* béléndezkedic (belendezkedik) k. 
nioechatur. 55. 168. P. mynt bwva 
ember wetkezyk. E. bazalTag torif-
nek bfinibe efik. 

benna (benna) mn. debilis. 163. P. chon-
k a , nyawa lyas , E. féll'3eg ember; 
bennaol (bénnáol, -ul-) debilem (adv.) 
5 3 ; — bennan (bénnán) 103. E. ta
god f3akadüfaual. 

bér (bér) fn. preiium 77. 
béres (béres) fn. bcréfec (béresek) mer-

cenarii 165, servi 233. P. 3olgak ; — 
zolgac (szolgák) ministri233. P. 30I-
galok. 

bér le t , megberlet (megbérJet) fn. ap-
pretiatum ; a" megbcrletnc bérét k i t 
berlettec ifrl fiaitól (a' megbérlet-
nek bérét k i t berlettec Israel fiai
tól). 77. 

* bézc (besző) fn. példa bezet véte (pél
da beszét vető)parabolámpropoxitit. 
43. é példa bézet möda (e példa be
szét monda) dixit parabolám 174. 

* bezcd (beszéd) fn. sermo. 222. 

ézell (beszéli) cs. loquitur ; bézelléc 
(beszéllek) loquor. 223 ; fonha igén 
ember ne bezellét (sonba ígyen em
ber nem beszéllett) mmiquam sic lo-
cittus est homo. 208. bézellettém 1c-
géc ( bcszéllettem legyek) locutus 
sim. 233. p bézéllétte (ó bcszéllette) 
illó loquente 32. 51. 92. 116. 146. 
bézélueiéc (beszéluéick) loqnentes. 
51. — Két /-lel íratik mindig;, valamint: 
segéli, ebéllik, mert a' gyök : beszéd, 
segéd, ebéd, bonnan: beszedi, segédl, 
ebédlik, beszéli, segéli, ebéllik. 

bezellét (beszéllet) fn. locutio; meg-
zpnec bézellétctpl (mőgszóiiek be-
szélletétó'I) cessav/'t loqui 134. 

bétegl (betőgl) k. infirmatur. 217. be-
tegl uala (betegl vala) infirmahattir. 
198. kic bétégln0 vala (kik betegl-
nek vala) qui infirmabantur. 202. 

* bélégfcg (betegség) fn. iufirmitas; 
betégfegnc zéllétét (betegségnek 
szelletét) spiritum> infirmitatis. 161. 
199.1élétezét (lélctőzet) aegrotatio. 
30. langvor. 32. 

*bibor (bíbor) byssus 168. 
bika fn. taurus. 61. P. ewkewr. E. tu

lok ; — tehén (tehén) bos. 193. 
bir (bír) cs. possidet; — mit tenén bi-

rö az prpc életet (mit tevén bírom 
az örök életet) quid faciens vitám 
aeternam possidebo. 172. 171 .179 . 
val s habét. 

biro (bíró) fn. tribunus ; a" féreg 5 a" 
biro (a' sereg és a' bíró) cohors et 
tribunus. 233. P. elewttewk ia ro ; 
E. az ezer nip előtt iaro fű vitéz. 

birolkodic (bírólkodik) k. procurat; 
Pontins pilatij Júdeában birolkotta-
nac ideiében (Pontins Pilatos Jú
deában bírólkodtának ídejőben)«ro-
curante Ponfio PilatoJudacam. 129. 



P. few wolna. E. tiszttartó feiedc-
Iciu volna. 

hizodalmazic (bizodalmazik) k. confi-
dit; bizodalmaziatoc (bizodalmaz-
jatok) confidite 231. reménykedik 
szinte confidit. 

bizon (bizony) miként Révay Ant. Lit. 
Hung. Vol. I. 2 8. 2 9.§-ban fejtegeté, te-
szen állítást: mas bizö válla vala 
(más bizony vallja vala) alias qui-
dam ajfirmabat. 183. vétetik ígehatá-
rozólag: vére, certe, profecto, en 
verem bizoíi venerec (en vérem bi
zony venerék) satigvis meus vére est 
potus 205. ez bizö .jpha (ez bizony 
próféta) hic est vére propheta. 208. 
g bizon megefmertec (és bizony 
megesmérték) et vére cogtioverunt. 
231. P. meg cwsmertek by3onnyaI; 
E. igazan. — Csak sejté Ilévay hogy 
melléknévül is vetélhető, 's ím itt áll: En 
vagoc a* bizon zplp tp (en vagyok 
a' bizony szőlő tő) ego sum vitis ve-
ra. 227. P. E. igaz 3e\vlewtew. — 
Előfordul, miről Révay halgát, etiam köt-
szó, és porro ígehatározó gyanánt is;en-
n c vala húga maria neiip, ki bizon 
vlnen vrnac lábainál , halgattauala 
p igéit (ennek vala húga Maria, ki 
bizony ülvén úrnak lábainál , hal-
gatja vala ő igéit) quae etiam se-
dens s. a. t. 153. Bizon eg kellemetes 
(bizony egy kellemetes) Porro unum 
est necessarium. 153. — 7g-as=jnstus. 

bizonaba (bizonyába) ih. profecto.156. 
tere 207. P. E. bV'3onnyaI. 

bouat (bocsát) cs. dimittit; — eredeti 
jelentésében , mellyet Révay Ant. Lit. 
Hung. Vol. L §. 26, 27, 28. kifejtett, 
vétetik mindig; az az , csupán vétekről, 
htínriil, hibáról; — boLaíTad mú véte-
tpnket (bocsássad mü vétetönkct) 
dimitte debita nostra. 26. 153. mg-
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boualfatoc (j megboLattattattoc (meg
bocsássatok és mégbocsáttattattok) 
138. egyébbaránt mittit, sitiit abi-
re , mindig: ereszt. 

*bodog (bódog , boldog) mn. beatus 
69 ; — gyakran előjő, ;s mindig így. 

boit (boit, bojt) cs. sálit, csak részesü
lőjében van fen; a* viz ki t en adoc 
lézen p benne viznec forrafa boito 
az prpc életbe (a'vi 'z, k i t en adok, 
lészen ő benne víznek forrása, boj-
tó az örök életbe) aqua quam ego 
dabo ei, fiet in eo fons aquae sali-
entis in vitám aetertiam. 197. P. E. 
fel forró. 

*boZZofag (bosszúság, boszúság) fn. 
injuria 57. contumelia 02. oj)probri-
um 123. P. bo33\vfag; E. hamiss 
dolog. 

bp (bő) mn. abundans; bpupt (bővöt) 
abundantem. 138. boupben (bővöb-
bcn) abundantius. 215. 

bpfeg (bőség) fn. abuudaniia. 139. 
bpupdic (bővödik) k.inegbpupdic(meg-

bővödik) abundabit 67. 
bpupl (bővől) k. bpnpltétic (bővőlte-

tik) abundabit. 41 . 
bpuplkpdet (bővölködet) fn. p bpo.pl-

kpdetecbpl (ő bővölködetekből) ex 
abundanti. 178. 

bptp (bötő, bö tű , betű) fn. litera; 
éber bptpckel (éber bőtökkel) litv-
ris Hebraicis. 186. P. bewtvkke l ; 
E. betukuel. 

búdps (büdös, — a' holt test) mn. foe-
tet 219. P. E. dohos. 

búdps kénefp (büdös kéneső) fn. snl-
phur 170. P. k y n k e w ; E. kinkü. 

* búnhpdic (bűnhődik) cs. peccat; bún-
hendic (bűnhendik) peccarerii. 5 3 , 
169. P. \vetke3yk ; E. v i tkezendik; 
— biinhpttem (bűnhődtem) peccavi 
76, 166; ne akarih búnbpnnpd (né 
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akarj bűnhődnöd) noli peccare. 200, 
209. 

Cs. 
uaznrlat (császárlat) fn. impérium 129. 

P. E. bVrodalom. 
uendéz (cséndesz) fn. silentium hiua 

Lendézbe p liugat (híva cséndeszben 
ő húgát) 218. P. E. ty tkon; — mért 
meg csendeszeitette volna a' sadu-
ceosokat. 63. 

ueppenet (cséppenet) fn. gutta; m i 
képpen vé rn c ueppenete (miképen 
vérnek cséppeneté) sicut gutta sang-
vinis. 183. P. weer chepek; E. czepp 
vir. 

Lorda (csorda) fn.grecc ; diznocnac Lor-
daia (disznóknak csordája) grex por
comra 145. P. szinte így; E. ííay. 

uuda (csuda) fn. spectaculum; e Luda-
ual (e ' csudával) ad spectaculum 
istud. 186. csoda a' Németi György Írá
sában nem jö elő egyszer is , — a' 2-d. 
kézéhen már: csudalkodik áll. 

Liidalkodic (csudálkodik) k. miratur, 
admiratftr, 29. 63. 83. 123.139. csu-
dálhozik, nem fordul elö. 

n ig (csügg) k. pendet 63. LÚgnéc uala 
(csüggnek vala) pendebant 186. P. 
fyg; E. függ. 

Cz. 
éíjmer (czímer) fn. titulus; Ira ke* es 

c í m e r t pilatq (ira kedég és czímért 
Pilátos) scripsit autem et titulum 
Pilátus. 236. P. az ew neuesetyt; E. 
felül való iraft. 

* cimerlet (czímerlét) fn. titulus. 119. 

D. 
darabos mn. asper; — darabofoc (da-

rabofok, — az utak) aspera. 129. de-
reb fragmentum. 

deiac (deják, deák) mn. latinus; éber 
bptpckel (i deiakockal (éber bőtök
kel és dejákokkal) literis Latiniset 
Hebraicis. 186. P. szinte: dcyak , E. 
Romai. 

*delzég (délszeg) fn. mister; delzégi 
kiralne (délszegi királyné) Regina 
Austri. 155. más helyen: Sababeli 
kiralne ázzon, Regina Austri. 40. 

dereb (dereb) fn. fragmentum, reli-
quiae. 45. Gphetéc fel a- dercbekét 
(gyó'hetek fel a' dereliéket) colligi-
te fragmenta. 202. P. hwl ladek, 
efewlek. 

dérhenp (derhényő) fn. seremim; der-
henp lezén, mert vérhenp a- mén 
(derhényő leszen, mert vérhényő a' 
menny) serenum érit, rubicundum 
est enim coelum. 49. 

diLpueit (dicsöveit, dicsővéjt, dicsőít) 
cs. glorificat; diupueiti uala (dicső-
vejti vala) glorificabat 161. diLp-
ueitec (dicsövejték) glorificaverunt. 
31. dÍLpueitué (dicsővejtvén) glori-

ficantes. 127. 
dÍLpupl (dicsövöl , dicsőül) gloriose. 

161. 
dÍLpupl (dicsővel , dicsőül) k. diup-

upltéffec (dicsővőltelfék, dicsőűl-
tessék) glorificetur. 217. 

dpgpc (dögök) fn. pestilentiae 179. P. 
E. dewg halálok. 

dpit (döít, dőjt, ma: dót, dönt) cs. él-
dpite (eldőjté) subvertit 193. P. fel 
dewyte. E. el düyte. 

*dragalat<, (drágalatos) mn. charissi-
mus. 109. P. E. 3erelmes. 

dragma (dragma) fn. drachma 165. P. 
garas; E. drachma pinz. 

É. 
e. 1. ez. 
ébéllic (ebéll ik, ebédlik) k. prandet; 
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keré ptet — bog ébellénec p uélé 
(kére ötét, hogy ebéllene'A ő vele) 
ut pranderet secum. 155. P. E. szin
te: ebéllenék; — ebcllcttéc uulna 
(ebélléttek volna) prandissent 240. 
ébcUétcc (ebélljetek)prandete. 240. 
így: vacsorátok 169. 

éddcglén (eddeglcn, eddigien) ih. us-
</iie huc. 184. haggatoc el eg éddeg-
len (hagyjátok el égy eddeglen) si-
nite usque huc 183. P. egyglcn; E. 
ecéziglcíi; — 1. ez. 

égéz (egész) mn. saiius; nem zúkpfpc 
az égézec vruofnalkúl (nem szűkö
sök az egészek urvos nálkül) non 
egent qui satu sutit medico. 136. egéz 
elménél (egész elmével) sanae men-
tis. 91. 145. valens. 31 . Innen: 

égelTég (egészség) fn. sanitas. 137.162. 
kic égeffégnékúl zukpflpc valanac 
(kik egészségnélkül sziíköflök Valii
nak) qui cura itidigebant. 147. 

eh (eh) fn. fames; éhhel éluézec (éh
hel elveszek) fame pereo 166. 

éhézic (éhezik) k. esnrit; éhézueiéc 
(ebezvejek) esttrieiites. 38 ; éhezet-
ted (ehczétted) esurientem 71. 

éhpl (ehöl, ebül) k. megehplp (megc-
hölö, megébűle) esuriit 60. P.E. meg-
ehe^ek. 

ehfeg (ehseg) fn. fames. 179. 
*éhneit (ehnyeít, ehnyéjt) cs. dómat; 

féuki 5>tet mg né éhneithéti vala 
(senki ötét meg nem ehnyéjtheti va
la) 90. P. meg nem byrhattya wala. 
E. f3elidde nem teheti . 

el (el) ih. egy eredetű a' meg, vagy mi
ként a' hon aémelly tájékain még ma is 
ejtik eg igehatározóval, sót úgy látszik az 
eg-hö\ lett a' meg, az eg-ész, az egy, 's 
egy-hö\ az el, honnan elő és elv. — Ilé-
vay, Elah. Gram. Hung. Vol. I. T. 1.124. 
125. 1. a' betühagyásokrol beszélltében, 
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az eg ette (meg ette) eg lett (meg lett) ej
téseket, vilioso quarmtdatn jmrtium um 
szokásba jöttéknek állítja, de íigy tetszik 
ez nem annyira hibás mint első tekintet
re gondolható; bajos másként megfejte
nünk , hogy a' megvégezi, megmarad, 
megengedi s. a, t. miként nem csak e' co-
dexben, de számtalan régi iratokban olly 
gyakran előfordul, ugyan az, mi: elve
ged, elmarad, elengedi; hogy az elvé-
ment, ugyan az mi: megé-ment, 's az 
eleve-múlik ugyan az mi: elmúlik praeterit. 
— Borsod vgyének 1641-ki és 1642-ki 
két tanúvallási bizonyság levele fekszik 
eredetiben előttem, — amabban olvasom: 
„Mafodfzor az Eghry Törökök, »/*'//£ 
el harmincz szamu Torok gyalogh 
ki jíiuen Gyeor a la , " — „Harmad-
fzor, az Eghry Torokok mint el Ti
zen hatt Louafok , Gyeor ala ki jíi
u e n , " — „Gyeor ala ki jíiuen mint 
el mas fel fzaz Louafok," — „Eö-
teödfzör, az Eghry Torokok mint 
egy hetnen ott Gyalogh Torok ki 
jímen Gyeor ala," — emebben pedig: 
„nyilnán tudgya afzt, hogy Egher 
uétele után az Törökkel ezer forint
ban summáltak megh, és abban tar
tották mcgb az Varost mint ell négy 
esztendeig" — „és mint ell hat esz
tendeig ebben summáltatták eőket ." 
Nem szenved tehát kétséget, hogy az el 
és egy felváltva használtatott hajdanta. 
Einliisem-e hogy Eszterházi Miklós nádor 
felváltva használta a' meg, megy és mt'gy 
(adhuc) szó ejtéseket is; 1631. febr. 27-
ki levelében írja: „Czak né megi(megy) 
Halok az fok buba do logba ,— mi-
uel Nincz megh az az Ereü az kj 
k inanta tnek ," — azon év mart. 16-
ról: „Vefetis Valamennj bennek, de 
megi (mégy, ínég) né t ug ink ; " — 
„femiuel né gondolom Hogi Adof-
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fak Volnák megi Edigh (mégy ed
dig) nekik ." — E' szerint már eg, meg, 
megy, mégy, egy és el átváltozásokat lát
tunk, most nézzük át egyenként a' példá
kat mellyeket tanúságul nyújt e' codex 
1-ször, liogy a' meg, annyi mint el; £ az 
adoíTagot meghaga néki (és az adós
ságot meghagyd neki) 54, — a' meg-
liagyá szó a' deákban így áll: dimisit, 
Pestinél és Erdösinél: megengedé, ma így 
fordítanók: elengedd; mindjárt a' követ
kező 5 5-k lapon olvasható: Es ug Ipn 
inicor meguégezte uolna i° é béze-
dcket (És úgy lón mikor megve'gez-
té volna Jézus e' beszédeket) a' de
ákban consumassct, ma igy mondanók 
elvégezte volna; alább : Ha illik em
berit0 p féléfcget ellsudni, — meg-
hagga ember at tat u ánat (t eggéfpl 
p féléfegeuél (Ha illik embernek ő 
feleseget elhadni, — meghagyja em
ber atyját és anyját, és eggyesol ó' 
feleségével) a' deákban mind az elhad
ni, mind a' meghagyja „dimittere" igével 
adatik; — a'számtalanból elég legyen még 
az egy helyet felhoznom: Azért kiket 
iften egbé zerketet ember meg ne 
valazia (Azért k ike t isten egybe 
szerkete t t , ember meg né valaszja) 
Quod ergo Dcus conjunxit, homo non 

separet. 55. — 2-szor, hogy az el, annyi 
mvítmeg; élfelétkeztéc kénerét vélec 
vénniéc (elféíetkeztek kenyeret ve-
lek venniek) öblíti sutit panern ac-
cipere 99. Marta azért hog hallotta 
hog i c élipt éléibe futap néki (Már
ta azért hogy hallotta hogy Jézus 
eljött eleibe futa d neki) Martha 
ergo ut audivit quia Jesus venit oc-
currit üli 218. mai életben is az elgon
doltam és meggondoltam, elismerem és 
megismerem egyaránt használtatik; ezek
ben az el és meg nem egyébb mint ajfir-

matio, — ugyan az következőkben: a' 
templomnac foporlaha kétte zakada 
fellpl méd él allaiglan (a' templom
nak soporláha ketté szakada felél 
mend el aljaiglan) a summa usque 
deorsum. 120; j ipuenéc méd él ho-
ziaiglan (és jövőnek ménd el hoz-
jáiglan) et venerunt usque ad ipsum 
133. a* varosból él ki inené (a ' vá
rosból e /kiméne) abiit foras extra 
civitatem 00. kpuéti vala ptét méd 
él be a- papoc féiedélmé pituaraig-
lan (követi vala dtet mend el be a 
papok íéiédelme pitvaraiglan) secu-
tus est eum usque intro in átrium 
summi sacerdotis. 117; — Erdösinél 
is találtatik: elki véde te t t , mittetur 
foras. 150. 1. én még a': hagyj át oh el 
egy eddeglen, sinite usque h u c , ki
fejezésben sem látom az egy-et egyébnek 
mint az állitó el betücseréjének. — 3-szor, 
hogy az el, és eh, elvé, elévé és megé 
egyértelmű: élménenc (e /ménének) 
abierunt. 233. éleb ménuen (elébb 
menvén) praeteriens 212. kio élte-
uéhettec ifrln0 hazat (kik eltéve-
hédték Izraelnek házát) 48. a' deák 
textusban ugyan igy áll: qui periemül 
(agni) dom/is Israel, de nem szenved két
séget hogy vagy hibásan állott az eredeti 
kéziratban, vagy a' forditók olvasták a' 
2>er-t 2>raeter-nek; — Es micor hallana 
a' gplekezétn c éléué multat (és mi
kor hallaná a' gyölekézetnek eleve 
multát) Et cum audiret turbam prae-
tereuntem. 173. éléué futlian (eleve 
futván) praecurrehs. 173. az élebi 
.jphac kpzzpl (az elébbi próféták kö
zöl) Propheta de prioribus; éléué 
menni (eleve menni) transire 31. 
tenger élue (tenger elvé) transfre-
tum 49. Jordán élue (Jordán elvé) 
trans Jordánéin 55. az az: Jordánon 
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túl, Jordán mege ; élménc (elmé-
né) tramiit. 36; elment volna (el
ment volna) transiisset. 38. élnal-
toztatec (elváltoztatok) transfigura-
tus est 101. 

élégplét (elegyőlet) fn. mixtúra- 237. 
P. egvbe e legytwe; E. eluegytett. 

* el^ (eld, ma első) mn. primus 58. 8 1 ; 
az e lpn c (az é lőnek)primo. 167; elp 
vlo héHekét (elő ülő helyeket) pri-
mos recubitus 64 ; élp zekéket (elő 
székeket) primas cathedras. 64; elp 
let fin (elő lett fiú) fifins primogeni-
tus 126. Elpnec lézn c vtouac, g vtol-
foc elplípc (elövék lesznek utfívak, 
és utolsók előlfők) eriint primi no-\ 
vissimi, et novissimi primi. 105 ; 
embernec utoli gonozbac éleinél 
(embernek iitólji gonoszbak eleinél) 
novissima hominis pejora prioribus. 
41. P .E . elfew. 

eleb (elébb) ih. prius. 228. eleb men
üén (elébb menvén) praeteriens 
212. 

élebi (elébbi) mn. prior; — az élebi 
.jphac kpz/.pl (az elébbi próféták 
KöZŐl) propheta de j>rioribus. 148. 

elpbeli (előbbcli, ma: élőbbéin) mn. 
prior, prius ;— léznc az émbern c 

vtoii gonozbac az élpbéliecnél (lesz
nek az embernek utólji gonoszbak 
az előbbeliéknel) erutit novissima 
hominis pejora prioribus. 154. 

elplkeli (előlkeli) cs. praecedit. 18. 
eleibe kel (eleibe kel) k. obviam it. 

70. 
*elplfp (e lő lső) mn. primus; fokac 

lezn c k e elplfpc vtolfoc g vtolfoc 
élplfpk (sokak lesznek kédég elől-
sők utóisók és utóisók előlsők) 56. 
105. az elplfpnc (az előlsőnek) pri
mo. 60. 

eleué (eleve) i h . p r a e , praeter, pro, 

atite, trans; eléiié írig mondottam 
(eleve még mondottam) praedixi. 
113 ; eleue kplté (eleve költe) prae-
venit 114; eleue kélz (eleue kelsz) 
praeibis 125. eleue kel (eleve kél) 
praecedet 122. kic eleue mulnac va-
la (kik eleve múlnak vala) quiprae-
ibant 173. eleue megén vala (élévé 
megyén v'ala) praecedebat. 174. hal
lana a* gplekezetn c eleue multat 
(hallaná a' gyülekezetnek eleve mul
tát) audiret turbam praetereuntern. 
173. eleue méné (eleve méné) pro-
cessit. 232. az eleue ve te tn c kéne
rit (az eleve vetetnek kényer i t )pa-
nes propositiotiis. 136. eleue ipn c 

(eleve jőnék) procedent. 201. P. E. 
elcAviewnek ; — eleue muYla vala a-
zocat (eleve múlja vala azokat (an-
tecebat eos. 183. eleue menni (eleve 
menni) transire. 31 . 

*elue (elvé, elvé) nh. trans; Jordán 
elue (Jordán elvé) trans Jordánéin 
55. E. Jordán elue ; tenger elue (ten
ger elvé) trans fretum 49. a- to el
ue (a* tó elvé) 144. P. által a wy3en ; 
E. az allo viznek tulso par tara ; 
Cedronnac arradatra elue (Czcdron-
nak árradatja elué) trans torrentem 
Cedron 232; elö fordul: tenger ál
tal , trans fretum 30. — 

*élupl (elvől, elvül) ih. trans; Jordán 
élupl (Jordán elvől) trans Jorda-
danem 86. P. Jordán wy3en t w l ; E. 
Jordán elue; — a* gplekézét ki al 
vala tenger élupl (a' gyülekezet ki 
áll valatengér elvől) túrba quae stá
bot trans maré. 203. 

éléuén (eleven) mn. vivus; eleuen vi
zét (eleven vizet) aquam vivam. 196. 
P. elew wyset; E. ilo vizet; — fél 
éléuéncn haguan (fel elevenen hagy
ván) semivivo relicto 152; P. holt 
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eleuenyl; E. felig meg holt fjamban 
haguan. 

eleueneit (elevenéit, elevenéjt) cs. vi-
vificat; zéllét ki eleueneit (szellet 
k i elevenéjt) spiritus est qui vivicat. 
205. éltet s szinte vivificat. 

eleuente (elevente) ih. vivens; mert é 
hitétp megéleuénte vg mödot (mert 
e' hi tető még elevente úgy mondott) 
80. 

ellen (e l len) nh. contra; élléntecbé 
(ellentékbe) contra vos 59. ma: ál
lal elleniekben. 

ellen (ellen) mn. contrarius; a' zel el
len vala (a'szel ellen vala) erat con
trarius véntus. 46. 

ellenfeges (ellenséges) mn. inimicus; 
ellenfegéfec valanac egmaífal (ellen
ségesek vakínak egymással) itiimici 
erant ad invicetn. 1S 5 ; — így: bará
tosok , csmerösök. 

elme (elme) fn. mens; élmeuél (elmé
vel) mente 145 ; érteim (érteim , ér
teim) intellectus. 111. ildomosság, 
prudentia 123. 

em (cm) cs. lactat, sugit; emtel (cm-
t e l , emtél) suvisti 154; — ez az ere
detiben elébb embtel-nek volt írva, 's az
után töröltetett ki a' b; P. E. fjoptal; — 
empe (emők) lactantes. 60. P. chv-
chemyk. E. czecz fjopok. — Talán az 
em gyök szótol származik mind az em-ber, 
mind az em-szen, e-sz-en, vagy e-sz-ik. 
Valóban, Podgorszky János sz. mártoni 
kapitány 15 77-diki december 2-dáról így 
ír Jakusich Ferencz győri alkapitánynak: 
„Ezekys (a' sz. mártoni katonák) anyr-
ra megh Jet tek az oda walo Jaraf-
tul — mert keueílen vannak, mas az 
Nynchen myth Emnyk" (emniik, az 
az enniek). Illyésházy István jul. 30. 
1006. szinte így Thurzó Györgyhöz: „Ing
je k. (kegyelmed) hogj senkjnek sem bar

mát sem marháját el nem vésik, aglaimk 
Htmnjk Egj keoues Ideig." — Mi több. 
a' „temetési beszédben" is olvassuk: 
„vfa ki nopun enidiil oz gimilftwl" 
( iza, — bizony — ki napon emdül. 
emdöl, emdél, ejendel, — az gyimilcs-
tül) Régi m. Nyelv. Emi. I. K. 4.1. hol Révay 
az »j-niet betiícseiének nézi, mint ezek
ben : uzomban , hiiliimben s. a. t. Ant. Lit. 
H. Vol. I. § 9 2 . 

ember (ember) fn. homo; az első szótag 
mindig röviden íratik, a' második félhosz-
szan ; — ez emberben (ez emberben) 
in hoc homine. 184. 

*émlpc (emlők) fn. ubera. 154. 185.P. 
emleek. 

* émtét (emtet) cs. lactat; emlpc kik 
né émtétn c (emlők kik nem emter-
n e k ) ubera quae non lactaverunt. 
185. P. mellvek nem emlettenek ; 
E. melíek nem fjoptattanak. 

* émlekezic (emlékezik) k. recordatur, 
meminit 230; — két első szótagja min
dig röviden íratik; megémlékezéndel 
(mégemlekézendél) recordatus fue-
ris. 24. emlekezielmg (emlekezjcl 
még) recordare. 168. 

én (en, én) nm. ego; — mindig röviden 
íratik, én éltémététénéc napiara 
(en eltemetetemnek napjára)/// dietn 
sepulturae meae ; — szinte így a' bécsi 
codexben, 's Erdösinél is. 1. ű. 

énem (cném, eném) nm. meus. 206. 
mindig így, és soha nem enyém; — e-
neim (éneim) mea sünt 229. és nem 
enyéim vagy enyhnek. P. enyym. 

én magam (en magam) nm. ego ipse 
189; én hoziam (en hozjám, én hoz
zám) ad me ipsum. 222. 

* énen magam (énén magam) nm. ego 
ipse, ipsémet, solus; ené magatol 
(énén magamtol) a me ipso. 206. énen 
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nem tpllém (cnem töllem) a me ipso 
210 ; énen magam ne vagoc (énen 
magam nem vagyok) solus non sum 
209. 

eró (erez) fn. aes, röviden iratfk; ere 
nénipuéke (erez nemőveke) aera-
menia. 96. 

* ered (ered)' k. it, pergit, graditur, 
proficiscitnr ; keTletcc ereggpnc Inét 
(keljetek crédjönk inné t : (surgite 
eamtis hitte) 227. 116. P. mímywnk 
el innét ; ereg el innen (i meíi Ju-
deaba (transi hitte et rade in Judae-
am. 206. ki eredné megén vala (ki 
eredvén megyén vala) egressus ibat. 
133. eleredne megíaria vala (elered
vén mégjárja vala) ingressus peram-
lulabat. 173. P. elinduluan megye 
v a l a ; E. be menüin iar vala; — za-
randoclani eredet (szarándoklani e-
rédétt) per égre profectm est. 61 . 

* arézt (ereszt) cs. miltit; éreztette 
(2-d kéz , — erefztétté) misit 150. 
éréztettén0 (eresztéttenek) tniserunt 
174. 191. kpuétfegét éreztuén (kö
vetséget eresztvén) legationem mit-
tens 164. hilat éréztue (nyilat e-
resztvén) sortem niittentcs. 78. e-
resztvéjek) mittentes. 83. kic erez-
téttec nála (kik eresztettek vala) qui 
missi erant. 175. 191. éreztétet (e-
resztetétt) missus. 48. 1. bocsát. 

*érpkpdic (erőködik) k. contendit; 
erpkpggel (erőködjel, erőködjél) da 
operám 160; crpkpggétec (erőküd-
jeték) contendite. 161. 

ért (ert) cs. intelligit; érténen0 (ér
tenének) intelligerent. 189. érLenéc 
( értsenek ) intelUgant* 143. férnit 
fém ér tét ten 0 (semmit sem ertéttc-
nek) nihil intellexerunt. 172. mindig 
röviden hátik, — ért (ért) pro, propler. 

MÜNCHENI CODEX. 

* érteim (ér te im, ér telem) fn. intel-
lectus. 47 .111 .1 . elme. 

értékezic ( é r t ekez ik ) k. cognoscit; 
latnán ke* megértékezen c az igerpl 
méi mödatotuala(látván kédeg még-
ertekezének az igéről mélly monda
tott vala) cognoverunt. 126. 

*es (es) fn. pluvia, flimbus; cs ip (es 
jő) nimbus venit 160. P. 3apor effew 
i e w ; E. efd iú. — Vonástalan e-vel is 
fordul elö, de a' bécsi codex útmutatása 
szerint úgy látszik csak hibából; a' 20. 
lapon egyszer es másszor ét áll. 

és ( e s ) cs. pluit; 5 es igazacra Q. ha-
miffacra (és es igazakra és hamisak
ra) 25 ; — éfé tüzét 5 búdps kéné-
fpt ménbpl (és ese tüzet és büdös 
kénesőt menyből) pluit ignem et 
sulphur de coelo. 170. P. Efeek ty\V3 
ees k y n k e w ; E. tíiz es k inkn efo 
efek. Esik s cadit. 

: :és (es) fn. jurament um. 4 5 ; az éfert 
(az esért) propter jusjurandum. 94. 
éfedet (esédet) juramenta tua 24 ; 
éfeiiél (csévél) jura-mento 76. az éf-
rpl k i t éfkpt (az csröl k i t eskődt) 
jusjurandum quod jurarit. 125. 

* éfkézéc (eskészék, cskészik) k. ju
rát ; juraverit. 65. meg éfkeuec 
(megeskevék) juravit. 94. éfkeggél 
(eskédjel) jura. 24. efkenni. jurare. 
118. ki t éfkpt (ki t esküdt) quod ju
ravit 125. 

efic (esik) k. cadit. 35. cs*pluit. 
éfmérp (esmérő) fn. notus; megkéré-

fec ptét az éfmérpc kpzpt (megke
resek őtet az esmerők között) re-
quirebant eum inter notos. 128. — P. 
ewfmerewy kcwsewt. E. efmerök 
közöt t ; p éfmérpi (ő esmerői) noti 
ej us. 187. 

éfmérétes (esmeretes) mn. notus; éf-
mérétes vala a' púfppckél (esmere-

36 
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tiis vala a' püspökkel) erat tiotus 
Pontifici. 233. alább: a' püspöknél. 

éfti pénz (esti pénz) fn. denarium di-
urHum. 57. P. naponkent walo 3am 
pen3; E. egg egg napi mii. 

eftuehezic (estvchészik ) k. vespera-
scit, — megéftuéhezic (mégestve-
lieszik) adcesperascil. 189. P. meg 
eftweledV'k. E. cftue fele vagon. 

éuézét (evezet) fn. navigium. 95. 240. 
ez (ez) nm. hic, iste, is, ille; ez idő

ben (ez időben) hoc tempore 172. é 
Midaual (e' csudával) ad spectacu-
lum istud. 1SG. énuépert (e* népért) 
propter populum huttc 219. 1. az. 

enne (ennye, ennyi) mn. tantus. 30. 
ézenne (ezennye) mn. tantus; ézen-

ne hútot (ezennye hütöt) tantam fi-
dem 140 ; íme ez enne ézténdpeben 
zolgaloc te neked (ime ezennye esz
tendőkben szolgálok te neked) ecce 
tot a/mis servio tibi. 1G6. ez ennen 
(ez ennyön, ez ennyien) tanti. 240. 
— 1. anuye. 

ű. 
e (é) kérdő szó, — mind a' bécsi, mind e' 

jelen codexben állandóan hoszíi e-vel há
tik, és mindig azon szó után tétetik melly-
re a' kérdés irányoztatott, külünbözöleg a' 
mostani divattól; — Ihattatoc é a' ke l 
het ki t én iando vagoc (ihatjátok e' 
a' kelyhet k i t en iandó vagyok?) 
Tuggatoc é, mert a' poganocnac s. a. 
t. (tudjátok é? mert a 'pogányoknak 
s. a. t.) 5S. Nemde két vérébec adat-
nac eg fel pénzen é (nemde ket v e 
rebek adatnac égy fél pénzén é?) 
nontte duo passeres asse vaeneunt. 
35 ; — néde a- ieles búnps mtiuél-
kedétbéliec es tezec azt é (nemde a' 
jeles bűnös müvelkédetbeliek és te
szek azt é ?) nonne et publicani hoc 

faciunt f 25. Efmértéd a* paranuo-
latocat é (esmérted a" parancsolato
kat él) praecepta nosli? 105. 

*égpdpz (égödöz) k. ardet ; mii zú-
upne égpdpz vala (mii szú'vönk égö
döz vala) cor nőst rum ardens erat. 
189. P. bw3go wala; E. meg ghcrie-
dett vala. 

*e]j (éj j , éj) fn. nox. 212. P. eey E. 
y ; — az éyn c mafod vigazaíta ko
ron (az éjnek másod vigyázatjako-
ron) in secunda vigília tioctis. 159; 
éfel koron (éfel , éjfelkoron) mé
dia nocte. 70. 114. 153. 

ecéaka (éjtszaka) fn. nox in ed ez ec-
caka mnnkalkoduan (ménd ez éjt
szaka munkálkodván) 134; g vala 
med eézaka ifténnc imadfagaban (és 
vala ménd éjtszaka istennek imád
ságában) ; mind éjét- szaha, éjt" 
szalia, tota nocte, min t : ménd e 
napot estig »tota die 57. 

*élémédic (élemedik) k. procedit in 
diebus ; j ez elemet nála foc napoc-
ban (és ez élemédt vala fok napok
ban) et haec processerat in diebus 
multis. 128. P. fokát elt wala; E. 
nag ideü vala; — j monnoc p napoc-
ba megélémettéc volna (és monnok 
ő napokban mégélemédtek volna) 
et ambo processissent in diebus su-
is. 122. P. idefek walanak; E. el
mulat tak vala ideieket. 

élet (é le t ) fn. victus ; p életet (ő éle
t é t ) victum satun. 178. egyebütt 
vita. 

éltét (éltet) cs. vivificat. 200. P. meg 
e l t e tv ; E. meg eleucnyti ; —éléue-
neit (elevenéjt) szinte vivificat 205. 

érdem (érdem) fn. merces. 25. 57. P. 
ber ; E. munka. 

ért (értt) nh. pro , propter ; p érté oz-
lat Ipt (ő ért té oszlat lőtt) dissensio 
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focta est propfer eutn. 208. P. 
ew myatta; E. fi felőle; te erted 
(te értted) pro te. 182 ; nem én ér
tem (nem cn érttem) non propfer 
rne. 221 •, t áé r t é t ec (tü ért tetek)pro 
robis. 181. P. éret tetek; E. irette-
t ek ; — mi crtpc vagö (mi érttünk 
vagyon, 2. \i.) pro nobis est. 149.P. 
uelewnk wagvon; E. mellettünk va
gon. — Rövid magán hangzón végződő, 
vagy birtok ragns nevek után, nem hosz 
szítja meg a rövid szótagot, — gilkof-
fag tétéiért (gyilkosság tótéiért)pro-
pter homicidium. 185; p igéiéért (ő 
igéjéért) 177; — i f t é n n c orzagaiert 
(istennek országajért, országaeW) 

propfer regnum Dei. 172. — E r t» 
intelligit. 

* e s , (és) ksz. et. Csak a' mondat elején 
íratik ki, egyébkor mindig a' deákból át
vett (j jeggyel fordul elő, miként a' bécsi 
codexben is, — s midőn beszéd közben 
betűvel kiírva áll, mindenkor észetiam, 
a' mai: is értelemben vétetik. 

•• 
E. 

»• (ö , hé) isz. E mit halloc te felplléd, 
Quid hoc audio de te? 167 ; „E mit 
gondoltok tü szivetekben." 85. 

éber (éber, héber) mn. hebraeus; éber 
bptockél (éber bűtökkel) literis he-
braicis 186. P. E. Sydo ;— hebcrpl 
(héberől) hebraice. 199. 236. — Si-
dó , Judaeus; fidocnac királa (*si-
dóknak királya) llex Judaeorum. 
186. 

eg , ég (égy) fn. és mn. unus; — Ré-
vay, Elab. Gram. Hun. Vol. I. Tom. I. p. 
267. a' chaldai chad, unus, prlmus, ere
deti szóból származtatja, chad, had, hed, 
ed, egy, változatokkal; — ugyan abból 
a' héber echad, 's többféle lapp nemzetsé
gek odik, ölik, ihlet, ejet, akii, 's a' 

perzsák jek, szavai); — az e/o'*prlttius, 
rendező szám származtatására a' héber 
jáal, incepit, igét veszi fel, miből mond 
a' magyar el állott elő. Nem tudom kell-e 
nekünk illy messze mennünk, 's nem in
kább állithatjnk-e, hogy az rg-hűl, — 
nielly miként már az el szónál említeni, az 
<?S"y-gyel. meg-gel, megy-gyél, wagy-gyel, 
azon jelentésíi, — származott a' héber 
echad, achad, had (Antíqv. Lit. Ilung. p. 
230) a' perzsajek s.a.t. Valóban, a' Bor
sod vgyei 1641-kiés 1642-ki két levél 
eléggé mutatja, miként lett az egyből el, 
honnan az elő, elv, ekö, elülső s. a. t. 's 
hogy e' részben nem szükség idegen nyelv
ből vennünk fel két különböző gyök sza
vat. — A' vagyon, est, rendhagyó igénk, 
mellynek eddig nem ismert volni, esse, 
határozatlan módját is fentartá e' münche
ni codex, elég tanúságát adja a' gy és / 
betűk cseréjének. Nevezetesek az egy 
származékai, mellyek e' codexben találtat
nak; a' többes eggyek, azon szerint mint 
kettői, mi a' deák szerkezetet tekintve nem 
annak utánzása, hanem Hévay (Elab. Gram. 
Vol. I. Tom. I. p. 177) azon véleményé
nek bizonysága , hogy fő számaink a' ren
des többest is felveszik; — hog lcgen c 

eggéc (hogy légyenek eggyek) ut sínt 
unum 231. P. hogy legyenek c g y ; E . 
hog eggek legének; — j egébec p 
taneituani kpzzpl két tpc , et alii ex 
discipulis ejus duo. 240. 

egéb (égyeb, ma: egyébb) mn. töbnyi-
re alius, caeteri, — más malter, 
némclly s quoddam ; egy némel ly , 
néki s quidam ; — egéb ki vét 
(j. egéb ki arat (égyebb ki vet 
és égyebb ki a ra t ) alius est qui 
seminat, et alius qui nietit. 198. 55. 
201. egebéc (egyebek) alti 50. itt né-
mellyek értelemben vétetik: „És kérdi 
vala — Kinek mondják emberek cm-

36* 
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bérnek fiát, És azok mondának : 
Égöbek János baptis tának, Egye
bek küdüg I l lyésnek, de egyebek 
Je remiásnak ;" — egebeket (egyebe
ket ) alios 57; itt mások értelme van: 
De tizen egg)'ed idő koron ki méné 
és léle egyebeket á l la t tok" et t'uve-
nit altos stantes; — igy szinte: „Va-
lának egyembe Simon Péter és Ta
más s. a. t. és egyebek o tanéitvá-
nyi közül ke t tők" et alii ex disci-
pulis ejus duo. 240. P- ees egyéb keet 
t anv twanv; — caeteri jelentéssel áll 
a' 143-k lanon: „Tü nektek adván 
vagyon megesmérnétek isten or
szágának t i tk já t , egyebeknek ke
dég példabeszédékben-" 

egebi (égyebi , egyebei) mn. alia eo-
rum, reliqm eorum; lm ki mént ki vet 
vetni ő magvát, és mikor ve t , né-
méllyé'k (quaedam) estének az út fe
l én , — Égyebi (alia) kédég estének 
a' kövesre , — Égyebi ke- esének a' 
tüviíTekbe" s. a. t. 4 1 ; P. E. nemel-
lyek ; — „Mennyeknek országa ha
sonlati k királyi emberhez, k i tött 
münyekezót ő fiának, és eresztétté 
ő szolgáit hívni (vagy hiúm) a' h i 
vatalosokat a* ményekézőbe , — A-
zok kédég mégxítálák és elménének, 
némellyih (quidam) ő falujába, de 
néméílyih ő kereskedőiére, Az egye
li (reliqui) kédég ő szolgáit meg-
fogák." - 62. P. nekyk E. az egéb 
hiuatalofok. — Ezek a' magyarban még 
mind a' birtokrag egyes számában álla
nak, bár többessel vágynak összekötve, 
de elő fordul a'többes szám is: „Ki vet, 
igét ve t ; — Ezek kik az lít felen 
vágynak hol az ige vettetik ; És 
ezek azonképpen kik vettetnek a' 
kövesre , — az egyebik (alii) k ik a' 
tüvisbe ve t te t tenek, kik halják az 

igét" s. a. t. 89; — „Követvén ké
dég a' nembériek kik ő vele jötté
nek vala Galileábol, láták a' kopor
sót, —• és lélek a 'követ elhengörejt-
vén a' koporsóról, — És mögfordól-
ván a' koporsótól hirdetek a' tizen 
egynek, és ménd az egyebiftnek (et 
caeteris omnibns) 187. 

egeb ként (égyebb ként , egyébként) 
ih. alioquin. 164. a- kent (akként) 
szinte alioquin. 136. de helyesbben ta-
li ratione. 

* egembe (egyembe, ma: egyetemben) 
ih. simul; ketten egembe (ket ten 
ügyembe) duo simul. 238; kic egebé 
v ln c vala (kik ügyembe ülnek va
la) qui simul accumbebant). 142. ket
ten lézn c prlpc egémbé (ketten lesz
nek őrlők egyembe) duae erunt mo-
lentes in uuiim. 170; legenc megto-
kélléttéc egémbé (légyenek mégtö-
kéllettek egyembe) sint consumma-
ti in unum. 232 ; 5, egémbé pruén-
deznéc vala (és egyembe örvendez
nek vala) et congratulabantur. 124; 
p vélec egembe eupc (ő velék egyem
be evők) cum illis discumbentes. 135; 
egémbé prpYlétec én velem (ügyem
be őröljetek en velem) congratula-
mini mini. 165; — Előfordul: eged
be , ugyancsak simul értelemben a' 85-k 
lapon, .'s ha vesszük, hogy az egy mel
léknévből eredeti az egy-en igebatározó, 
miként k/il-höl a' kükön, «s-boI az az-on, 
's ezekből az: egy-en-ben, kiil-iin-ben, az-
on-ba/i, melly otóbbiak kiU-öm-beu, és az-
om-ba/i, alakban is divatoznak, — alkal
masint helyesebben. — Egbé zéggűc 
(egybe szedjük) colligimus 4 3 ; a* 
gplékezet ke- égbe futuan (a' gyö-
lekézet kédég ügybe futván) turbis 
autem concurrentibus. 155 ; vélec 
pzup (velük öszvö) simul cum eis. 43. 
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eg eddeglen (egy eddeglen) ih. usque I 
htic. 183. P. cgvglen. E . ecéziglen. 
1. El. 

egenlo (egyenlő) mn. par ; két egen-
lp gerlicét (ket egyenlő górliczét) 
par turturum 127. P. keet gerly-
czet; E. feles f3amxi gherliézét. 

egetlen cg (egyetlen egy) mn. unicus; 
mert egetlen cg énnekem (mért é-
gyétlen égy en nekem) quia unicus 
est mihi. 149. P. egyetlenem een ne
kem; E. en nekem eggetlen egy f3Íi-
lottcm. 

cggén eggén (éggycn éggyen) ih. sin-
gulatim. 115-

eggic (éggyík) unus eorum; igen gyak
ran elö jö, a' mai szokást tekintve felet
te különös szókötéssel; azocnac fe eg-
gichéz (azoknac fém éggyikhez) ad 
nullám illarum. 132 ; felmenne ke" 
a- liaio cggicbé (felmenvén kédég a' 
hajó éggyikbc) ascendens autem itt 
uttatn navim. 134. micor volna a' 
varofoc eggicbén (mikor volna a' 
városok éggyikbcn) cum esset itt 
una civitatum. 134; Es ig lpt a" na-
poc eggicbén (Es így lőtt a' napok 
éggyikbcn) Et factum est in una 
dierum. 135.144.176.—A' Nyelv Em
lékek I. K. 277. lapján, e' szúllás mód a' 
latinosságok közé van sorozva; én nyel
vünk leg szebb eredetiségének nézem.1) Va
lóban, Révay sok fáradságos mutogatá
sait, hogy az ik nem egyéb mint az ó'bir-
tokrag, 's hogy rendező számainknál: el-
ső, másod//;, harmad//;, negyed/A s. a. t. 
midőn nem ezt akarjuk kifejezni: primus 
ille, teenndut, tértim, qaartw ille, — 
helyesbben mondhatá : primus, secundus, 
8. a. t. illorum, Jiorum, quorundam, hominum 

1) Illy szókötcst: „ k i c n c é g g i c " én ma is 
latinosságnak. Másutt, felőle. D. 

s. a. t. — vétkesen használjuk a' ső és ik 
birtok ragot (Elab. Gram. T. I. p, 2 8 1 , 
3 3 7 — 3 i 0) semmi nem igazolja annyira 
mint ez. Látjuk itt a' fő neveket előre e-
resztve: azoknak sem egy/íhez, — a' hajó 
egy/Abe, a' napok egy/Aben, — 's az után-
követö egy-hez kapcsolva az ik birtok ra
got , — épen úgy mint ha állana: azoknak 
sem egy ebez, a' hajó egyeben, mikor vol
na a városok egyeben , in una civitatum ; 
és ez a' legegyszerűbb, Iegtermészetesb; 
— az cgy-ik-e más-ik-a valóságos pleona-
smus, — épen ollyan mint a' szabolcsi fett 
is, a' zalai majája, 's a' szélesbben el
terjedt áztat, eztet. Önként foly ezekből, 
hogy az egy = ikiink, míisikunk, valamel-
lyikünk, vaIamelly?'A/eA is nyelv szabály 
elleni; a' természetes és szabály szerű 
ragozás ez: egy-e, vagy egy-/<», vagy 
egy-?/;, unus illius, egy-ed, unus tui, egy-
egy-em unus mri, — többesben; egy-''/', 
egy-jck, egy-íj'/;, unus illorum, egy-el^/;, 
cgy-itpk unus vestrmn, egy-ünk, egy-euk, 
egy-ink, unus nostrum. Ezen ragozás hasz
náltatott hajdan szinte egyedül, non cask 
e' jelen, de a' bécsi codex, úgy Pesti 's 
Erdösi tanúsága szerint is, sőt használta
tik némelly egyes esetekben még ma is 
hol azt a' fonák szokás sarkaiból ki nem 
forgatta. ím a' példák: Mondjad hogy 
e' ket fiamnak egy-i& üljön te jog 
felőlied, és a' más-i/i te bal felől
ied. 5 8 ; azoknak sem egy-i'Ahez 
ad nullám illarum. 132; a' városok 
egy-í'Abcn, in una civitatum 134. a' 
napok cgy-í&ben, in una dierum-
135; Azok kedeg e lmenének, né-
melly-zA- (quidam illorum) ő falujá
ba, de némelly-íA (quidam illorum) 
ő kercskedetére, az egyeb-í (caetc-
ri illorum) ő szolgáját megfogák; — 
ha a' vak a ' v a k o t vezetendi , mon-
ridL-ik a' verembe esik, caeciis autem 
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si caeco ducatum praestiterit;, «/«-
io (uterque illoruni) in foveam ca-
dunt. 47. Egy néminemű usorásnak 
valának ket adősi , egy-ik tartozik 
vala öt száz pénzzel , és más-J& öt-
venve l , Azoknak kedeg hogy nem 
volna honnan megadniuk, megha
gyd (elengedé) monnarönak, (utris-
que , utrique corum) 142. Méndc-
nek k ik válnak vala betegeket — 
viszik vala azokat ő hozjá, és ő 
egy ménden-í&rc (singulis illoruni) 
kezét vetvén, megvigasztja vala a-
zokat. 133. Pestinél is olvasható: Nem
de keet werebet hosnakc hogy ela-
gyak egy kyfpen3en, ees annak 
eggyiklc nemefyk aj fewldre. 19. 1. 
Bizony mondom tü nektek, mert tü 
egy-itek (unus vestrum) elárol en
gemet. 73 ; Pestinél szinte egytek, Er-
dösinél: tü közzölletck cgg; Tü ki-
tek kedeg gondolván toldhat ő á l 
latjához egy séngnyét , Quis autem 
vestrum cogitans potest adjicere ad 
statnram suam cubitum unum. 27. Tü 
ki-teknck (cujus vestrum) szamara 
avvagy tehene a' kiítba esendik, és 
nem leg ottan ki vonszja é azt szom
batnak napján. 1G3; —Valak i -tek 
mondáiul e* hegynek, — quicunque 
(vestrum) dixerit huic tnontis.a. t. 
108; — Tü egymendeiWeA (unus 
quisque vestrum) szombaton nem 
megódja é ó' tehenét? 161. P. wa-
lainelly7e£ E. m i n d e n l e i / — Hogy 
egyméndea-tek elhimlessetek tün 
tulajdonitokba ; ut dispergamini 
unusquisque (ves t rum) in propria. 
230; Valaki akarand tü közöttetek 
elő l enn i , lészen ménden-tehnek 
szolga (szolgája) , érit omuium (ve
strum) servus. 106. — A' köz életben 
is így van még ma is: egyitek, mellyi-

tek, valamellijitek s. a.t. — Aggad 
múnekpnc bog egginc te iog fellol-
led (i mafinc te balod felöl v'üpnc 
te diLpfegedben (Adjad mii nekönk 
hogy egy-ink te iog felőlied és más-
ink te balod felől üljünk te dicső
ségedben), unus (nostrum) ad dex-
tram tuam, et alins (nos t rum) ad 
sinistram tuam sedeamus. 106. Ezek
ből úgy hiszem eléggé világos fennebbi ál
lításom , most lássunk néhány példát 
birtok rag nélkül; „Ereszté ő szol
gáit a' vinczélerekhcz hogy vennék 
a' szőlőnek gyimölcsét, És a' vin-
czélerek ő szolgáit megfogván, né
mellyel (alium) mcgvere'uek, né-
mellyet (alium) megölének, némel
lyé/ (alium) kedeg mcgküvezéuek" 
61. „Mit használ embernek, ha 
ménd e' világot nyerje és ő lelkében 
gyötrelmet szenvedjen, — mert em
bernek fia jövendő ő atyjának di
csőségében , — és tehát megad egy-
ménden//e& (unicuique) ő müvel-
kedete szerént." 50; — „Mert ki tű 
közöltetek (qui vestrum, helyesbben 
quis e vobis) akarván tornyot rakni 
nemde először megszámlálja é ő 
költségét." 164; —„némellyek ke
deg ő közőllök" quidam autem ex 
ipsis. 218. „IJj bort új tömlőkbe e-
resztnek és monno (ambo) megtar-
ta t ik ." 32. „Valának kedeg tnonnok 
i g a z a k , " Erant autem justi ambo. 
122; „Jövének és betelték monno 
hajőt, ambas uaves. 134. „Az éjjnek 
másod vigyázatja koron," in secun-
da vigília 159. „Az idő vala monnal 
tized" kora erat quasi decima. 192; 
A' rendező számokra nézve e' részben elég 
példát hoz fel Révay, Elab. Gram. T. I. 
pag. 3 3 8 — 339; én még csak követke
zőket iktatom ide, mellyek mind a' bir-
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tokragos , mind az a' nélküli formát elö-1 
Hintetik: „Egy némincmő embernek 
vala ket fia , és vépvén monda az 
elölsó'nek {primo illorum) s. a. t. Vép
vén kedeg a' másodhoz (ad secint-
dum ex Mis) és a' felelvén monda: 
Elmegyek uram és nem méné; — 
íncWyik tüttö e' kettő közöl (uter il
lorum ex his duobus) az atyának a-
k a r a t j á t ? — „Mondának nek i : Az 
elölsó" (primus illorum) 60. „Egy 
némelly ember alkotott nagy vacso
r á t , és hiútt sokakat , és eresztette 
ő szolgáját mondani a' hivatalosok
nak hogy eljőjenek. Es kezdek ménd 
egyem be magokat menteni. Az eló 
(primus ex iis) monda s. a. t. És a' 
másik (altér illorum) monda. És 
a' harmad (tertius ex Mis) monda." 
163 ; — Úgy látszik azonban, a' két for
ma elég korán egybe kezdett zavartatni. 
Már e' eodexben is előfordul; Avvagy 
mélly némbéri válván didragmát , 
és ha elvesztendi az egyik dragmát 
1 6 5 ; — és ki csapandja egyik tü-
gyödet, tartsad neki a 'másikat és," 
138; — de hogy Erdélyben még a' 18-d 
század elején is élt ama szabályszerűbb, 
mutatják egy némelly 1707-diki ottani ta-
núvallatásnak következő szavai: ,,26. Te-
sús 's a' t., az mint ax edgyesz/etö felek
nek egyiknek lovának nyoma ki is vága
tott azon helyen köböl." — Ismét: „27. 
Testis 's a' t. az régi időben lőtt határ fe
lett megedgyeső két félnek egyiknek pat
kós lovának nyoma meglátszott." 

*eghaz (egyház)fn. templum, ecclesia; 
az cghaz mefterin0 (az egyház mes
terinek) ad tvagistralus templi. 183. 
•— többször elő jö templom is, p. o. „Jól
lehet méndén napon veletek voltam 
volna a' templomban." 183. 

* eg menden (égy méndön) mn. unus-

quisque. 50 ; tú egmedéntéc (tü égy-
niöndentek) unus quisque restrum. 
161. 230. egmédenicre (égymén-
dénikre) singulis. 1 3 3 ; — I. Egic. 

cg neminemo (egy néminemű) mn. qui-
darn. 122.166. s. a. t. 

e S vgp (egy ügyű, együgyű) mn. sim-
plex 155. egúgouec (együgyővck) 
simplices. 34 ; P. egygy ; E. egg ugu. 

*cs (és, ma: is) ksz. etiam. Miként az 5 
(és) et kötszónál megjegyzem, a' 153-k 
lapon a' Mi atyánk-ban előforduló: „(t 
azonként" talán egyetlen példát kivé
vén , mindig kiiratik, holott amaz a' la-
tinirásliol megtartott (j jeggyel adatik ál
landóan , mind itt mind a' bécsi eodexben. 
E' különösség arra bírt engemet hogy e' 
helytt bővebben ereszkedjem e' szó visgá-
latába. Révai Antiqu. Lit. Ilung. Vol. I.§. 
114. azt jegyzi meg az és, et, kötszórol, 
hogy ez hajdanta, é magán hangzója meg 
nem változtatva, után is tétetek a' szavak
nak , miként a' latin que és qnoque; igy 
jö elö a' régi temetési beszédben is, Hug 
es tiv latiatuc, de úgymond a' mai szól-
lás mód szerint itt sem helyesen, mert a' 
ti is látjátok helyett, a' latin et vos videlis, 
adaték. Később a' hoszú é rövid i-\é vál
tozott , 's etiam jelentést vett fel csaknem 
állandóan; Telegdi idejében pedig főként 
az i magányhangzón végződő szók után 
tartatott meg az és; Hogy mies feltá~ 
madgyunc 's a" t. A' müncheni eodexben 
többnyire mindig es jö elö, igen ritkán 
é s , még ritkábban és; az e magánhang
zó illy változatossága miatt sorozám e' köt-
szót a' közép é-sek közé. 

Mai szollás mód szerint fordul elö töb
bek köztt következőkben: mígne mega
dod az vtolfo aki.at es (mígnem még
adod az utolső akcsát és) donec red-
das novissimum quadrantem. 2 4 ; 
nemde a' jeles bűnös müvelkédet-
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béliek és teszek azt é , nonne et 
publicani hoc faciunt? 25. a' kon
koly kiszedvétek kiir tsátok velék 
öszvö a' búzát é s , colligentes ziza-
nia eradicetis simul cum eis triti-
cum. dé ma és tudom. 218 ; — a' 
160-k lapon és; - 4 3 ; 4 8 , 7 1 , 75. 
109. 208. így használja azt Pesti is ál
landóan 's Erdösi nagyobb részént. Azonban, 

Ama latinos módra is több példát talá
lunk. Légyetek tökélletesek miként 
es tü mennyéi atyátok tökél le tés , 
2 5 ; És bocsássad mü nekünk mü 
vé te tünke t : miként és mü bocsá
tónk nekőnk vé te t t eknek , Et di-
mitte nobis debita nostra sicut et 
nos dimittimus debitoribus nostris. 
2 6 ; Mert ha megbocsátandjátok em
bereknek ő bűnüket , megbocsátja 
és tünekték tü mennyei atyátok tü 
vetkezet teket , 26; Mert és en há
taim alatt szérzetétt ember vagyok, 
Nam et ego homo síim sub potesta-
te constitutus, 2 9 ; Tisztőhad még 
először azt mélly belől vagyon a' 
kelyhén és a' tálon, hogy és a' tisz
ta légyén a' mélly kiívől vagyon, 
ut fiat id quodde foris est mundum. 
65 ; Ha k i jő enhozjám és nem gyű
löli ő atyját és ő anyját 's a' t. Még-
len kédég és ő lelkét (adhuc autem 
et animam suam) nem lehet en ta-
néjtványom. 164; Vadnak kédég és 
sokak egyebek, Sünt autem et alia 
multa. 241. Kellemetes hogy és en 
él ménjék, Expedit vobis ut ego 
vadam 229. — Nem lehet egyszeri te
kintetre észre nem venni hogy itt minden
ütt kölszó vagy z'ge/iatározó után és név
más előtt áll a' kérdéses és, épen Vigy 
mint a' temetési beszédbeli Hogy es tiv 
latját ok-han ; — latinosságnak pedig azért 
bajos egészen állítani, mert ezekben: Ut 

fiat id quod de foris est mundum ; — K.t-
2>edit vobis ut ego vadam, elő sem fordul 
az et vagy etiam; — 's nagy a' különbség 
a': hogy is az tiszta Ügyen mi Ily ki'tciil va
gyon ; — Kellemetes hogy is én el menjek, 
— és a': hogy az is tiszta légyen s. a. t.; 
— én is el menjek között. Ma is köz 
nyelven forog: A' mint is én eleve meg
mondottam; Ha is, 'sa't. Erdösinél ta
lálom: Nemde két verebeczket egg 
küfded pinzen adnaki e l , — azok 
kozzol es egg az földre le nem efik 
az tü atatok nélkül. 15. 1. Igehatá-
rozó elölt áll a' 143-k lapon e' müncheni 
codexben, Légyen te akaratod mi
ként menyben és azonhéut földön, 
mi a' deák szerkezeiből egészen kimaradt. 

Különös)) alkatban tiinik elő az és kö
vetkezőkben : Értet tétek é ménd eze
ket? Mondnak neki: Esugy, Etiam. 
4 4 ; Ugyan ezen Etiam az 5 2-k lapon tat 
úgy-gynl fordittatik, Tü mestertek nem 
fizeti meg a' didragmát? és ő mon
da: Tat úgy, -dit: Etiam; — a' 
153-dik lapon bnony-njBl, Ennek va-
la húga Mária, ki bizony ülvén úr
nak lábainál, quae etiam sedens 
c t c Ezen bizony ugyan azon lapon j>or-
ro értelemben vétetik ebben: Bizony 
egy kellemetes, Porro unum est ne-
cessarium, a' Mi atyá/tk-ban pedig 
csupán affirmatioúl használtatik : Es 
bocsássad mü nekünk bűnünket , 
mer t bizony és mü ménden mü-
nekünk vétendőknek, Et dimitte 
nobis peccata ttostra, siquidem et 
ipsi dimittimus omni debeuti nobis. 
153. A' tat ugy utique helyett áll 
a' 60-k lapon ezekben: Mondának 
n e k i : Hallod é mit mondnak ezek ? 
Jézus kedeg monda nek ik : tat 
úgy; — az és ugy pedig itaque 
helyett a' 21 7-k lapon ebben: Jüt t és 
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úgy Jésus, Vettit itaque Jesus. Ezt 
ma tehát-\i\ fordítanék) de a' ta
lál tunc-ot jelentett az elő korban. 

Leginkább kitünteti ti latinosság bé
lyegét a': de es ha , sed et si; de es 
ha a* hégnéc inondandotoc, (de es 
ha a' hegynek mondandótok) sed el 
9i monti huic dixeritis. GO; — mert 
es ha nem adja ü neki azért hogy ő 
barátja légyen, etsi tton dahit i&3; 
Es ha istent nem félem, Etsi Deum 
71011, fit/ICO. 1 7 1 . 

A' meg igehatározónak utánna tétetvén 
meges, adhuc, később mégis, mégis, ma 
megint; elejébe tétetve esmeg, esmeglen 
később ismeg, ma ismét, ismétlen, vi
szont, viszontag, lett belőle. — így a' 
nem, ne, igehatározó előtt esnem, es nr, 
is nem, is ne, vele összeforradva sem, 
se, nec, nrque; is nem ki, is nem mi, is 
nem ha, sr nem ki, se nem mi, se tit m ha; 
semhi, semmi, sem/m; senki, semmi, son-
ha, soha, non nllus, neino, nihil mm-
quam. 

Úgy látszik nekem, nem tudom esa-
lódom-e? hogy az esset, az%, ég*meg, 
meg-höl lett holiicserével , ebből az is, 
a' hajdani isa, s később a' biz, bixa, bi-
zowy, visz, visza, viszony. — A'köznép 
még ma is állandóan meg-et, Sopron és 
Győr vgyék némelly vidékein még-nt hasz
nál nz rá kötszó helyett. E/t: Péter, rá 
Pál, rá János, — így mondja; Péter, meg 
Pál, meg János; — ,vagy Péter mégVkl, 
meg János. — Az KI szó alatt elég ho-
szasan nyoinozgatám a' meg, vagy eg szó
nak tübbféle átváltozásait, 's jelentéseit. 
— jrrae, pro , praeter , Ira/is, re , esz
méken felül, ajjfirmatio értelmet is foglal 
az magában; — síit az: edd-eg, edd-ég
ien, vagy miként Erdösi használja: ecez-íg-, 
ecez-?*#-len, 's az est-eg, ma: est-?g-, 
útmutatása szerint usque, jelentést is. — 
MÜNCHENI CODEX. 

Innen lehet megfejteni hogy a' temetési 
beszédben, hol az rá, is, már felváltva 
jő elő , az isa annyi mint bizony, certe, 
vére, profecto; — hogy e' miineheni co-
dexhen, az es ttgy, tat úgy, bizony, an
nyi mint, eliam, certe porro, ig-en : — 
az esmeg annyi mint meg meg»itenun;.— 
a : meges annyi mint adhnc: — a' megmar 
vada, annyi mint visszamaradó, reman-
sit: — a' borsodi 1641-ki és 1642-ki le
velek szerint a'; mint el, mini egy, annyi 
mint iticirca, praeter propter; s egy né
melly 1027-ki levélben is még, mellyet 
a' Tuilománytár 183S-ki IV-k kötetében 
szóról szóra közlék sönemmi-t találunk sem
mi helyett. 

*esmeg (ésmég, ma ismét) ih. iterűm. 
21. P. megvs, ifmeg; E. wifsontag, 
efmeglen. Efmeg viue ytet az ör 
dög igen magas hegre. 21. 24. Es 
eí'nieg mödom tú néktec. 5G. 117. 
118. 161. 209. s.a.t. 

*eaic, ézcc (eszik, eszek) k. comcdit, 
maiiducat; — az eszik és eszek egyaránt 
használtatik, mind közép mind eselekvö 
alakban, miként: teszek, teszik, harago-
SZék, haragszik, eskeszé'k, esküszik, iszék, 
iszik, viszek, viszik, 's a' t. helyett; — eszén 
nem jő elő. Mert e búnpfoket fogad 
(Í ézec (niandiicat) ouelec (Mért e' 
bánosokét fogad és eszek ő vélek) 
165; — Ki ezic engemet (Ki eszik 
engemet) Qui maudacat me. 205 ; 
I'. kv engemet esen ; E. ki enghemet 
end ; — é z e c vala (eszek vala) ede
hat. 82. discubiiit 142; — meg ézéc 
vala (meg eszek vala) manducahant. 
13G;— ezec 5 izec (eszek és iszék) 
manditcet et bibét, G9, 1.56; — t e 
hazadnac /ere imé meg pt engemet. 
(te házadnak szerelme még ött en
gemet ) Zelus domus tuae comedit 
me. 193. P. cwn meg engemet; — 

37 
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E. meg cmif3te enghemet; meg pt- ' 
tp (miig öttii) comedit 38. manduca-
vit 1 3 6 ; — P. meg e w t t e ; E. meg: 
fitté; — ötték vala a' kényeret , matt-
ducaveriint 203; a' kenyerekből ütte
tek , 2 0 3 ; mü atyáink mennát fit
tének 203; — p n c (önnek) manduca-
verunt 45, comederunt 48; P. ewnek ; 
E. finek; egei (egyel) manduca. 198; 
— eiéndic (ejendik) mauducaverit 
204. E . éndik ; — vagon éiendp ét
kem (vagyon ejendő étkem) cibum 
habeo mattducare. 198 ; — p a* ház
ban eyette (ő a házban éjet te , ré-
szesnlő) discumbente eo in domo. 31. 
meg enni (meg enni ) edere. 38. — 
ötté* effudit. 72. 

etec (öték) fn. esca 27, cibus. 198. 

F« 

I'aizat (fajzat) fn. genus 102; P. ncem; 
E. fay. — Nemzet -geueratio, géni-
mén ; Nem =família. 

facla ( fák lya) fn. fax; 116; 232 ; -
Zpuetnec (szövétnek) lucerna. 23. 

falat (falat) fn. öncéllá. 224. 
faldoclo (faldokló)fn. vorax 37 ; P. tor

kos ; E. nag itelu, 
fazokas (fazokas) Fn.fguhm. 11. 
*féd, fég(fcd, fegy) cs. corr/pit, incre-

pat,emendat,arguit; fed mgptét (fedd 
még őtet) corripeeum 53 ; — H a b ü n -
héndic te benned te átad fia feggéd 
üig ptet ( H a bűnhendik te benned 
te atyádfia, fegyjed még őtet)Sipec-
caverit in te fráter tuus, increpa 
illum. 169. P. E. fed meg ewte t ; — 
Fédmeg te taneituanidat (Fedd még 
te tanéjtványidat), increpa discipu-
los ti/os 175; — Ki fég meg enge
met tú kpzzpllétec a* búnrpl (Ki 
fegy meg engemet tü közzóllcték a' 

biínröl) Quis ex vobis arguet me de 
peccato. 2 1 1 ; — megfeddi e uilagot 
búnrpl (mégfeddi e' világot hunról) 
arguet mundiim de peccato. 229 ; — 
meg ne feddeffénc (még né feddéf-
fenék, non arguantur- 195; — meg
feddi vala (megfeddi vala) incre-
pabat 99 ; — meg feddem azért ptet 
(megfeddem azért dtet) corripiam 
ergo illum. 185 ; — megféduén (még
fedvén) iucrepans, 133, 148; — El-
éréztc azért megfégnen ptet (eleresz
tem azért mégfegyvén dtet) Etnen-
datum ergo illum dimiltam, 185. — 
Innen: 

féguer (fegyver) fn. arma. 232. 
fed ( led, löd) cs. operit; — fenki ké-

a* zpuetnec meg goitnan nem fedi 
be azt. édennél (senki kedég a' szö
vétnek meggyújtván néni fedi be azt 
edénnyel ) ; nemo aulem lucernám 
accendens operit eam vasé, 143. 

fedél (fédel, a' másod szólás röviden) fn. 
zeni fedéllel (szem fedéllel) sudario 
219 , 238 ; - P. E . ke3ke\vne\vel. 

fed el m , 1. Fő. 
fed élni kedic , I. Fő, 
feiedelm 1. Fő. 
feiezet 1. Fő. 
feiér (fejér) mn. albus, candidus; — 

féiéréc (fejérek) albae, 189, 1 2 1 ; 
— fehér nem jö elö. — Innen , 

fesetp (fésétő) fn. fullo 101 ; — o ru
hái lőnnék fényesek miként hd , és 
niélly fényesekké c' földön VdXófé-
sitők néni tehetik , 101 ; — P. rwha 
feyeiview; — E. ruha festő. — 

feit (féit, fejt) cs. solvit; a- zombatot 
féiti uala meg (a'szombatot fejti va
la még), solvebat Sabhatum, 200; 
— feltéteti meg é templomot (Tejé-
lék , — fejtsétek — még e' templo
mot) , solvitc templum hoc 193; — 



P. bonchatok e l ; — P. bonchatok el ; 
E. törytek el; — Ne akariatoc alai-
tanotoc hoc ipttém legec tprnent fei-
téné(ne akarjátok állajtanotok hogy 
jöttem légek törvényt fejtenem) No-
lite putare quoniam veni solvere le-
gem. 23 ; — Innen , 

* fcfeltétic (fcséltetik) k. solvHur; — í 
ne fcíelteflec mg moylefnc tpriiciié 
(ne feleltének meg Mojsesnek tör
vénye) non solvatur lex Bloysis. 207. j 

*féfléthétic (festethetik) k. solri po-\ 
test; — né feflethetic ing az iras (nem 
festethetik meg az í rás) , non po-, 
test solri scriplura, 217. 

*fckzen (fjikszén, ma: fekszik) k.ja-
cet; — En germekem kpznénes fek-
zen hazamban (En gyermekem kösz-
vényes fekszen házamban) , puer\ 
tneus jacet in domo paralyticus, 26; 
— fek Zen vala hideg leletben (fek-. 
szén vala hidegléletbcn) decumbebat 
febricitans, 83, 84; — jacebat, 135. 
199 \ — erat jacens, 9 2 ; — fekpt ná
la (féködt vala) recubuit, 2 4 1 ; — 
fekpt uolna (feködt volna), recubuis-
set , 224; — fékp (fekő) jacens, 3 1 ; 
— fekpc (fekők) jacentes, 3 2 ; — 
lata p napát fek ette (látá ő napát 
fek ette) vidit socrnm ejus jacentem, 
30; — Ez t micor lattá uolna i c fé
két té (Ész t , — Ezt — mikor látta 
volna Jézus fekette) , Hu ne cum ri-
disset Jesus jacentem, 199. — 

féket (féket, fékét, fektet) cs. recli-
nat; — 5 fekete ptet a* iazolba (és 
fekete őtet a' jászolba) , reciinavit, 
126; — Erdőslnól szinte isry. 

fel (fel) mn, tnedius; efel koron (éj-
fel koron) média nocte, 70.153 ; — 
fel éléuéncn hagiian (fel elevenén 
hagyván) semirivo relicto, 152. 

fel (fel) ín. dimidium; en iauimnac ha-
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fon felét (en javiinnak hason felét) 
dimidium bonorum meorum, 173.— 

felen, félen (felen, felen) nh. secus; 
egébi efet az vt felen (egyebi éffett 
az lit felen) alia ceciderunt secus vi-
am, 88 ; — 143 ; — kie az vt felen 
vadnac (kik az út felen vágynak) 
qui sünt secus viam , 89 ; — Ki az vt 
felre efet (Ki az út felre esett), 143: 
— az itt félen (az lít félen) secus vi
am , 173. — P. w t felen; E. vt fé
len. — Es felen viue Péter (És fe
lén vivén Péter ) , Et assumens eum 
Petrus 50 ; - P. Péter ewtet felfe
le w y t t e ; — E. Mikoroíi felfele vfit-
te volna íitet az Péter. Mind kettő 
hibásan. 

félpl (felől, felül) nh. ad, in; latanac 
iíiat vlétté iob felpl (látának ifiat 
ülette job felül), riderunt juráiéin 
sedentem in dextris, 1 2 1 ; — egginc 
te iog fellplled, (L mafinc le balod 
felpl vTlpnc (egyink te jog felőlied, 
ésmásink te balod felől (ül) üljünk), 
itnus ad dextram tuam et alius ad 
sinistram tuam sedeamus, 106. 

fél (fel) fn. proximus; — zérelTed te 
félédet met te magadat (szeressed 
te feledet ment te magadat) diliges 
proximum tuutn sicut te ipsum, 56 ; 
152; — te feledet (te éledet) 1 1 1 ; 
— P. fele barátodat; E. te közel va
ló emheredet .— Ki én félém (ki en 
felem) Qui est meus proximus í 152; 
— Hókon szinte proximus, néha co-
gnatus; vétetik melléknévül is, például: 
rokon falu, rokon vidék. Atyafi 
mindig fráter. 

féle, fele ( fe le , felé, ma: féle) mn. 
coacqualis, (jttsdem generis ; Monda 
azért tamás p fele taneituanocnac 
(Monda azért Tamás ő felé tanéjt-
ványoknak) ad condiscipulos, 217. 

3 7 * 
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— kic vnpltue mondanac p felecn c 

(kik üvöltvén mondanak ó féléknek), 
(/ui clainantes coaequaUbus dicutit, 
•Mi; — p fele zolgac (ö fele szolgák) 
conservi sut, 54 ; — P. E. 3olga társ. 
— Én e' szót a' F e l , proximus szár
mazékának nézem. 

felefeg (feleség) fn. uxor; — p attafi-
anac féléfegéicrt (ó atyafiának fele-
ségejért) propter uxorem fratris 
sui, 4 5 ; — 178. ' s a ' t . Nő nem jő elő; 
Némber , mindig mitlier. — 

lel (fél) k. tiniét; Ne akariatoc félné-
tcc (Né akarjatok félnetek) IVolite 
tiniére 8 1 ; 203 ; felic vala ptét (fé
lik valaőtet) timebant ipsum. 1.08.— 

féléken (félékeny) mn. timidus; .Mire 
vattoc félékenec (Mire vagytok fé- t 
lékényék) Quare estis timidi. 90 ; — 
P. felénk. 

féléim (féléim) fn. timor, 1 2 1 ; feléim, 
122, 180; stttpor, 135. 

félelmes (félelmes) mn. tirnoratus ; ez 
ember vala igaz (i félelmes. 127. 

felém (félem) fn. timor; p felémetpl 
ke* megyéttéc ( ő félémétől kedég 
mégijedtek)prae lirnore autem ejits 
exterriti sünt, S0. 

*félémic (félemik) k. tiniét; felcmec 
( fé lemék) timuit, 46; — félémen0 

(félemének) timiterunt 203 , 51.90. 
fel (fél, föl) ih. sirper; — változtatva jő 

elő maj& fel, majAfe'l majdyé/-nek írat
va , de az elstí leggyakrabban. — Kel fel 
íkélj fél) surge, 107; — Fél t e k e n t -
Ue (féltekéntvén) 152; - f é l k e l n é 
(félkelvén) 3 1 ; — félménué" (felmen
vén) 31 . 

fel ( fé l , föl) fn. — Es p mbaiokat a* 
vehemre hannan i°t felire v l te tcc , 
(És 6 riibájokat a' vehemre hány
ván Jézust felire ültetek) El jacta/i- • 

tes vestimenta sua siq)ra pulhtm, 
iuiposuerutit Jesiun. 175. 

felett (felélt) nh. super ; — o leletté 
(o félette) super eum, 186. 

feTlpl (féljél, felől, fölél) nli. de super-
ne; én feTlpl való vagoc (en féljél 
való vagyok) ego de snperms sum. 
210; — feTlpl rcia vétet (féljél rejá 
vetet t) supersemiiiavit, 42 ; — féli pl 
iot (féljél jött) de sitrsitm venit, 196. 

fellpl (féljél , felöl, fölül) nb. super, 
prae; Vrnac angala zalla le inébpl 
U vepuen élbéngereite a* kpuét j 
vluala fellpl raita* (Urnák angyala 
szállá le menyből és vépvén ellien-
géréjté a' követ, és ül vala féljél,— 
fülűi, — rajta) et sedebat super eum, 
80; - feliül irt irat (féljél, — fölül 
í r t í r a t ) sitperscrip/io, 186; — P. 
felyl walo iras; — fellpl mulo (fél
jé l , — fölül, — múló) praecessor , 
182 ; — P. kV few ; — R. fii ember. 

felleg (fél Cég, lólség) fn. altissimus; 
felfegnéc fiai (fellegnek fiai) filii al-
tissimi, 13 S. 

felfeges (felleges, fölségös) mn, allis-
simíts; — felfeges il'ténn0' fia (felsé
ges istennek fia) fili Dei altissiini, 
91 , 123. — P. magasságos; — E.fel-
figbes. — A' 1G7. lapon magas 6, 
alt unt. 

* féletkezic (felctkézik, felcdközik) k. 
obliriscitur; élféletkeztec kcnére-
k é t v é l e c v e n i (elléletkéztéc kenye
reket velék venni) obliti sünt panes 
accipere 49 ; — 99. 

* fene (fene) mn. austeriis; mért lené 
ember vag (mért Í'VÍ\O ember vagy) 
qttia homo attstertis es, 174. P. E, 
kemcnv. 

fenéit ( fényéi t , fcnyéjt, fenyít) cs. 
commiiifttiir; Es feneite pkét (Es 
fenyéjté éket) Et comminaius est 
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illis, 33 ; — ing féíicite azocat (még-
fenyéjté azokat), comtni/tatus est eis. 
100; — elfeneitic vala a' hozókat 
(clfcnyéjtik vala a' hozókat) com-
minabantur, 104. 

* féiies (fényes) mn. darus. 101; — 
ug hog fenefen latna (úgy hogy fé
nycsőn látna) ut cinre tideret. 100. 
— Ma is mondjuk: szem fény, fényes 
nappal, fényes délben. A' bécsi codex-
lien praeclarus. 

1'ónelTi'g (fényesség) fn. claritas. 232 ; 
lur 222; világ, lumen; a' 222. la
pon szinte lux. 

fenéiéit (fényefejj;) cs. clarificaf ; — 
fenefelied te fiadat (fényeséhed te* 
fiadat) clarifica filiiim tutim, 131; — 
fenefeh ing engemet tenenalad (fé-
nveséh még engemet ténennálad) 
clarifica me apud femet ipsum, 13 1 ; 
— En tégedet megfenefeitettelec (en 
tégedet mégfénycséjtéttclek) ego te 
clarificavi, 1 3 1 ; — Ebben feneíei-
tetet en atam (ebben fényesejtetett 
en atyám) In hoc clarificatus esi 
páter meus, 227. 

fenefpltetic (fényeséltetik) k. clarifi-
catur; mg feneloltéttem (mégfénye-
só'Itettem) clarificatus sum, 231. 

ícnlet (fénylet) cs. oriri focit; Ki fél 
fenleti o napiat iokra j gonozocra 
(ki fel fényleli ó napját jókra és 
gonoszokra); 25. 

fér 11Ű (férfiú) fn. rir ; 141; — mindig 
így, — férj fiú nem jő elő. 

*fertezetes (í'értézetés) mn. immttitdus 
32 ; — ferlézetes zellét (fertezetés 
/.ellet) immundus spirilus. 40 ; — P. 
E. fertelmes. 

fertőztet (fértéztet) cs. contaminat; 
meg ne fértéztetnen c (még né íiir-
teztetnénék) ne conlaminarcntur, 
234 ;— E. fertelmeire ne lennének, 

fezeit (feszéit, feszéjí) cs. crucifigit; 
fezehed ing fezehed iiig (feszéhed 
még, feszéhed még) Crucifige, cru
cifige, 1S5; fezeid még (feszéjd meg) 
crucifige 235 ; — fézchetec meg (fe-
széhéték még) crucifigite, 235. 

fial (fial) fn. filiolus. Kétszer fordul elő töb
besben. „A.' tanéjtványok kedég csu-
dálkodnak vala Jézusnak igéiben. 
És ésmég felelvén Jézus monda o 
n e k i k : Fialim mélly nehéz pénz
be bízóknak bemenni Istennek or
szágába." 105. — A' latin szerkezetben: 
filioli. — Ismeg: „Fialim ínéglen 
kcvesenneiglen tüveleték vagyok," 
224. — A' latinban itt is:filioli. — Hi
hetőleg ebből maradt a' mai életben lévő: 
fiatal.*) P. ésFi.fiacskaim-nak fordítja; 
— és így az acs és al végzet egyiiánt 
kicsinyítő értelmet ad. — Valóban, ez a' 
szónyomozónak sok szép felvilgításra a-
dandhat még alkalmat, mert e' szerint a' 
zugoly tán annyi mint: zug-ocv, zug-
csa; — guzsaly annyi mint: gúzs-or.v, 
gúzs-csff, — bagoly vagy bogoly, bog-
ocs, hog-csa, *s a' t. 

fog (fog) k. habét; — de tú latuatoc 
ingen pniat fem fogtatoc hog oztan 
hinnétec neki (de tü lá tvátok, in
gyen poenitentiátsém fogtatok, hogy 
osztán , — aztán, — hinnétek neki) 
vos a/item videutes, nec poenitenti-
am habuistis poslea ut crederetis ei. 
Gl. Ezen ige származéka jövendő időink
ben a fog segéd szó, — látni fog, mint
egy habebit videre, habebit amare ; 
valamint egyébb időinkben is a' tol, vagy 
rahhabet jelentéssel is lmó est ige 
lép segédül, llévay az incipit, kezd ér
telmű fog igét gondolja itt lanpangani, 
de úgy látszik íl előtte még nem volt tud
va Uogy fog és tol ezt is teszi: habét, 
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mert e' két ige ezen értelmének fenmarad-
tát egyedül e' codexnek köszönjük. — A' 
német hideg intést: hat sichzurechtfer-
tigen, semmi sem fejezi ki helyesuuen mint 
a': ki fogja magát menteni. 

fog (fog) cs. capit; én hézedem né* fog 
tű. bénnétec (en beszédem nem fog 
tü bennetek) , sermo meus non ca

pit itt vos. 2 1 1 , — hozanac eg ném-
beriét tpruétprétbén fogattat (hozá-
nak egy nemberiet tórvénytorctben 
fogattat) , adducunt muUerem in a-
dulterio deprensam, 209; — fogat
ta to t t (fogattatott) deprehensa est, 
209. 

fogas (fogás) fn. captura; — kic p ve
ié valanac a' balacnac fogafaban (kik 
ó* vele Falának a' báláknak fogásá
ban) in captura piscittm , 134. 

fogol (fogoly) fn. captivus, vinctus, 77. 
fogad (fogad) cs. rccipit; pnnéi ptét 

né fogattac (önnei őtet nem fogad
ták), sui eum non receperunt, 190; 
— P. az ewev ewtet nem weuek ; — 
E. nem fogadak. 

fogadat (fogadat) fn. captura; veffe-
tec meg tű balotocat a" fogadatra 
(veffétek meg tü hálótokat a' foga
datra), ad capturam (piscittm), 134. 

fogad (fogad) cs. spondet, paciscitur ; 
fogada (fogada) spopondit, ISI ; — 
£ fogadanac pnéki pénzt adnioc, (és 
fogadának ő neki pénzt adniok) 
pacti sutit, 1 8 1 ; — P. meg 3er3ew-
denek ; — E . fjerzift ifinek. 

* foganatos (foganatos) mn, acceptus; 
predicalni vrnac foganatos ézténdé-
iet (prédikálni úrnak foganatos esz
tendejét) praedicare antittm Domi
nó acceptum, 132; — P. kellemetes; 
E. foganatos ;— Sem eg ,u)ha foga
natos p bazaiaban (sem egy próféta 
foganatos ő hazájában), ucttio pro-

pheta acceptus est in patria stta, 
132; P. kellemetes; E. ninczen be-
czfdete. 

foglal (foglal) cs. capit, detinet; né 
vallom bog méd é világ foglalna 
azocat (nem vallom hogy ménd e' 
világ foglalná azokat) , ttec ipsum 
arbitror munditm capere pnsse eos, 
241 ; — P. foghatna meg; E. ez vi-
lagrasem í i rn inek;—valami bétég-
fegtpl foglaltatic xiala (valami be
tegségtől foglaltatik vala) , a qua~ 
cirmque detitiebatur infirtiiitatc, 199. 

fog (fog) cs. concipit; — fogz melled
ben (fogsz mébödben) concipies in 
utero, 123; — p félefege foga ( ő 
felesége foga) concepit uror ejus, 
123; — mi élpt fogattatnec méhé
ben (mi előtt fogattatnék méhében, 
méhben); priusquam conciperetur, 
127. 

fogatkozic (fogyatkozik) k. deficit, de-
est; bog meg ne fogatkoziec té 
hútpd (hogy még ne fogyatkozjék 
te hütöd), ut non deficiat fides tua, 
182; — meg cg fogatkozic tenéked 
(még ügy fogyatkozik te neked) 
adhuc unum tibi deest, 172; megfo-
gatkoznac (megfogyatkoznak) defi-
cient, 9 9 ; micor megfogatkoztac 
uolna (mikor megfogyatkoztak vol
na ) , dum mente cousternatae es-
seut, 187; —P.címevekbe igen meg
rettentenek wolna; — E. elmiekben 
elrimíiltcnck volna; — a" bor meg-
fogatkozua ( a ' bor mégfogyatkoz
ván) dificieute vitto, 193; — megfo-
gatkozni (mégfogyatkozni), defice-
re 48 ; — fonlia iíig nem kél fogat-
kozni (sonha még nem kéli fogyat
kozn i ) , oportet tton deficere, 171 ; 
P. E. meg nem farradny. — Még Beth
len Gábor is mondja a' megyékhez 1C3 3. 



sept. 21. iroíí levelében : ,,Sem eletünk
nek veszedelmével, sem számtalan 
költségünkkel nem gondolván szük
ségeknek idein , békességes fejede
lemségünket és csendes bátorságos 
állapatunkat is bátra hagyván, Ne
kik megfogyatkozni nem akartunk." 
— így I. Rákóczy György, Jánossi János 
szikszai lelkészt a' szaílunári egyházi gyű
lésre meghívó levelében május löról 1646-
ból: „Nem akarván azért ebbenis, 
az Isten dicsőségének kárával, az 
ellenkezőknek igaz isteni tisztele
tünk és religiőnk ellen tovább valő 
calnmniálkottásoknak alkalmatossá
gával, fejedelmi hivatalunknak meg
fogyatkoznunk." 

fogatkozat (fogyatkozat) fn. defectns, 
5 6 ; — c g fogatkozatod teneked (egy 
fogyat kozatod te neked) , unum ti' I 
bi deest, 105. 

fogatkozatos (fogyatkozatos) mn. de
est ; — mci 0 neki fogatkozatos 
(mclly ő neki fogyatkozatos), quod 
deest HU, 178. 

fogatkozatlan (fogyatkozatlan) mn. 
non deficiens ; — fogatkozatlan ken-
Let (fogyatkozatlan kéneset ) , non 
defxcicut cm thesaurum, 158. 

folnag (folnagy) fn. villicus ; — e' két 
szóból: fol, fohf folt/, falu, és nagy, 
miként had-tiagy, vár-nagy ' s a ' t . Ya-
la egneminémp kazdag ember k in c 

vala folnaga (Vala egy néminemű 
kazdag ember, kinek vala folnagya) 
Homo quidam erat dives qui Jiabe-
bat rillicum, 1GG ; — P. safar; E. há
zi dolgos. 

folnagkodic (folnagykodik) k.tülicat; ! 
— Tmar ne folnagkodhatol (immár 
nem folnagykodhutol), jam nonpo-
teris villicare, 167. 

folnagkodat (folnagykodat) fn, vilii-\ 
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catio; — aggad zamat te folnagko-
datodnac, (adjad számát te folnagy-
kodatodnak) redde rationem villi-
cationis tnae, 167; — P. sáfárság; 
E . házi dolgoffiig. 

folnagfag (folnagyság) fn. villicatio, 
167. 

fol (foly) k. transit; — te lelkedet tor 
által foTla (te lelkedet tőr általfol-
ja) inam ipsius animnm pertransi-
bit gladius, 127; — P. által hattva ; 
E. által iaria. 

folat (folyat) fn. fluxus, — ver fólat-
ban , (vér folyatban), flnxu sangvi-
nis, 145. 

fcflo (folyó) fn. ffumen; Jordannac fo-
loiaban (Jordánnak folyójában), in 
Jordanis flumine, 82 , 139 ; — P. a 
Jordán AvV^ebc; E. az iordannak fo-
1o uiziben. 

fonalg (fonalg) k. litigat; — fonalgnac 
uala azért a" fidoc cgmaflal (Tonalg-
nak vala azért a' 'sidók egymással), 
litigabant ergo Judaei ad invicetn, 
205; P. E . vetekednek Mala. 

fonat (fonat) fn. haij fonatiual (baj fo-
nat ival) , capillis, 142. 

font (font) fn. libra ;— a' nardipis t i -
cos keneten 0 fontat (a' nardipistikos 
kenetének fontát), libram ungventi 
s.a.t. 220; — P. font; E. mérték. 

*fortoc, faruoc (forcsok, farcsok) fn. 
l/í/nbi,82; — P. agyek; E. derek; — 
tú farLoktoc (tü farcsoktok), lumbi 
vestri, 158; — E. vikonitok. •— K' 
két szóból: far vagy for honnan : for
dul, és csók vagy csuk , honnan: csok-
ló, csukló, csikló. 

*forbatl ( íbrbatl , foibatol) cs. retri-
buit; IUL honnan megforbatlbaffac 
(nincs honnan megforbatlhalfák) , 
non liabent retribuere, 1 6 3 ; — te
neked megíőrbatlatic (te neked meg-
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forbatlatik) retribuitur tibi, 163* E' 
forbaíl szót én a' forg gyök származé
kának nézem , forg, fordul, forbúl, 
énen íigy mint: csorg, csordul, csor
bul. — A' forg-hól lelt forg-at vagy 
forb-at, 's innen a' forbaíl. — Ma is 
mondjuk: megfordul ex nekem*rctri-
bnetnr hoc mihi. 

*forbatlat (forbatlat) fn. retribulio ; 
— íiigfurbatlatnac napiat (mégfor-
hat latnak napját) diem rctribuiio-
nis, 132; — (i Jegén teneked meg-
forbatlat (és légyén te neked még-
forbat la t ) , et fiat tibi retribulio, 
163 ; — P. ees meg aggyal* neked aj 
keAvlchewnt; — E. es bog vif3bon-
tag meg ne fizeffik teneked az te io 
titeledet. 

*íordol, megfordul (forddl, méglőrdól, 
megfordul) k. revertilur ; — meg-
fordolanac (mégfordólának) reversi 
sünt, 128. 

forrás (forrás) fn. fons, 1 9 7 ; — P . E. 
k w t fö; — a' 10(j-k lapon fonssViú. 

fórra doz, mégforradoz, k. fnfremit; 
— Jhö azért bog lata ptet firatta, — 
meglörradozot zclletében (Jézus a-
zé r t , bog}' láta őtet siratta, meg
forradozot t szelletében) , Jesus ergo 
vt vidit eai/i plorantem , infremuii 
spiritu, 21S; — P. meg bwfula lel
kébe ; E. nag zendőleft tíin lelki
nél. 

*fozIat (foszlat) fn. spolium; — p foz-
latit (ő foszlatit) spolia eius, 154; 
— P. fakmanyt; — E. fakmanlott 
marháit . 

*fp (fő) fn. caput;— gabona főt (ga
bona fut) spicam Sí); — a' gabona 
fpbe fa' gabona főbe), in spica 89 ; 
— P. buja fewbe; — E. búza feiet. 
Feiet (lejét) caput suum 150; fedet 
( fedet ) caput tuum 2fi; femet (fé

mét) caput iiieum, 142; fetcen0 (lé
teknek) capitis vestri 157. fetecrpl 
(letekről) de, capite vestro, 17 9. 

f() mérédec (fő meredek) \\\. per prae-
ceps 3 1 ; — P. hányat homlok; E. 
nai; fcbeífigiiel. — Ilog lőmeredec 
vétnec le (hogy főmeredek vetnék 
le), nt praeeipitareiit, 13.2. 

* fedőim (fedelm, fejedelm) Éh. prae-
ses, 12ü; — princeps, 227 , 207. — 
P. E. feiedelm. 

* lédeltnkcdic (fédclmkédik) k. princi-
patur, 106. 

* leiedéin) (fejedelm) fn. 1. fedelm. 
*feiedelmkedic (fejédehnkedik) k. 1. 

fedelmkedic. 
feiezet (fejezet) fn. caput; — a' zege-

Jétn c feiézeteben (a' sziveiéinek fe
jezetében) in capite a/iguli, 61. 

fn (fii) k. és cs.J/at;— micor latanga-
toc aiiftert fnatta (mikor látangyá-
tok austert fuatta) cum rideritis au-
strum flantem. IfiO; — a" tenger k e 
tamadoz uala nag zellel futafuan (a' 
tenger kedeg tamadoz vala nagy szél
lel futatván) maré autem, vento ma-
g/io flaulv, erurgebat, 203. 

*fualf (fuall, fuvall) k. suffiat; - fu-
alla preiaioc (fualla ő rejájok), iu-
sufflarit eos, 239; — P. rex'aVok le
hel lé ; - E . lehellé. 

fuuatag (fuvatag) \'\\. procella; zelnec 
nag fuuataga (szelnek nagy fúvat a-
ga) procella venti, 144. 

fűit (fűit , fujt) cs. calí'facit} p magát 
fúitette (ön magát füjtette) calefa-
cientem se, 118. 

fúrt (fürt) fn. capillus; 5 fúrt tn fetec
rpl el ne vez (és fürttü főtökről el 
nem vesz), et capillus de capite ve
stro non peribit, 179; — p fúrtiuel 
(ő fürtivei) capillis suis, 220. P. E. 
hay jal. 
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* gádor (gádor) fn. átrium; 5) gádorát 
(6 gádorát) átrium smim, 154; — 
P. E. palotayat. 

galamb, fn. cokimba; — galambat, co-
lumbam, 82 , 1 9 1 ; — galambac (ga-
lainbak) columbae 34 ; — galamba-
cat (galambakar) columbas, 193. — 
Galamboí , galambod, nemjöelo. 

* geried (gerjed) k. accenditur ; mcg-
geriéggen (meggerjedjen) accenda-
tur; 159; P. fel gyollagyon. 

gériedet (gérjcdét) fn. incensum; — 
nillal ke lé , bog gériedetet vetne 
(nyillal kéle bogy gerjed étét vetne) 
sorté éviit itt incensum poneret, 
122; — P. gyo5;tana yo 3agokaí; E. 
temienezne; —a* geriédetn c ideié ko
rán (a' gérjedétnck ideje korán) hó
ra incensi, 122. A' bécsi codexuen ger

jesztet. 
gira (gira) fn. talentum 70; — E. ta

lentum ; — P. gyra. 
* girla (g i r l a ) fn. corus; — zaz girla 

buzaual (száz girla búzával) , cen-
tum coros tritici, 167; — P.mertek; ! 
E . fjaz Kor buzáual. Innen később: ! 
kirla, liila. 

gonozbeit (gonoszbéjt) cs. scandalizat; j 
meggpnozbeitand tégedet (méggo-
noszbéjtand tégedet) scandalizat te, 
24; — gonozbebon (gonoszbébon, go-
noszbéjon) scandalizet, 169 ; — go-
nozbehuc (gonoszbébuk), scandali-
zemus. 52. 

gonozbolat (gonoszbólat) fn. scanda-
lum, 4 3 , 53 , 169; — P. botranko-
Safok; E. gonof3 pilda adafbol va
ló megbantafok. 

gonozboltatni (gonoszbóltatni) k. scan-
dalizari, 36 ; — P. E. botránkozni, 

gonozol valló (gonoszól valló) fn. ma-
MCNCHENI CODEX. 

le habens, 22 ; kic gonozol vadnac 
(k ik gonoszól vadnak , = vágynak) 
qui male habent 1 3 6 , 139; — P. 
beteg. 

gprdplet (gördólet) fn. tonitru; 86 , 
221. 

J gprlice (görliczé), 1 2 7 ; — P. E. ger-
lyc3e. 

gprpg (görög) mn. graeeus, 186; — E. 
Górok. 

gakas (gyakás) l\\.Ji.vura; a- zegécnc 

gakafit (a'szegeknek gyakásit (figu
ráin clavorum , 239 ; — P. igeyt; E. 
helcit. Innen, a': jak, lyah, lyuk. 

*gakdos (gyakdos) cs. transfigit;— 
lattac k i t által gakdoftac (látták k i t 
által gyakdostak), ridcrunt in quem 
transfixerunt 237 ; — P. ky t y tetté
nek ál tal ; — E. kin gakaft tuttenek. 

* gazol (gyászol) cs. plangit, lamenta-
tur; gazoTiac uala (gyászolják va-
la , plangebant , 140, lamentaban-
fur eum, 185. 

* gazolkodic (gyászolkodik) k. luget ; 
gazolkottoc (gyászolkodtok) , luge-
bitis, 138; — P. sokoktok; E. ke-
fcrghctek. 

*generkcdet (gyényérkédet) fn. deli-
ciae, 141. 

géíierkedic (gyényérkédik) k. epula-
tur ; génerkeggpnc (gyényérkéd-
jünk) epulemur 166; — Ionba ne at-
tal énnekem keuke ollót bog en ba-
ratTmal géíierkedném (sonba néni 
adtai énnekem kécské ollót hogy en 
barátimmal gyényérkédném), nun-
quam dedisti mihi haedum, ut cum 
amicis meis epularer, 166; — gener-
kedic uala (gyényérkédik vala) ep//-
labatur, 168. P. l a k a i k ; E. vigan 
lakozik, 

gérmecded (gyermekded) fn. infans, 
pullus ; 126. germecdedcket (gyer-

38 
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mékdcdékét) infantes ; — P. gyer-
mcchkeket ; E. kíifded gcrmekcket. 
— Germecded galibát (gyermekded 
galambat) pallos columbarum, 127. 
P. E. galambfyat. 

germecdedpl (gyermekdedül, gyermek
dedül) k. tener fit; — E* fige farol 
kedég esmérjétek még e' példabe-
szé t , mikor ő ága meggy ermék-
de dőle nd, tener fuerit, 68. 

gérmecdédfcg (gyermékdedség) fn. in-
fantia ; gérmecdedfégetpl foguan 
(gyermédedségétől fogván) ah infan-
tia, 120. 

* getrélem (gyétrelm, gyötrelm) fn. tor-
mentum, pressura ; e getrelmn c be
l é r e (e' gyetrelmnek helyere) ad lo-
cutn hunc tormentorum , 168; — a' 
getrélmrpl (a* gyétrelmröl), de pres
sura, 230. 

getrétic (gyé t re t ik ) k. vexatur; get-
r e tn c vala (gyétretnek vala) , vexa-
bantur, 137; — getrettéc (gyötret
tek) vexati, 32. 

getrp (gyc t rő , gyötrő) fn. exactor, 
160 ; — P. keen3o; E. varos f3olgaia. 

* gimplu (gyimölcs) fn. fructus; — a" 
zplpnec gímpluében (a'szőlőnek gyi-
mölcsében) defructu vineae, 176.— 
P. gymelch ; — E. gyomölcz. — A' ré
gi „temetési beszédben's könyörgés
ben : gyimilcs. 

gimplLpz (gyimölcsöz) V.fertfructum, 
227; — gimplupzipn (gyimölcsözjün), 
227;— gimplupzhet (gyimölcsözbet), 
227. Ez hoz foc gimpli.pt (ez hoz 
sok gyimülcsöt), hic fért fructum 
multum, 227. P. gymewlchcwt li03; 
E. gomolezot teremt. 

goit (gyoít, gyójt, gyújt) cs. accendit; 
goitnac (gyójtnac) accetidunt, 23. 

golkofíag (gyolkosság, gyilkosság) fn. 
homicidium, 9 7 ; — gilkoflag tétéiért 

(gyilkosság tétejért) propter homi
cidium 185. P. ember ewles; E. gal
lt 0 (Tag. 

gon (gyón) 1. Gun. 
gpit (gyöít, győjt , gyújt) cs. congre-

gat, 39. 
gplékezic (gyölekézik) k. congregatttr; 

— egbé gplékezueiec (egybe gyöle-
kézvéjek) congregatis illés, 77. 

gplékezét (gyölekezet, gyöleközet), 
túrba, 173 , 181 , ' s a ' t . 

gpngpreit (gyöngörejt) cs. involvit; p 
maganac gpngpreitue (ön magának 
gyöngöiéjtvén), separatim iuvolu-
tum, 238. P. E. egybe takarwa. Gyük 
a': gyönge, gyenge, a' Hegyalján : gen-
ge, innen a': göndör, és gyöngörit, 
111a: göngyölít. 

*gpzpdélm (győzödelm) fn. rindicta, 
ultio;— p gpzpdelmcket (ő győző
déi méket), vindictam illorum, 1 7 1 ; 
P. bo33\vullas; — E. bofisu. — Gj)-
zpdélmn0 napi (győzüdelmnck na
p i ) , dics ultionis, 179. 

gpzpdélméz (győzödclmez) k. vindicat ; 
mert nébezél en hoziam éz pzuég 
meg gpzpdelraezem ptet (mért nc-
liczel en bozjám ez özvegy, meg
győzöd el mezem őtet), quia molesta 
est mihi haec vidua, vindicabo illám, 
1 7 1 ; — gpzpdélmézih meg engemet 
én éllénfegcmtpl (győzödelmezjb 
még engemet en ellenségemtől) vitt-
dica me de adversario meo, 171. — 
P. tégy iga3at nekem az een pere
sem felewl. 

gun (gyún, gyón) cs- confitetur; — p 
búnpkét meggunuan (ő bűnöket még-
gyunván) confitentes peccata sua, 
20, 82. - P. E. wallaft tefsen. 1. 
Jouhó. 

gonto (gyonló) fn. confessor, 5. 7. 
's a' t. 

http://gimpli.pt
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gnlpl (gyiílöl) cs. odit, 206, 138. 
gúlpfcg (gyűlőség) fn. ódium, 67. 112. 

II. 
ha (ha) ks / . si; 177. ' s a ' t. es ha (cs 

Iia) etsi, 6 0 , 153 , 1 7 1 ; — meden-
ha (méndenha) semper, 166; — fon-
ha (sonha) nunquam, 29 ; — erede
tileg: es-nem-ha, se-nem-ha, sem-ha, 
sort-ha, — mikén t : es-nem-ki, se-
nem-ki, sem-ki, senki;— va laha , 
unquatn, aliquando, 201. — ha mi-
cor (ha mikor) quando; Kerdez-
tetec ke" a* leualtactol ha micor ip 
iftenn0 orzaga (Kérdeztetek kedég 
a' Icváltaktol ha mikor jő istennek 
országa) Interrogatus est, autem a 
Pharisaeis quando venit regnum Dei, 
170; hanemha (hanemha) nisi, 23. 

ha micor (iia mikor) ih. quando, 170. 
l.Jla. 

hanéuac (hanemcsak) ksz. nisi; — Va
laki elhaganga p felefeget haneuac 
paraznafagert, $ cgebét vend a- be-
lendezkcdic (Valaki elhagyandja 6 
feleségéi hauemcsak, — ha nem csak-, 
paráznaságért, és egyebet vend, az 
belendézkedik) 55. 

hanemha (hanemha) ksz. nisi, 2 3 , 52, 
147. I. Ha. 

hab (hab) fn. fluctus; — tenger habai-
nac zozattatol (tenger babainak szó
zat játol)prae confusione sonitus ma
ris et fluctiium. 180. 

haboro (haborő , ma: háború) fn. tem-
pestas ; megporcita a1 zelét , j a* 
v izn c haboroiat (mégporéjtá a' sze
let és a' víznek haboróját), incre-
pavit veutum et tempestatem aquae, 
144. A' hab szó származékai hajdan szin-} 
le röviden ejtethetének, habovó, hábo
rodik , — még Erdösinél, ki a' liangje- ] 

lek felrakásában hiv iigyekezett lenni, rö
viden találjuk: habomfagot indytot 
vala, háborúságot indijtott vala. 

haborcit (haboréít, haboréjt) cs. tur
bót, commovet; — meghaboreitotta 
a" népet (mégháboréjtotta a' népet) 
commórit populum, 184. 

haborodic (háborodik, háborodik) k. 
k. turbatur; — ne haboroggec tú 
zúuetec (né háborodjék tü szú'veték), 
non turbetur cor restrum, 2 2 5 ; — 
E. meg ne haborogyek. 

* haborol (haboról, háboníl) k. turba
tur ; — meghaboroland a* viz (még-
háboróland a' v iz) turbata fuerit 
aqua, — P. meg jawartatyk. — Mit 
haboroltatoc ing (mit háboróltatok 
meg), quid turbati estis, 189 ; — fo-
kacba haboroltatol iiíg (sokakban 
háboróltatol még), turbaris ergaplu-
rima, 153; — meghaboroltatcc (még-
háboróltaték) turbata est, 123. 

* haboroiat (haboroiat, hábornlat) fn. 
confusio; — tenger haborolaltanac 
($. habainac Zozattatol (tenger hábo-
rólatjának és babainak szózatjától) 
prae confusione sonitus maris et flu
ctunm, 180. 

had (had) fn. exercitus, 6 2 ; P. E. se
reg; — a* hadtol megkprnékeztetni 
(a' hadtol megkörnyékéztetni) , cir-
i umdari ab exercilu , 179; — hada
ka t , praelia, 179; — hadat téni 
(hadat tenni ) , committere belliim, 
164. 

*hag (hagy ) cs. relinquit, had meg 
(hagyd még) 24 ; — né hagatic (nem 
hagyatik) non relinquetur, 179. 

hagoman (hagyomány) fn. repudinm; 
hagomannac leuelét (hagyománynak 
levelét) libellám repudii, 2 4 , 5 5 , 
104; — P. levél 33 megwalafrol ; E. 
leuel az elvllafstafrnl. 

38* 
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hagap (hagyap) cs. exs/mit; — hagapa 
a- fpldre (hagyapa a' földre), expuit 
in terram, 212; — P. E. pewkeek . 
— Iíagapiac uala (hagyapják vala) , 
conspuebant, 118; — hagapuan (ha-
gyapván) expuens, 98 ; — reia hagap-
uíi (rőjá hagyapván), expnentes eum, 
78. Elő jő: ppkni (pökni) conspuere, 
117; —megppkic(mégpükik) conspu-
ent, 105. 

hagapas (hagyapás) fn. sputum; — £t 
alkota fart a* hagapafbol (és alkota 
sárt a' hagyapásbol) et fecit lutum 
ex sputo, 212; — P. a' nyalbűl; E. 
az ü f3aianak tayt ikabol . 

hageit (hagyejt, hagyít) cs. jacit, hagei-
tanac (hagyejtanák) jacerent, 212. 
Szaholcs vármegye 15 51 -ki jegyző köny
vének, lyl 51. lapján Danko Gerge jegyző' 
versei közti is olvashatni: Sewth kiral-
ra E w k Nagy zwgwa morogwa , 
kewckcth hagigalnak wala. — Ma 
Szabolcs vidékein egyedül a' hajít , vagy 
hajint, van életben. 

Iiageitas (hagyejtas) fn.jactus; cg kp 
hageitasne (egy kó hagyejtásnye), 
(/iiantum jactus est lapidis, 182. 

hagigal (hagyigal) cs. jactat; hagigal-
taticuala ( hagyigáltatik va la) , ja-
ctabatur, 46. 

* haiazat (hájazat) fn. tectum, 29; — 
P. has fely; E. haz feli. 

hay fonat (hajj, hajfonat) fn. capillus. 
hay fonatiual (hajfonativa])ea/»7/f«217. 
*hailak (hajlak, hajlék) fn. cubicnlum, 

2 6 ; — tabernaculum, 5 1 ; — P. hay-
l ak , kwlchos ha j ; E. hayl ik , rev-
tek haz. 

hatol (hajói) k. deciinat; — elhaila(el-
hajla) declinavit, 200; — hailananac 
(hajlanának) declinarent, 187. 

hal (hal) k. móritur ; — megholt (meg
holt) mortuus est, 212 ; — meghol-

tanac (mögholtanak ) mortui sutit. 
212. — Mindig igy fordul elő, esnem: 
meghalt, meghallanak; a' régi te
metési heszédbcn i s : holsz. — Ha
lót (halott), defunctus, 140. 

halottai (halottai) fn. méltoc a* halot
taiból felkeletn0 (méltók a' halot
taiból fe lkele tnek) , digni resurre-
ctioni ex mortuis, 178. 

* halalat (halálát) fn. gratia, 72; — val 
halalatot (val hálálatot) , gratiam 
habét, 169. Hogy a'bécsi codexlien néhol 
gravissimus f orditíatik halálát o s-
se'gő-nek, kétség kívül a' latin szerke
zet irási hibájából történhetett, gratis-
simus helyett. 

hálálatlan (hálálatlan) mii. i/igratus; 
halalatlanokon (hálálallanokon), su-
per ingratos, 138. 

hall (hall) cs. audit; — fiketec halnac, 
(s iketek hal inak, hallanál;), surdi 
audiunt, 141 ; — meghal lat tatot (meg
hallattatott) exaudita est, 122. — ha 
iiíg hallattaric(ha meghallattatik)sí 
auditum fuerit, 80 ; — ne hallatot 
(nem hal la to t t ) , non est auditum. 
214. 

hallat (hallat) fn. auditus, 42 ; — mn 
hallatoncnac (mtt hallatonknak) au-
ditui nostro, 222. 

hamarah (hamarabb) 238; —nem: ha
marébb. 

hangoflat (hangoslat) fn. si/mphonia; 
— hallá a' hangoflatot (j a -kart (hal
lá a' hangoslatot és a' k a r t ) , audi-
vit symphoniam et chorum, 166 ; P. 
aj wygafag tetement; — E. fipolaft. 
— Szerencsés szó alkotás tehát a' han

gászkar. 
haragozec (haragoszek, haragnszik, 

haragszik), k. irascitur, 2 3 ; — meg-
haraguan (megharagván) iratus, 54, 
164: — haragucc (haragvék), iratus 
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est, 62. Épen igy eszek, eszik helyett. 
A' temetési beszédben: horoguvék. 

*harmió (harmincz) mn. triginta, 41 , 
72. 

hafon (hason) mn. similis ; — csak ösz-
szetélelben s származékaiban jő elő. 

hafonfél (hasonfel, hasonfél) fn. dimi-
diitm; én ianimnac hafonfélét (en 
javimnak hasonfelét) dimidium bo-
norum meorum, 173. 

hafoni (hasonl ) cs. assimilat; kihez 
haforiiam (kihez hasonljam), cui si-
milem aestimabo, 37. cui simiUm 
dicam , 1 4 1 ; — k i h e z hafonlandoc 
(kihez hasonlandók) cuisimiles sünt, 
helyesbben: cui sutit assimilandi, 141. 
— Hafonlatic (hasonlatik) assimila-
tur, 29; similis est, 5 7 ; — hafonlal-
nac (hasonlatnak) similes sünt, 37; 
— né akariatoc azochoz hafonlatno-
toc (ne akarjatok azokhoz hasonlat-
notok) nolite Mis assimilari 26. 

'hafoni (hasonl) cs. simttlat / kic őma-
gocat igazocnac hafonlanac (kik ön
magákat igazaknak hasonlanák) qui 
se justos simularcnt, 177; P. E. tet
tetnek ; — hoziu imadfagot hafonlua 
(hoszjn imádságot hasonlván) simu-
lantes longam orationem, 178. Innen 
van a' még ma is életben lévő hason
lás, meghasonlás, simultas. 

hafonlat (hasonlat) fn. similitudo, 132 ; 
hafonlat zércnt (hasonlat szerént) 
per similitudinem, 143. 

hat ( ha t ) k. possidet, potest; — Méf-
ter mi teuén hatom az prpc elétet 
(Mester mi tevén hatom az örök éle
tét) , Magister quid faciendo vitám 
aeternam possidebo, 15'2. — A' 172-d 
lapon ugyan az igy fordittatik: mit te
vén birom az örök életét. — A' 24d. 
lapon áll: Se eskédjel te fédré, mert 

nem hatsz égy fürtöt fejérré tennéd 
avagy féketéjé. 

* hátaim (hátaim) fn. potestas, 29, 81 , 
135 , 139. 

' hatalmazic (hatalmazik) k. praeva-
let, invalescit 50; — Es pk hatal -
maznac nála (És ők hatalmaznak va-
la) At üli invalescebant 184; — P. 
annál inkab ellene állanak wala ; 
E rea erölTödnek vala. 

hanas (havas) mn. lunaticus, 5 1 , 2 2 , 
27 ; — P. eyel felkelcw; E. hanas. 

*hazafkodic (házaskodik) k. nubit; 
hazafkodnac (házaskodnak) núbunt, 
178. meiiékezéthé adatnac ( ménye-
kézetbe adatnak) traduntur ad nu-
ptias 178; — ne hazafkodnac feni 
féléfegekét ne vézn c (ném házas
kodnak , fém feleségéket ném vész
nek) neque nubent neque ducent uxo-
res; — hazafkodni (házaskodni) nu-
bere, 55 ; — P. E. meghazafwlnv ; — 
hazafkodandic ( házíiskodandik) , 
tmpserit, 104. 

házi ata (házi atya) fn. páter familias, 
4 4 ; — P . chalados ember; E. haz bi-
ro ember. 

Héber, 1. Ebcr. 
Meijaba, 1. Hiti. 
* beit (héit) mn. stultus 2 9 ; s tnl te , 

158; P. balgatag, bolond; E. efste-
len; heitoc (héitok), stulti, 65, 155. 
— Innen: heitvámj, hitvány. 

*heitfag (héitság) fn. insipientia, 137; 
P. E. e3telenfeg. — A' bécsi codexben : 
hitsag. 

*hélhet (helyhet) cs. portit ; héihcte 
(helyhété) posuit, 79, 187. P. hely-
he3tetc, E. helhefáte; —hélhé t te te t 
vala ( helyhettetött vala ) />OSÍÍM»Í 
erat, 187, 237; — hélhetuen (hely
hétvén) j)Ositum, 126. Elö jő : hel-



302 

he/ té te t vala (helyhéztetct t va la ) l 
positus erat, 80. 

hengereit (hengerejt) cs. advolvit, 8 0 ; 
P. reya emel; E. fel fordy t. 

herécg (herczeg), 18; — P. we3eer; E. 
feiedelem. 

héw (hev) fn. aestus; — hew lézen 
(hev lészen), aestus érit, 160. 

heupl (hevől, heviíl) k. aestuat; meg-
heuplén0 (méghevölének) aestuave-
runt, 4 1 , 88. 

heufeg (hévség) fn. aestus, 57 ; E. hcw* 
fis 

* hideg lelet (h idegi élet) fn. febris, 83. 
*s a' t. 

* hiedelmez (hiedelmez) cs. obumbrat, 
refrigcrat; — (i felfegefuc iozaga 
meghiédelmez teneked (és félfégés-
nek jószága meghiédelmez teneked), 
et virtus altissimi obumbrubit tibi, 
1 2 3 ; — P. arnekoz meg; E. arnika-
ual he fog. — Hog man.a p vxjanac 
ntoTlat a* vizbe j hyedélmezieiiig 
én neluemet (hogy mártsa ő újának 
utolját a' vízbe és hijedelmezje meg 
en nyelvemet) , ut inti/igat extre-
mum digitisuiiu aquam et refrigeret 
Jingvam rneam, 168; — P. meg hy-
wefyche; E. hideghvcze. 

*himle t (himlet) fn. dispersio ;— po-
ganocnac himletibé menéndp (pogá
nyoknak hlmletibc menendő) in dis-
persiouem geutium iturus est , 20S. 

*himletic (himletik) k. dispergitur ; 
elhimletn0 (ellumltitnek) dispergen-
tur, 7 3 ; — elhimlettec uala (elhim-
lettek vala) erant dispersi, 219; — 
elhimleiretec (elhimlesseték) disper-
gamini, 230. 

*himt ( h i m t , ina: hint) cs. spargit , 
3 9 ; elhimte (elhimté), effudit, 193. 

irdet (hirdet) cs. annunciat;— mrg-
hirdeti túnectec (meghirdeti tünck-
tek) annunciahit vobis, 229. 

hirhezic (hirheszik) k.divulgatur, ma-
nifestumfit; meghirhézec vala (meg-
hirheszek, — hi rhesz ik—, vala), di-
vulgabatur, 133; — meghirhezn ( ; ná
la (meghirhüsznek vala) divulgabau-
tur, 125 ; — kihirheuec (kihirhevék) 
2 2 , meghirheaec (niéghirliévék)ex-
üt fáma, divulgatum est, 32; — 
mghirhpt (meghirhüdt) manifestum 
factum est, 93. — P. ky hyrhedek ; 
E. ki hirhenek. 

*hirtélenkedet (hirtelenkedct) fn. fu-
ror, impetus; — hirtelénkcdetbe va-
laztatot , (hirtelenkédétbc választa
tott) ittfurorem versus est, 87 ; 91. 
P. hyr telén feg. 

hit b hitt. 
hiu (hiú) mn. otiosus, vacuus; — hiu 

ige (hiú ige) verbum ottosum 40 ; — 
P. hytfagos bc3ed ; E. hiuolkodo be-
fijid. —A' hécsl codexhen: heiu. Egy 
eretlelü vele a': heit*stultus. 

hevaba (hejjába, hiába) ih. invanum; 
heijaba bpuplnc ke* engemet, (héjába 
bocsölnek kedég engemet) 97. 

hyan (hyan, hían) ih. otiose; Mit allotac 
i( liijiiii med e napot efteg (Mitálla-
tok, — állotaIi, hiba, — itt híján mond 
e' napot estég), Quid hic statis tota 
die otiosi? 57 ; — eleréztec ptet hy
an (eleresztek őtet híján) , dimise-
runt eum inanctn, 176. 

hiuan (hiúan, hí van) ih. ugyan az mi: 
Inján. — Lelte hiuan (lelte hiúan) 
invenit vacantem, 4 0 ; — eleréztec 
pkét hiuan (eleresztek őtet, — őket, 
hiba, — hiúan), dimiseruut eum va-
cuurn, 109, 124; P. hevaba; — E. 
íirefen. — Világos ezekből, hogy a' hiu, 
melly hajdan /ico-nuk is mondathatott,-
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épen úgy mint hiti-ni és hió-iii, ma: 
ht'v-ni, fit-n\, t-w-ni és vió-ni , ma: 
vívni, —a' héti, híó, a' hiú-an , //ew-
« « , hiún, héott, hivan, hévan, hí
ján, héjari, hton, mind egy, 's a' ©, 
majdo-vá, majd w-vá, majd/-vé váltó* 
zik, majd el is hngyatik. — Talán egy ere
detű a' hit'/, hió , vacuus szóval a' hitt, 
hio zrocat ige is, mi a' jelen nem lé- i 
vőnek, a' hiányzónak előidéztetése eszme- • 
jét fejezi ki; — valóitan ez igében szinte 
azon betűeseréket látjuk, mellyeket a' 
hiú szóban. 

*h iu (hiú, h ív , lií) cs. vocat; hya 
(híja) vocat, 178, 215; — hiutta ua-
la (hiútta vala) rocaveral, 142; — 
P. E. hvtta ; hiuttac (liiútták) voca-
verunt, 3 5 ; hiuy (hiújj) voca, 163; 
P. hyiad; E. hy. — A' bécsi codexben: 
hióni, hiótoh. — Hiuatic (hívatik) 
vocatttr, 186; 10S. 

hiuat (hívat) cs rocari curat, ittvitat; 
— hiuattatol (hívattatni), invitatus 
fueris 163; — hiuattatec ke* i c a. o 
tancituani a" menekezohe (hivatta
tok kedég Jé /us és ő tanejtványi a' 
ményekézdbe) rocatus est autem 's 
a t.ad nujitias, 192; — Nem vagyok 
méltó hívattatnom (rocari) te fiad
nak. 166. 

* hiuatalos (hivatalos) mn. rocatus, 57 ; 
invitatus 6 1 ; P. kyk hvwattanak ; 
E. kiknek hiuatalok vagon. 

hizlal (hizlal) cs. reficit; — Jpuétec én 
hoziam mid kic mükalkottatoc 5 
inegterhéfoltétcc, 5 en meghizlallac 
tü tpket (Jövetek en hozjám mend 
kik munkálkodta 'ok és mégterhe-
fólteték, es en méghizlallak tűtöket) 
et ego vos reficiam, 38 ; P. E. meg 
nyugotlak. — Ez is a' hiu származéka 
tehát; hiú-hal lett hi-z-ih (otiosus fit), 
épen íigy mint iú-bol i-z-i-k, iszik. 
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hizodalm (hizodalm) ín. refectio; — 
hol vagon én hizodalmam (hol va
gyon cn hizodalmam) ubi est refec
tio mea, 115. 

ho nap (hónap) fn. mensis, 124; — ho-
napocban (hónapokban) mensibus, 
123, 132. 

hod (hód) fn. ham; — Janiiariusnac va-
gö XXXI. napia a" hod ke* X X X . 
(Januarinsnak vagyon 31 . napja, a' 
hód kedeg 30) , 1 , 2 , 3 , 's a' t. —-
hódban (hódban), in ham, 180. P . 
hódba; E. holdban. 

*hol, hold (hol, hold) fn. cras ; — hol
napon , (holnapon) cras , 162; hol-
da kelné akara ki menni (holdá 
kelvén akara kimenni) in crasti/uait 
voluit exire, 192; P. maas napon; 
E . az vtan való napon. Holda kehié 
(holdá kélve), in crastinum, 220.— 
A' hó nyelvünkön fejérség, fényesség 
eszméjét fejezi; innen maga a' hó^nix, a' 
hó-ka, a' /fofcmane, honnan a' hol-raf, 
holy-ral, később hoj-val, hol-nal, haj
nal; hol-nap; hold; a': holló, 's a' 
hol'-tnorititr ige. Hol annyi mint elfc-
j eredik , innen: hol-vány, halvány, 
halavány; ma is mondjuk: egészen el
haltam i jedtemben, az az: elfejé-
redlem, elsápadtam. 

*holnal (hóival) fn. mane, 4 9 , 1 1 4 ; 
holual lenen (hóival lévén) facto 
mane , 76 ; P. reggelre k e h v e n ; E. 
haynalba; — mikoronn riguelre in-
tottanak volna. — Igén Holual (igen 
hóival) diluculo valde, 84 ; — vahh> 
mane, 121; — élpzér reggel (elószer 
reggel) primo mane, 57. 

hol (hol) Ül. ubi; hol vagyon en hizo
dalmam , ubi est refectio mea, 115. 
Igen gyakran elő jő latinosan, — Hol vet-
tétéc ptét (Hol vettétek, hová vetet
tétek, ó'tet) Ubiposuistis eian, 218: 
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's a* t. másut t : hová; — emberfiának | 
nincs hová fejét hajtani, 150. E. hul. 

hompolg (hompolyg, ma: hömpölyög, 
hempelyeg) k. volvitur, volutatur; — 
hompolg uala (hompolyg vala) volu-
tabatur, 102; P . E . ferteng. - Tér
den hompoUguan (térdén hompolyg-
ván), genibus provolutus, 51 . — Hom
polyg helyesli mint hömpölyg, mert a 
gyök: hompsVolumen, felhányás, innen: 
hompolni, felhompolni. 

hon (hon) in.patria; .jphetanac p hoii-
naban nTu tizteífége (prófétának ó 
honjában nincs tisztefíege), Prophe-
ta in sua patria honorem non habét, 
198; P. ha3ayaba. 

hon (hon) ih. domi; — kic micorhon 
volnanac(kik mikor hon volnának), 
qui cum domi essent, 102; — Maria 
ke ' hon vl vala (Mária kedeg hon ül 
vala) , Maria autem domi sedebat, 
2 1 8 ; P. ot hon; E. hon. 

hoz (hoz) nh. ad; — személyes rag jővén 
hozzá, j - t vészen fel z vég betűje után : 
hoziam (hozjám, ma: hozzám) ad 
nie, 2 0 ; — h o z i a (hozjá, ma: hozzá) 
ad illum, 2 1 , 's a t. 

hoziu (hoszjú, hoszív, ma: hosszú) mn. 
longns, 0 5 ; g. hozia leuő a' viadal
ban imadkozéc uala (és hoszíá,— 
koszivá, —lévén a' viadalban, imád
kozok , imádkozik, vala) et factus 
in agónia prolixius orabat, 1S2. Itt 
a' fordító a' prolixius-t nem az orabat-
ra , hanem a' factus-ra vivé. 

*hps (hós) adolescens, 56 , 116 , 140. 
P.yffyw; E. iffiu. 

hug (húg) fn. soror; nem csak íi de leány 
ifjabb testvéréiül is mondatik: neminemp 
nemberi marta neup, — (i enn c va
la buga maria neup (néminemő nem
beri Márta nevo",—és ennek vala 
húga Mária nevo) , et huic erat so

ror nomine Maria, 152; P . E . szinte: 
hug ; — p annanac buga (ó anyjának 
húga) soror rnatris, 236; E. ü an
yuinak íiccze. 

hufuet (húsvét) fn. Pascha, 180; E. Hus
i t ; — a- firiocnac hufuctéc (a' 'sidók-
nak luísvétek), 230. Tehát nem: hús
vétok; P. hwfuetnek. 

hú ( h ú ) mn. fidelis, 159, 167; P. 
hyvvy; E. hiw. —Hiupc (hűviik, hí
rek) fideles, 167. 

Iiitlen (hi t len, luíetlen) mn. iniquus, 
167 ; P. á lnak; E. hamifs ;—a" hit-
léneckel (a' hitlenckkel) cum infi-
delibus, 159. 

hitlenpl (h i t l enol , hútelemíl) k. infi-
delis fit, seducitur; — tu es elhitle-
npltetec é (tü cs clhiílenőlteték é), 
et vos seducti estis ? 208 ; P. tys el 
hy tet teteke; E. el hitetetti tütököt 
es. 

*hizén (hiszen) cs. és k. credit; Ki 
hizén fiúba (ki hiszen fiúba) 194, 
195; lultn az ember (bún az ember) 
credidit homo, 199 ; P. hyn; E.hun; 
húnec p bele (bűnnek ő bele) credi-
derunt in eum, 193. Mindig így köt
tetik , és soha sem ben-nel, talán a' latin 
szerkezet hü forditatása miatt. 

*hút (hüt) fn. fides; te hútpd (te ha
tod) fides tua, 146. 

* hitet (hitet) cs. seducit;— el ne hi-
tetteífetec (cl ne hitctteíTetek) ne se-
ducamini, 179. 

hitetp (hitető) fn. seductor, 80; P.hy-
t e t w ; E. czalard. 

hútptlen (hütö t len) mn. incredulus, 
239. Nagy a' különbség a' hitlen és hi
tetlen között; hű-ellen, qui non est 

fidelis, infidelis, unfleímt, hüt-etlen, 
qui non est credens, incredulus ; 
tmgíaubig; épen úgy mint: gond-a//a«, 
a' ki nem gond-os, incurius, gond-
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talrt/i, sine cura , hüt-teleu , sine fi
áé , lm- teleti sine fidelitate. 

I. 
* ido , údo ( idő , üdő) fn. tempus , ko

ra, aetas; ido zerent (idő szerént) 
secundum tem2>tis, 199; ideié korán 
(ideje korán) suo tempore, 6 1 ; in 
lempore, 109 ; — en idein (en idein) 
tempus meinn, 72. 

Azö időben (azon időben) ex il
la hóra, 18; P. 33 oraban. — A z idő
ben (az időben) in illa hóra, 52; 
liarmad idp koron (barmad idő ko
ron) circa horam tertiam, 57] P. 
három bora k o r ; — E. hármai] ora 
f e l e ; — J o az idő (jő az idő) venit 
hóra, 200; — nemde t izenkét tjdő 
vagon e napiaban (nemde tizünket 
idő vagyon e' napjában), notine duo-
decim sutit horae dieii 217; mel 
vdon (melly üdőn) qua hüru; 159 ; 
en idem (en idein), hóra mea, 193 ; 
ez tn idétec (ez tii idetek), haec est 
hóra vestra, 183 ; eg ideiglen (égy 
ideiglcn) uuahora, 57; a= vauora-
nac ideié korán (a' vacsorának ide
je korán) hóra coenae, 63. 

Ideié vagon (ideje vagyon) aeta-
tem habét, 2 1 3 ; P. emberkorba vva-
gyon; E. aniíe idein ember. 

ides (ides, idős) mn. temporalis senex; 
ne val p benne gpkérét de idéft 
(nem val ő benne gyökeret de idest), 
non habét ai/tem in se radicem sed 
temporalis, 4 2 ; — idefec (idesék) 
temporales sutit, 89. Az p idefb fia 
(az ő idesb fia) filius ejus senior, 
166; P. nagyobbyk; E. nagubb. — 
Elö jö Pestinél is: Ees mynd ketté 
idefek w alának, Et ambo processis-
sent in diebus suis, 112. lev. 

MÜNCHENI CODEX. 

ifiiidadfag (ifjitdadfág) fn. jurentus, 
56; P. );ffywfag; E. germekfigb. 

ig , eg ( ig , ég) nh. usque; — csak gyé
ren fordul elő az egész codexben ; — Ki 
végig allanga (ki végig állandja) 112; 
méd é napot éfteg (ménd e' napot 
estiig) tota die, 57 ; — egyébbiránt ál
landóan: iglen, egleti használ tat ik; 
mód a* hétediglen (ménd a' hete
diglen) usque ad septimum 6 3 ; ve-
réiglen (véreiglen) , usque ad san-
gvitiem, 66 ; pitnariglan, usque in 
átrium, 74 ; harmad napiglan, us
que in diem tertium, 80 ; mennig
len (mennyiglen), usque ad coelum, 
1 5 1 ; eg eddeglén (cddeglen), usque 
huc, 183 ; *s a' t. A' rövid vég magán
hangzókat nem hosszítja meg: yvveiglen, 
66 , maigiau, 6 7 , hiüíiraigla/i, 68, 
's a' t . , — snl a' hozzúkat megrövidíti, 
ideiglen (íáeigleu), 57, tétéiglcn (te-
teiglen), 132, 's a' t. 

Az é l , és és szavak alatt már említet
tem, miként én az el-t a' rneg-gel, ezt 
az eg-ge\, ezt az egy-gye\, és az esse], 
egy eredetűnek tartom, 's hogy a' még, 
va»y ég, prae, pro, praeter, trat/s, 
re, értelmeken felül, alhrmatio, 's etiam 
et, értelmet is rejt magába. Itt még az ig, 
vagy eg névhatározol is azon szarmazatú-
nak állítom. — A' megismerem, meggOOr 
doltam, az f'g-en*valde, procerto ; így
en * sic; hisz-en s tamen; — isa * certe; 
fo'zonyseerle, porro; mégzaiUmc, - meg-
et; mint egy, mint e/sin circa, quafi 
alig, vagy mint a' Hegyalján ejtik: élig' 
vix, elighn nemsvix si non, az az: meg-
lehet el annyira = adeo , el végre ? denique 
(lemiiin ; el ki mene s ahiit foras; mend el 
alja/glan * usque deorsum, egy eddeglén? 
usque huc ; nap estegztoia. die; tnegese 
adhuc; esmeg* iteruui; «/í?g-hagyjasielin-
quit; í/ieg-forrtul * revertitur; míg az az 

39 
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mi"*g*U8qae <ruo; mind-eg-, vagy mind- Ij 
ég - , mind - /£ s usifiie ad omne, semper, 
szólásokban ugyan azon eszmének lépcsőn
ként! átváltozását láthatni. 

Ezekből gondolom én megfejthetőnek 
a' homályos k e d é g * autem, szó értelmét 
is. Nem tudok szót nyelvünkben melly any-
nyi változásokon ment volna át mint ez. — 
Az ős időkben kedeg, kedig, kedeglen 
kediglen, kegyig, később peneg, pé
tiig , petiiglen, penigtelen, pegy, pe-
g'jig> Pegygleu alakban tűnik elő, míg 
végre a' mai pedig jöve csaknem ország
szerte használatba. —Láttuk hogy az egy, 
hajdan igy*\\\\\\$,, aliirmatio értelemmel 
is bír, látjuk még inkább az egy-előre, 
egy-hamar kifejezésekben; — valóban én 
maga az egyzwmis, sarkalatos számban 
sem látok egyebet, mint a' számazat leg
első igenleges eszméjének az a'lirmativus 
meg vagyis eg ígehatározóval kifejezését, 
mellyhez szerével köttetnek a' többi szám 
nevek. — Épen így fejezi ki a' ket vagy 
kettő a' másod rendű eszmét. — Miként 
lett maga a' hét másod napja a' Kedd, a' 
ket-höl, 'S miként nem egyéb az a' ket-
ed-nél, tanítá már Révai, Elab. Gram. 
284. lapján. —ígyen lett azon Aeí-bőlaz 
észten kedd, vagy ezten keddzinún-
dena i s , mi nem egyébb mint: ez-en-en 
ket-tede, az az: e' mai nap kettedfor-
dtilata.Biithlen Gábor irjaThiírzó Szanisz-
lú grófhoz 1621-diki május 2 2-dikén: „Una 
hirundo non facit ver, két 's három vár
megyék sem tesznek egy országot; — nem 
vármegyéről vármegyére köll az császár 
diplomájának páriáját luirczoltatni Forgách 
Sigmonddal, ha az országnak régi megí-
rott törvényének és szabadságának módját 
szeme előtt akarja viselni; hanem in ge
neráli Diaeta kelletik annak promulgálásá-
nak lenni; mellyre mi inon ez jövő észten 
keddet rendeltük az vármegyéknek. — 

Hogy a' kedeg-han szinte ezen ked, vagy 
ketted szó lappang az »g">*us<rae névhatá
rozóval, annál inkább sejtem, mert vala
mint a' ket s duo vonatos , azaz rövid e-
vei hátik állandóan mind a' bécsi mind e' 
müncheni codexben, úgy a' kedég-nék, 
melly a' bécsiben igen gyakran egészen 
kiírva áll , elő szótaga e' müncheniben 
töbször, amabban pedig csaknem mindig 
szinte azzal fordul elő ; — de ha gondolóra 
vesszük a' pedig vagy régisen és sokkal 
helyesbben kedig szó értelmét; valóban 
azt mindenkor, valamelly elkezdett beszéd 
további folytatására, vagy a' másod ren
dű eszmének az élővel egybe kötésére 
szoktuk használni. így mondjak: Péter el 
jött, Pál pedig nem, hogy Péter el
jött ez az elő eszme, 's hogy Pál el nem 
jött ez a' másod; — ezért pedigeu nem 
lehet beszédet kezdeni. — A ' példák szám
talanok reá e' codexben, hol állandóan a' 
latin autem helyett áll. 

Át megyek az ig származékaira. Az 
igehatározó // jel betűjével vagy en ragjá
val köttetvén , lészen belőlle igeti*valde, 
omnino ; — maga az <?/-lé átváltozott cg 
az az ig vettetvén utánna, 's ezen felül 
még az en igehatározati rag, lészen : ig-
el-en, iglen, mi már még nagyobb af-
firmaliot jelent, 's usq/ee ad, usque in 
értelmű. Mind egyig le vágták, még 
nem fejezi ki hogy az egyet is levágták, 
de a': mind egy iglen le vágták, úgy 
tetszik nekem, már azt teszi, hogy egy 
sem maradt. — A': mind el a' \iirosiglan 
már legnagyobb alhrniaüo. — L. el, és. 

iga (iga) fn. iugum ; ot iga ba rmo t (öt 
iga ba rmot ) juga boám quinque, 1 6 3 ; 
P . E . sz in te így. Tehá t ettl 3 " 3 ?>fec« 
b e , Odafen, egy iga ló, ökör; ma is 
m o n d j u k igás ló.— Járom baő ^ocb. 

igaz (igaz) mn . justus, b i zony verus, 
certus. 

file:///iirosiglan


igazéit (igazéjt) cs. justificat ; mcgiga-
zeilac (im'gi%a'/jii}tiik) justjficarerunt, 
141. 

igazol (igazol, igazul) k. justificat ur ; 
igazoltató] (igazoltatói), justificabe-
ris, 40 ; P. iga3wltatol. —Megiga-
zoltatot (mégigazóltutott), justifica-
taest, 141 ; —megigazoltatuan (még-
igazóltatván) justificatus, 171. 

"igazolat (igazólat, igazúlat) fn. ju
stificat io , 122 ; — I'. iga3yto dolog; 
E . io müelkedet. 

* igrer (igrecz) fn. tibicen ; — igreée-
kct (igreczékét) tibiciues, 32; — P. 
t rombytafokat ; E. fipofokat. — In
nen az : Jgriczi helység név *) , igre-
czek laka, mint: Vendégi, Németi, 
Tóti, vendégek, németek, tolok laka. 

ig (így) ih. sic, 234. 
*igen (/gyen) ih. sic, 20S, 223. 
yeztet (ijcsztet) tn.stupor; — megyé

den0 nag yeztettel (mégijedének 
nagy ijesztettél), 93. P. álmélko
dás. — Jjcd az íj-töl származik, meg
rezzen mint az íj. 

* ildomos (ildomos) \m\. prudens , 70. 
— jldomoíbc (ildomosok) prudent es, 
3 4 ; — mert ildomofon tpt uolna 
(mert ildomoson tött volna), quia 
prudenter fecisset, 1G7. — P. bewl-
chen ; — E. elvesen. Tehát: ildomla-
talan, vagy idomtalan, annyi mint: 
imprudens, ostoba. 

*ildomolfag (ildomoflag) fn. pruden-
tia, 123. 

illet (illet) cs. tangit, atlingit; hog 
illetne azokat (hogy illetné azokat) , 
ut eos tangeret, 1 7 1 ; — ne akarih 

*) L. R. m. nyelvemlékek Iső kötet. II. 0 tc-
stamentomi néhány könyvnél: E' bécsi codex 
ügye, máig, LYIIId. lap. Szerkesztő, 
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engemet illetned (ni1 akarjh enge
met illetnéd) noli me langcre, 238. 

*illic (i l l ik) k. cotirenit; — nem illic 
(nem illic) non convenit, 136. 

* illic (illik) szi. licet, 55;^—ne illic 
(nem i l l ik ) non licet, 38 ; —illic 
/.unitiatokon iol tenni (illik szom
batokon jól tenni) licet Sabbatis be-
nefacere, 3 9 ; - Illic é (illik é ? ) , 
licet? 63. Innen a' ma is életben lévő : 
tudniillik" scire licet, scilicet • 
Révai előtt, midőn a' személytelen Igéket 
Elab. Grani. V. II. i>. 975. előszámlálta, 
ágy látszik ismeretlen volt az illik-nek li
cet jelentése. 

ületen (i l lyetén, illyetén) mi), talis; 
illeténeket (illyeteneket) talia, 147, 
160; — i l l e t en nempuet (illyetén 
nemővet) hujusmodi, 209. — Epén 
igy: ollyatán. 

iin (ím) isz. ecce, 162. 
ime (imé) isz. ecce, 162 ; — Q. nő mon-

gac , mert auag ime amot (és nem 
mondják mért avagy íme amot t ) , 
neque dicent: Ecce hic aut ecce il
lic, 170; — ime i t (i ime amot (imé 
itt és imé amot t ) , Ecce hic et ecce 
illic, 170; — P. ime ihon ime abon ; 
E. lm itt am ott. 

* imt ( imt , m a : int) cs. innuit, an-
nuit, praemonet; — imtenec ( imté-
nec) annuerunt, 134; — vala imto 
(vala imtó) erat innuens , 123 ; — 
imtetni (imtetni) praemoueri, 45. 

*imad (imád) k. és cs. orat ; — imag-
gatoc tútpket patuarozokert (imád
jatok tütóköt patvarozókért) , óra
ié pro calumniantibus vobis, 138 ; — 
P. unatkozzatok ; E. imadgatok azo-
kirt . — A' leualt ke* alnan ezeket 
imaggauala pn benne (a' levált ke-
dég állván ezekét imádja vala ön 
benne) , Pharisaeus stans haec apud 

3 9 * 



308 

se orabat , 171 ; P. illyen módon 
imatkojV'k wala magába; — E. ilícn 
imadfagot tif3en vala. — Imaggatoc j 
aíat (imádjátok atyát) , adorabitis < 
patrem, 197. A' régi temetési beszéd-! 
bea és könyörgésben is igy jő elő mind | 
közép mind cselekvő ígeül; — Vimád- j 
juk uromk isten kegyilmét, — Fi"- i 
mádjomuk ez szegíny ember lukiért. 

imadkozic ( imádkoz ik) k. orat; — 
mendenha kél imádkozni (miindén-
ha kell imádkozni), oportet semper 
orare , 171 ; — imatko/.uatoc (imád-
kozvátok) orantes, 64. 

imadlág (imádság) fn. oratio , 64. 
inu (incs) k. non est, 6 3 , 103 , 1 4 3 , | 

207. 
inuen (incsen) ugyan az mi incs; 49,90, 

147 , 192; — inuén feriém (incsen 
férjem), non habeo virum, 197. Az 
incs, incsen , nincs , nincsen felváltva 
használtatik e' eodexben. Milly öröme volt i 
volna a' nagy szorgalmú Révainak, üa mi
dőn fáradságosan fejtegeté a' nincs, sincs 
értelmét 's eredtét a' chaldai HNt (Uh, 

vagy ics) est, és heber VNQ (méén, 

megfordítva nem) renuit szókból, ezt 
tudja vala. Elab. Gram. V. II. p. 843. 
Nekem úgy látszik az ingyen s nec , ne-
que, hegyaljai hangoztatás szer int : 
ingen, ma: gratis értelemben, is kö
zel rokonságban van az incsen-nel. 

* indol (indöl, indul) k. movetur, com-
movetur ; — megindoltatnac (megin
dultainak) commovebuntur, 6 7 ; — 
movebuntur, 180. 

indulat (indőlat)fn. motus, 30; — fold 
indulatuc (föld indólatok) terme 
motus, 112. 

ingén (ingyen) ih. gratis, neque; — 
ingén gúlpl tén c engemet ( ingyen 
gyűlöltének engemet), odio habue-

runt me gratis, 228; — P. E. ok ne-
kyl. — Ingen pniat fem fogtatoc (in
gyen poenitentiát fem fogtatok), 
nec poenitentiam habuisíis, 61, S6; 
— ingén níuén minél méréh (ingyen 

nincsen mivel meréh) neque in quo 
ha úrias habes , 197. 
kab (inkább) mag is; — attól inkab 
(attól inkább) magis, eo magis, 58; 
— mellié zéréti ötét inkab (mellyik 
szereti őtet inkább) , 142, 235 , — 
ézectpl inkab (ezektől inkább) plas 
his, 240; naggal inkab (naggyal in
kább) multo magis, 173. — Jobban, 
sokkal jobban, nem fordul elő soha ma
gis, vagy multo magis értelemben. Az: 
mtol inkább, ezektől inkább, eléggé 
mutatja , hogy az: inkább , hasonlítója 
(comparaíivus) az inka vagy jonka, jon-
ha, vngyjonho, cor, viscera, szónak. — 
1. Jonho. 

nnén (innen) ih. inde, 4 1 ; — ereg el 
innen (eredj el innen), transi hinc, 
206; Tnén $ onnan (innen és onnan), 
hinc et hinc, 236; — P . egy felewl, 
mas felewl; — E. innen es onnan. 

innét (innét), ugyan az mi innen, 227-
innétén ( i nne t én ) ugyan az mi innen; 

24, 55 , 9 8, 131. Épen így: onnaton, 
3 9 , S4. — Kic akarnanac Tnén tú 
hoziatuc meni ne mébétn c , fem ip-
hé tn c ide ennatun (kik akarnának 
innen tü hozjátok menni, nem me
hetnek , sem jöhetnek, ide onna
ton), inde huc, 168. Az: innen, in
nét, innéten v. innetén; onnan, on-
nat, onnaton, felváltva használtatik *). 

VP (jip> ip) fh« socer ; vala Caifafnac 
ypa (vala Caifásnak ipa), crat so
cer Caiphae, 233; P. E. szinte: ip. 
Épen így: napzsocrus. 

*) L. a' különbséget, I. küt. Ld. lap. Szerkeszt". 
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ir (ír) cs. seribit; — ha mgirattatnanac 
(ha mégírattatnának) sí seribantur, 
241 ; P. meg í ra tnának; E. meg írat
tatnának. — Vala i ra tu l (vala írat
ván) , erat sertpta, 186. 

iras tudó (írás tudó) fn. seriba, 29. 
s a t. 

' i r a t (írat) fn. seriptio ; — feHpl irt 
irat (féljölírt írat) superinscriptio , 
186; — kprnpl irattat (környölirat-
já t ) , inseriptionem, 177. 

iratát (iratát) fn. deseriptio ; — e meg-
iratat elpzer lpt Cirinustol (c' mé'g-
íratat eló'szér Jött Cirinustol) 126. 

*irgalmaffag (irgalmasság) fn. miseri-
cordia 166. — Az irg, vagy jorg gyök
től származik irgat, vagy miként a'régi 
temetési beszédben van j org a t n mise
ret ur, — és irgalas, vagy jorgalás, 
jar gálás * stipendium. 

ir t (irt) cs. eradicat; ki iruatoc (kiirt
sátok) eradiceSis, 4 3 ; ki i r tatni (ki
ir tatni) eradicari, 169. — Bocskay 
István írja Thurzó Györgyhöz májusban 
1605-ben: „nem kiwanliattaié mind 
lelky s-mind testy allapatunkot ha-
horgatoo fok fzwkfegliis, hogy de
rék romláfra s-ki giwkerezesre ne 
bochatanoiok vtolfo romláfra tért 
al lapatunkot." 

istenbeli (istenbeli) mn; mú iftenpe-
beli irgalmalfagnac miatta (mü isté-
nönkbeli irgalmalfágnak miatta)per 
viscera misericordiae Dei nostri, 
125. 

*izic, izec (iszik, iszek) k. és cs. bibit ; 
ezec (t izec (eszek és iszek) mandu-
cet et bibét, 69, 136, 197; — y'unac 
(íjának, iának) bibenmt, 115; — iut 
(iutt) bibit, 197 ; — iando vagoc (ian-
dó vagyok) bibiturus sum, 58 ; izia-
toc (iszjátok) bibét is, 58; enni (j. 
inna (enni ésinnya) edere et bibére, 

159. P. E. szinte tunya ; — Tnod (in
nod) bibére, 196. 

* inplt (ivölt) k.cZ»»taí,'Vupltué(ü volt
vén) clatnantes, 32 ; — iupltp (ívol
tó) clamans, 133. — 1. Üvölt. 

iupltet (ivöltet) fn. clanior; — kiötlő
ben iupl tetn c zaua (kietlenben ivó'I-
tetnek szava) vox clamantis in de-
serto, 191. 

jambortalanfag ( jámbortalanság) fn. 
improbitas; — p iambortalanfagai-
ert (ó jámbortalanságajért),/>ro/>/r/-
improbitatem ejus, 153. 

jar (jár) k. ambulat; — iaratta (járat
ta) ambulantem, 4 6 , 191 ; — iarat-
toc (járattok) amhidantes, 85. 

jargalas (jargalás) fn. stipendium; — 
megelcgeggetec tű iargalaftokon 
(megelégedjetek tü j a rga lás tokon) , 
contenti estote stipendiis vestris, 
130; P. E. fold. Az irg vagy jorg 
gyök származéka; I. Irgalmasság. 

járom (járom) Cn.jugum, 38.1. iga. 
jegez (jegyez) cs. signat, significat; 

mg iegzette (megjegyzétte) signavit, 
203; — iegézuen (jegyezvén), signi-

ficans, 234. 
jelen (jelén) ih. palám; — ielen va

gon (jelen vagyon) adest, 2IS ; — ie
len voltat (jelén voltát) palám esse, 
206. 

jelenet (jelenet) fn.tna?iifestatio, osten-
sio, revelatio; — ielenetre ne ipypn 
(jelénétre né jöjjön), in palám non 
veniat, 144; — p inegielenetcnc na-
piaiglan (ö mégjclénetének napjaig-
lan) usque ad diem ostensiouis sitae , 
126; — poganocnac mcgielcnetcre 
(pogányoknak mégjelénétére), ad 
revelationem gentium, 127. 

jelenic (jelenik) k. apparet; — iele-
nec (jelenék) apparuerunt, 5 1 ; ap-
paruit, 121. 
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*jélennén (jeleimen) ih. manifcste, • 
palám; 84; P. E. nylwan. — Ne ie-
lenné de nionnal t i tkon (nemjelen-
nen de monnal t i tkon) non manife-
ste sed quasi occulto, 206; palám, 
2 0 6 , 216; ime nilva bézel ( ime 
nyilván beszél) ecce palám loquitur, 
207. 

* jelenleg (jelenség) fn. signum, 4 0 ; 
p iélcnscgit (ő jelenségit) signa ejus, 
194; P. ie l ; E . czuda, ielensigb. 

jelent (jelent) cs. revelat, manifestat, 
patefacit; bog megielentelTenec foc 
zuuécbpl gondolatoc (hogy megjelen-
telfenek sok szüvekböl gondolatok), 
t/t revelentur exmultis cordibus cogi-
tationes, 127; P.E. megnylatko3taíTa-
nak. — Semmi ke" ol fedezet ki nem 
iiigielentetic (semmi kedeg olly fe
dezett ki nem megjelentetik), nihil j 
autem opertum est, quod non reve- \ 
letúr, 156; — mcgiélentétic (megje-I 
lentetik) revelabitur, 170 ;— k i n 0 ' 
iélentétet meg (k inek jelentetett 
meg), cui revelatum est, 222; — i e -
lentetic (jelentetik) manifestatur, 
144; — megiélente (megjelenté) ma-
nifestavit, 193;megiélentetnec (meg
je lente tnék) manifestaretur, 174 , 
1 9 1 ; megiélentem én magamat (meg
jelentem en magamat) manifestabo 
me ipsum, 226 ; P . E . megmutatom 
magamat. — Megiélentuén (megje
lentvén) patefacientes, 84. 

jeles búnps (jeles bűnös) fn.Publicanus, 
135; — iéles búnps múuélkedetbe-
liec (jeles bűnös müvelkedetbeliek), 
publicani, 25 ; iélen való búnpfpc 
(jelen való bűnösök) 141. P. ny lwan 
walo bynelTek. 

jo (jó) mn. és fn. bonus, bona (orum) ; 
iob te néked (jobb te neked) , bo-
tnim est tibi, 53. — Aggad iiíg énné

kem a" iobol rezemet (adjad meg én
nekem a' jébol részemet), da mihi 
portionéin substantiae, 165; — p 
iauat (ő javát) suhstantiam suam, 
145 , 166 ; — p iaiiin (ő javin) , su-
per bona sva, 69, 173; — foc iauid 
vadnac (sok javid vágynak) habét 
multa bona, 158; — en iauimat (cn 
javimat) bona mea, 157. — Másutt 
substantia t vagy. P. iojag; E. mar
ha. A 124. lapon iozagockal (jószágok
kal) szinte bönis, bár egyébbiránl: vir
tus. 

jobból (jobból, jobbul) k. melius ha
bét; mg iobbolt uolna (megjobbólt 
volna) melius habuerit, 199. Itt a' 
betegről mondatik. I'. Jewt wolna iob-
ba ; E. meg köiuíebbedett. — A ' bé
csi coilexbeii: iogolasonkra (jogolasonk-
ra) ad emendationem nos/ram. 

* jog, iob (jog, jobb) mn. és fn. dexter, 
dextera ; iog zéméd (jog szemed), 
ocuh/s tuus dexter, 24; iog kezed 
(jog kezed) , manus tita dextra, 
2 4 ; iog lúg (jog tügy) dextra ma-
xilfa, 25 ; te iog félplléd (te jog fe
lőlied) ad dextram tuam, 5 8 , 106; 
p iogiaba ( ó jogjába) in dextram 
ejus, 78 ; a" téhétfegnéc iogia felpl 
(a' tehetségnek jogja felől), a dex-
tris rirtutis, 117. — Latanac ifiat 
vlétté iob félpl (látánac ifjat ölette 
jobb felöl) riderunt juvenem seden-
tem in dcxtris, 121 ; iob keze (jobb 
keze) manus ejus dextra, 137. — 
Révai, Ant. Lit. Hung. Vol. I. §. 77. ha
ragosan vítatá, hogy a' légisen írott iog-
ot, nvmjog-nak, s a' iogiá-i nem jog-
já-nak, hanem jogy-nak s jogy-jiimk 
kell olvasni, honnan : jogy-\ü , gyógy
ul; de Révai kevés tekintettel volt a' bé
csi codexben, mellyel maga fáradhatatlan 
szorgalommal háromszor leírt , előfordú-
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ló jegyekre. Az itt általam felhozott pél
dák ugyan, mellyekben a' g felől min
denütt elmaradt a' vonás, Révai állítását 
igazolják, — azonban, hogy a' sok kö
zöl egyet említsek, a' 183. lapon világo
san iog fület (jog fülét) áll, a'II. nyelv
emlékek I. kötetében pedig több példák 
vágynak kurva, mellyekben mind vonás
sal tiinik elő a' g. Az egészből annyi bi
zonyos, hogy mind jog-nak, mind fogy
nak lehet olvasni, valamint hajdan a' köz 
divatban is felváltva használtatott, 's a' 
jogi/ csak lágyítása a' jognak, melly kö
zelebb származéka a' já-nak, miként 
ha\-og a bal-nak , gyal-og- a' gyal-nnk , 
lov-og a' ló-nnk. 

Jus értelemben itt sem jő elő sehol , 
a' bécsi codexben e' helyet: „és méndön 
feleségek, mond nagyok és ménd 
küsdedök tisztességet jogijának ó* 
fér jeknek," mi a' latinban deferaut 
igével adatik, jus értelemben lehelne ven
ni , mert parancsolólag mondatik, debe-
anl deferre,, mintegy : tartozzanak meg
adni, mi őket jog szerint illeti; azonban 
itt is inkább jogyóljának, vagy gyó-
gyoljanak, értelmet vív ki magának, 
mert a' jogi, cselekvő ige, épen úgy mint 
forbath retribuit, hasonló sima
lat , assimilat, 's a' t. 

*jozag (jószág, jóság) fn. virtus 29 ; 
igen gyakran előfordul; ollykor, mint a' 
117. lapon : tehetség. P. szinte: iosag ; 
E. hatalom. — Vétetik jószág mint 
ma bona értelemben is. így lett or-ság-
bol ország, így csend-es-ből csend-ess, 
így használtatik ma is felváltva: k&-pas 
kodik és kaprasskodik. 

joh , inh (joh, juh) fn. oris,- p iohyert 
(ő johi jér t , johiért) pro ovibus sais, 
215. A' joh és juh, felváltva jö elő. 

jonho (jonhó) fn. cor; bodogoc tizta 

ionhouac (bódogok tiszta jonhoúak) 
beati mundo corde, 22; tű ionhotoc 
(tü jonhotok) cor restrum 55. Csak 
e' két helyen jö elő, egyihoiránt cor 
mindig ssw-vel fordittatik. Erdősi e' he-
let : per viscera misericordiae Dei 
nosfri, így fordítja: „Az mü iftenunk-
nck könöríiletes f^iinck cs iohünak 
á l t a l a , " mie' codexben így adatik: „mü 
istenönkie/e irgalmasságnak miat
ta ," — a' bel tehát és jonho vagy joh 
annyi mint riscera; innen származott 
kétség kül a' gyón, vagy mint a' Hegyal
ján ejtik: gyoh-on confitetar, az az 
megvalja a' szív', a' kebel' titkait; innen 
az : éh gyom-va, vagy éh jom-xn; sőt 
mint nekem látszik, innen az inkább, 
vagy jo/ikább, jonho-nhh , mag is, 
ige határozó is. A' hon különböző vidé
kein a! joh majd máj-ai, majd zúzát, 
az az a' szárnyas állatok belét, gyom
rát, jelenti. 

jp (jő) k. veuit; — mindig így, — j ö n 
nem fordul elő; — ip az idp (jő az idő) 
venit hóra, 200; — eletie ipn c (ele
ve jőnek) procedent, 2 0 1 ; — P. E. 
elcw iewnek. — Jpnp (jónö, jőne) 
veniret, 159; — ipn c a* napoc (jő
nek a' napok) venient dies, 178; — 
ipuetcc ebeiietcc (jövetek , jőjetek 
ebélljetek) renite prandere, 2 4 0 , 
61 , 80, 9 5 , 109; — Valobizoíi Öles 
ipuéndp (Valóbizony Illyés jöven
dő) Elias quidern renturus est, 5 1 ; 
— ipuette (jövetté) venientem, 7 5 , 
117; ipuéiéc (jövéjek) renientes, 31 , 
45. 

Jpuéndpupl ( jövendővöl, jövendőül) 
ih. in futurum, 161. 

jut (jut) k. adrenit, pertingit; — a* va-
rofba iutuaioc(a' városba jutvájok), 
renientes in civitatem , 31 . s a t. 
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K 
* kaial t (kajált) cs. és k. ólamat; — 

naggal inkab kaialtanac (naggyal 
inkább kajakának) multo magis cla-
tnabant, 173 ; kaialta ( k a j á l t a ) , 
190; kaialtoc (kajáltok) clamantes, 
171. P . y u e \ v I t ; É . kiált . 

kalaz (kalász) fn. festuca ; mit latod 
ke" a* kalazt té átad fia zeniében, 5 
a* gerendát te zömödben ne latod, 
(mit látod kedeg a' kalászt te atyád
fia szemében, és a* gerendát té sze
medben nem látod), quid autem vi-
des festucam in oculo fratris tui: 
et trabem in oculo tuo non vides? 
2 7 , 2 8 ; — mindig illy értelemben 
vétetik. Spica ^gabona fő. P. 3al-
ka ; E. karolj alat. A' szálka, úgy 
Icátszik nekem, csak megfordítása, egy
szersmind betücseréje a' kalász-nak. 

kalonga (kalongya) fn. clibanus, 158 ; 
P. kemencse; — E. ighö kemenéze. 
Talán a' kemencze alakja miatt nevez
tethetett kalongyá-nak , énen úgy, mint 
sok helyen most is boglyá-wxk neveztetik 
annak egy neme, szinte alakja miatt. 

kamora zek ( k a m o r a - s z e k , kamara 
szék) fn. sterquilinium, 1G4. 

kapo/ ta (káposzta) fn. olus, 4 3 ; — kic 
meg dezmaTlatoc a- mentát $ a* ru
tát 5. méden kapoztat (kik mégdéz-
máljátok a' mentát ös a' rutát és 
mondén káposztát) qui decimatis 
tnentham et rutám et omne olus, 
155. P. fy; E. kerti vetemiií. 

kar (kar) fn. chorus ; — ballá a* hangof-
latot f a' kart (hallá a' hangoslatot 
és a' kart) , audivit symphoniam et 
chorum; 166. P. tancz ; E. tanczo-
la s. 

kar (kar) fn. humerus; kariocra (kar-
jokra) in humeros, 64 ; P. E. vall.— 

Vrnak karia (Frnak karja) brrrchi-
um Domini, 222. 

karhozic (kárhozik) k. condemnatur; 
karhozot uolna (kárhozott volna) 
condemnatus esset, 76; karhoztatol 
(kárhoztató!) coudemnaberis, 40. 

karoml (károml) cs. blasphemat, 3 1 ; 
megkaromlattatic (mcgkáromlatta-
t ik) illudetur, 172. — P. megchw-
follyak; E. meg czufoltatik. 

* karomlat (káromlat) fn. blasj>hemia, 
4 0 , 47. 

katrinéa (katrincza) fn. sudár inni', — 
Vram ime te pénzed ki t tartottam 
katr inéaba takarna ( Uram ime te 
pénzed ki t tartottam katrincza ha 
takarván) , Domine ecce inna tua 
quam /tabui repositam in sudario, 
174. P. ke3kewnebe; E. kézi kéz
kenőben. 

*kazdag (kazdag , ma: gazdag) mn. 
dives, 124, 138. P. E. szinte igy. 

keLke kego (kecske-kégj ó) fn. vipera, 
2 0 ; kéukc kegonac nezeti (kecske-
kögyónak nemzeti) , progenies vi
perarum 40. 

*ke*, ke ' (kedeg, kedeg, ma:pedig)1', 
ksz. autem, 1 , 2, 's a' t. számtalan
szor előfordul, mindig így rövidítve; kiír
va egészen soha sem. P. kegvglen; E. 
kediglen; 1. lg. 

kegelmez (kegyelmez) k.propitius est. 
Iften kegelmezih (isten kegyelmezjh) 
Deus propilius esto, 171. 

*kego , kigo (kégyó , kigyó) fn. ser-
pens, 20 , 2 8 , 34. 

*kei (kéj) fn. libenlia; — a' fold pnp 
ketjen gimpluoz (a' föld önön kéj-
jén gyimölcsöz), ultro terra fru-
ctificat, 89. —P. evv keyen; E. un 
kiyii. Ma: önként, vagy önkényt. — 
így a' régi írásokban egyaránt használta-
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tott: kénytelen, kéntelen, és hétélen, 
kényszerít és készerit. 

kel ( k é l , kél , ke l ) , k. surgit, occur-
rit, cxit; kéTIétec ereggpnc inét 
(keljetek erédjónk inné t ) , surgit e 
eamns hinc, 227; elptpcbe kel tú-
néctec (élőtökbe kel tiinekték) oc-
curtt robis, I S I ; ki kelé azért é be-
zed az atafiac kpzpt (k ikele azért 
e' beszéd az atyafiak között) , exiit 
ergo sernto iste inter fratres, 241 . 
P . ky mene ; E. k i terjedt. 

* kelét (kelet) fn. surrectio ; felkelet-
rpl (léikéletről) de resvrrcctione, 
127; felkeletéében (felkelétekben), 
in resurrectione, 163. 

kel (ke l , ké l , kel) k. fermentatur ; 
meg keblén (megkeljen) fermenta-
retur, 161. P. kee l ; E. koaÍ3 if$t 
venne hozza, 

kél (ké l i , kell) k. oportet, piacet; 
inert mendenlia ké l imádkozni , — 
ionba ing nem kél fogatkozni (mért 
mondénba kell imádkozni, — ionba 
még ném kéli fogyatkozni), quoni-
atn oportet scmper orare, — opor-
tet (Ufxcere, 1 7 1 ; — kél vala (kéli 
vala) oportebat, 196; — kellet vol
na berodefnc (kellett volna Heró
desnek) , placuisset Herodi, 94 ; — 
fémire keJJp (fémmiré kélló), ad 
nihilum ra/et, 2 3 ; — nem kéllp az 
egezécnc vruos (nem kellő az egé
széknek nrvos), non est opus valen-
tibus medicus, 32. 

* kellemetes (kellemetes) mn. opus est, 
necessarius , piacitus, expcdit ; mi 
kellemetes legén túnectec (mi kél-
lémefés légyen tü nektek) qnidopus 
sit robis, 26; — kellemetes (kelle
metes) necessarius, 107; — valame-
neiec kellémetefec ( valaménj éjek 
kéllemetéfék), quotquot babet ne-

Ifll'íVCHENI COUEX. 

celTarios, 153 ; -— bizon eg kelleme
tes (bizony égy kellemetes) , porro 
vnum est necessarium. — kéllemcte-
fec (kéllemetéfék) necessarii sunt 
164; — kéllémétéícc (kéllemetéfék) 
necesse est, 189 ; — kellemetes tú 
nektec (kellemetes t i inekték) , ex-
pedit robis , 219 ;— kellemetes bog 
es en él merinec (kellemetes hogy 
és en elmenjek), expedit robis ut 
ego vadam, 229 ; — médba- tezem 
mcTlec kéllemétefec p néki (mén-
dénba tészém méllyek kéllemeté
fék ő neki) quae placila, sunt eifa-
cio semper, 210. 

*kélleméteffeg (kéllemetéfíeg) fn. ne-
cessitas, opus; mert vr vaYla p kél-
lemétefTcgét (mért úr valja ő kélle-
metéfíégét), qm'aDomimis eum (pnl-
lum. asinae)necessarium habét, 175 ; 
— n?L kellemétéffeg te néked hog 
valaki kérdezién tégedet (nincs kel
lemetesség té neked hogy valaki 
kerdézjén tégedet), non opus est ti-
bi, ut te quis interroget, 230. 

*kélletic (kelletik) k . p i a c e t ; — zpk-
dpfp berodiadifnac ^aria az ebéllp 
haz kpzépet, $ kélletec berodéfnéc, 
(szókdóío Herodiadisnak lyánya az 
ebélld-báz közepet t , és kéllejfeft 
Herédesnek), saltáritfiliaHerodia-
dis in niedio, et piacúit Herodi, 
4 5 ; — ug kelletet te élptted (úgy 
kelletett té előtted) , 1 5 1 ; — kelle
tét tú atatocnac (kelletett tü a tyá
toknak) piacúit patri restro, 158 ; 
— te benned iol kelletet énnekem 
(té benned jól kelletett en nekem) 
in te comp/acnit mihi, 130;— vg 
ata mert ig volt kelletné te élptted 
(úgy atya mért így volt kelletvén 
té előtted), Ita Páteri quoniam sic 
fűit piacitum ante te, 38. — Világos 
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ezekbűi, hogy a' kelletik ige, mellyet 
némellyek az újabb időkben egészen ki
tagadtak, valósággal létezik nyelvünkben. 
Szenvedi) alakja ez a' k ellet piacit um 
facit cselekvő igének. Később főként 
a' német müffen értelemben vétetek, meg
különböztetve a' kell vagy köll igétől, 
mellyel a' foltéit, bürfett értelme adaték. 
A' számtalan példákból legyen elég egyet 
kettőt itt felhoznom. Gál Péter írja Esz-
terházy Miklós grófnak a' Bethlen Gábor
ral végzettek felöl 1623-ban: „Kedvet 
lenek sem voltak császár urunk ő 
fölségéhez az emberek , és megtet
szett szövőkből, hogy az kénysze
rítésből köllj essék más urat uralni-
o k ; " — ismét: „Az hazonk (hazánk) 
hajinak az magyaroknak mennyit 
köllj essék h inn i , — azt már ő meg
esmérte." — Tovább irja : „Nem köll-
jött volna megengedni , hogy azt 
disputálták az gyűlésben; —azt sem 
köllj öt t volna megengedni ő felsé
gének hogy Thurzó Sztaniszló úgy
mond engem ollyan böcsületlenül, 
t isztátalanul nyelvén forgatott." — 
Bethlen Gábor írja a' vármegyékhez azon 
évi sept. 2-ról: „Mind ezekért és 
egyébb előt tünk állő szükséges dol
gokért is költetett Hívségteknek ad 
diem 10-mum praesentis mensis 
sept. Congrcgatiót promulgáltat-
n u n k ; " — Pogrányi István és Szikszay 
István írják végre Thurszó Szaniszló ná
dornak azon évben: „Mert régen meg
tanulta azt, hogy az fejedelmek fe
lől avagy halgatni köll, avagy go
noszt nem kell mondani ." — Azon
ban , igen gyakran felcseréltetett már a' 
régi időktől fogva e' két szó egymással, 
söt itt ott előbukkan a' hibás kellenék is, 
kelletnék helyeit. 

* kelletlen (kel le t len) mn. inutilis; 
kelletlen zolgac (kelletlen szolgák) 
servi inutiles, 169; P. E. ha3nulat-
lan. 

keieh (ke lyeh , kelyh) fn. calix, 115, 
1 8 1 ; kelhet (kelyhét) calicem, 100; 
a' 103. lapon: pohár. 

*kcnu (kénes , kincs) fn. thesaurus, 
158. ' s a ' t . 

*kenuez (kéncsöz) cs. thesaurixat; — 
ne akariatoc kenueznetec tü maga-
toknac kenLeket fpldon (né akar
ja tok kéncsé^nütök t ü magatoknak 
kéneseket földön), nolite thesauri-
zare vobis thesauros in terra, 26. 

kénét (kenet) cs. ungit; — a- kenet
tel megkéneti uala (a 'kenettel még
keneti vala), — Olayal én femet meg 
ne kénéted , é kénéttél kenétemg 
én lábaimat , (Olajjal en femet meg 
nem kene ted , e' kenettel keneté 
még en lábaimat, 142; a' latinban 
mindenütt ungo. — Kenettel kenet 
te vala (kenettel kenette vala), un-
gvento unxit, 217 , 220. P. kenet
tel megkente ; E. kenetuel meg ké
ne. A' ken ige hajdan hihetőleg benma-
radó értelemben, 's így közép formában 
használtatott, mi magában elkenődik, va-
lamint fogy és fogyat, terem (a' gyü
mölcs) teremt (a' gyümölcs fa); —nyil-ik 
s adaperitur, nyil - at * adaperit. 

kenet ( k e n e t ) fn. ungveutum, 142, 
217. 

kent (ként) nh. és ih. per, taliter, 
alioquin; ha mectkent mgirattatna-
nac (ha mondénként mégírattatná
nak) , si seribantur per singula, 
241. P. myndencftyl fogva; E. eg-
genkid. — Senki nem érezti vy ru-
hanac toldalékát o ruhába, mert a" 
ken t az vy toldalec k i zakad (sen-
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k i nem ereszti új ruhának toldalé
ká t ó ruhába, mert altként az űj 
toldalék k iszakad) , alioquiii, 136; 
— egéb ként (egyébként) alioquin, 
164. — önön kéjén-sponte. 

kepmutalo (képmutaló , képmutató) 
fn. hypocrita, 25, 64. ' s a ' t . P. kcop-
w t a l o k ; E. tcttetcffscntfighű em
berek. 

kcpmutalat (képmutalat) ín. hypocri-
sis, 156. 

kér (kér) cs. rogat, poscit, petit; 
kértem te erted (kértem t e é r t e d ) , 
rogavipro te, 182. E . kirift txik te 
iret ted. Kérz (kérsz)joom'*, 196; — 
kértétec (kértetek) petistis, 230.— 
Származékaiban röviddé változik hosszú é 
betűje. 

kérd ( k e r d , ma: térd) cs. interrcgat; 
(i kerde mik volnanac ézec (és kei
dé mik volnának ezek) , et inter-
rogarit qidd haec esstnt, 166; — 
kérd i uala az \ d p t (kérd i vala az 
i 'ulőt), ititerrogalat korom, 199 ; 
P. E. n>egtwdako3ek az orarol. — 
Kérdlec tűtökét eg hézedén (kerd-
lek tű töket egy beszéden) interro-
gaho ros tinum sermoncm, 60 ; — 
kérdlec én es eg igen tűtöket (kerd-
l ek cn és egy igén tűtökét) interro-
gabo ros et ego unum verbum, 110; 
— kérd lec én es tűtökét éz ígérpl 
(kerdlek en es tűtöket ez ígéról) , 
interrogabo ros et ego utnitn verbum, 
1T6; kérdeni (kérdeni), interroga-
re , 230. — Ma is egyaránt használjuk : 
azon kérlek, és : arra kérlek, igy haj
dan egyaránt használtatott az: azon kerd
lek és arról kérdtek. 

kérdez ( k é r d e z , kérdez, kérdez) cs. 
interrogat; — bog valaki kerdezién 
tégedet (hogy valaki kerdézjen té
gedet) /// fjitis te inierreget, 230. 

kérdezet (kérdezet, hérdözet) fn. qnae-
stio, 195. 

kérdezkedic (kerdézkédik) k. cotiqui-
rit; — egbé kérdezkedettec (egybe 
kerdezkédöttek), conqnirentes, 111. 

* kereng (kereng) k. circuit, 147. 
kéréfkedet (kereskédét) fn. negotia-

tio, 6 1 ; — másut t : Tiomplárság. P . 
E. kerefkedes. 

kcreztelkédic (keresztelkedik) k. ba-
ptisatur; — megkereztelkéttetuen 
(mégk ereszt i\kvdiMxvn)baptisat?is, 
21. 

kés ( k e s , ma: kés) fn. gladins ; keft 
(kést) gladivm, 74 ; — kéffél (kés
sel) gladio, 183. 

kefa (késa) fn. seditio; a* kefaban (a' 
késában) in seditione, 118. 

kéfas (késás) mn. seditiosus; a* kéla-
fockal (a késáfokkal) cum seditio-
sis, 118.—Szeleprsényi György 1642. 
január. 30. tudósításában a' törökökhöz 
viselt követségéről, olvasom: „Memi-
nisse me vidisse prope Constanti-
nopolim Jíissegias sive praedones 
Tnrcas," íní a' török nyelvben szóról 
szóra: Beutelsckneidert jelent, igya' 
késa csakugyan a' kés származéka leszen, 
's eredeti értelme: ragdalkozás. P. ha-
borwíag 3cr5ew; E . haborufag oka. 

kéfafag (késaság) fn. seditio; kéfafag 
tétéiért (késaság tétejért) , propter 
seditionem, 185. P. haborwfag in-
ditafaert. 

kélert (késért) cs. tentat; kéfertue 
(késértvén) tentans, 152 ;—kéfe r -
teni (kéferténi) tentare, 55 ; — k é -
fertetec (kéférteték) tentaiits, 110. 
— Köz nyelven forgott elődeinknél a': 
tnegkésériem szó a' latin: próbálom 
helyett, mig ez, mind az egész nemzet
nek még alsó osztályainál is, ki nem kü
szöbölte amaz eredetit. így irja Szikszay 
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Imre 1579-ben Ruber János kassai fő ka
pitánynak: „Itn érti azért Ngod kegyel
mes Uram az én eljövésemnek (tulajdon-
kép : elszökésemnek) okait, kit bizony 
ha egyéb lehetett volna benne, nem mi-
eltem volna, sokat is gondolkodtam mi
nekelőtte eljöttem mit cselekedjem, de nem 
tehetek egyebet benne , az fogságtíil való 
féltembe megkelte késértenem." 

kéfertét (késertet) fii. tentatio, 131 . 
kéfp (késő) mn. tardus; — kéfp zúup-

uéc ( késő sziívővck ) tardi corde, 
188. — Ké sik' retardatur f — k í-
s i k'pavet. 

* kezeit (készéjt) cs. párat; — kezeh 
(készéh, készíh, készíj), pára, 169. 

kezelet (készelet, készőlet, készület) 
130 ;— 2-d kéz. 

ké t (ket , ma: két) mn. duo, 3 1 , 53 .— 
Monno * ambo. — Épen így: szék, 
6 4 ; kes, 64 ; het, 110, kez H7;?iev 
125 ; szel, 141. 's a* t. 

ketelkedic (ké te lked ik , kétölködik) 
k. haesitat, 147 ; — kételkedne (ké
telkedvén) haesitantes, 224. 

kételkedétlén (kételkedetten) ih. pro-
fecto 154. P. byjonyawal. 

ké t tén (i ketten (ketten és ketten) ih. 
bini, 93 ; — éreztette azocat ke t t é (t 
ket ten (eresztétté azokat ke t ten és 
ke t t en ; — 2. kéz ) , misit Mos biuos, 
150. P . ke t t ewnken t ; E. ket töükint , 
— ketten ketten. 

*keuanat (kévánat , kívánat) fn. desi-
derium, kenanattal keuantam (ké-
vánattal kévántam), desiderio desi-
deravi, 181. 

kéués (kevés) mn. modícus, 3 1 . így, 
röviden fordul elő töbnyire mindenkor, igy 
ejtik a' Hegyalján is, 's véleményem sze
rint helyesbben mint kevés, mert a' kev 
gyöktől szabályszerűbben származtatható; 
szinte úgy, mint: fej-es, seb-es, \ev-es, 

' sa ' t . — A' hosszít szótag csak az és kö
zép c-jéből származott, ml majd o-vá, 
majd w-vá majd í'-vé változik, igy: lap-os, 
lap-ws, lap-«. Maga az: és hajdan : üs, 
későb: ös ejtéssel használtatott. így a' 
Bárczay nemzetség levéltárában lévő né-
melly 13. századbeli levélben mondatik: 
„Beké de Gyürk (ma Györké Aba-
ú jban) , et Kozma officialis Comitis 
Pe t r i , — debent statuere quendam 
c([itum vertes pey zer (reriis pej szer, 
verés pej szőr) coloris. —így egy más
ban azon korból: „MagisterPetrusCol-
lector de Zepns" (Szepws, Szepé's). 

* kéuéfénne (kevesenné) ili- pusillum , 
8 3 , 9 5 , 134; — kéuéfénne vartat-
nari (kevesenni'; VMtAtvkn), pusillum, 
1S3; — kéuéfénne idéiglén (kéve-
sünné ideiglen), modicum tempus, 
207. — Ma: kevésnyi. 

kéuéfennéiglén (kevesénneiglen) ih. 
modicum, 226. 

kez (kez , ma: kéz) fn. manus; — kéz
zel (kézzel) maim, 117. 

kézdét (kezdet) fn. princípium, 210; 
— kezdettpl foguan (kezdettől fog
ván) ab initio, 205 ; — P. leg elfevv 
ke3det. 

k i , kérdő névmás, quis; — ki én felém 
(ki en felem ?), quis est meus pro-
ximus, 152; 153, ' s a ' t . kin? super 
quem, 132 ; — ki az ember (ki az , 
— azon— , ember) quis est ille ho
mo 200. — kicsoda, nem jő elő. Nem 
csak személyről de dologról is mondatik: ki 
tenéked néuéd (ki té neked neved ?) 
Quod tibi nomen est, 144. P. szin
te : k y neued; E. miczoda teneked 
neved. Egyébbaránt kérdő névmásul igen 
gyakran a' melly is használtatik, kü
lönbség nélkül személyről és dologról; — 
mel $ minémp é némberi (mélly és 
minemő e' nembéri ?), quae st qua-
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lis est haec miilier, 142; — inel ki-
rai (mélly király?) quis rex, 164; 
m é ü ez ige (melly ez ige?) quod esi 
hoc verbum, 133; — mel túnéctcc 
halalat (mélly tüncktek halá lá t?) 
quae vobis gratia, 13S; — méi vol
na e példa bezcd (mélly volna e' pél
da beszéd?) quae esset haec parabo
la, 1 4 3 ; — mei vdpn (melly üdőn?) 
qua hóra, 159; — A' mi 9 határozat
lan kénlésre használtatik; mit akaroc 
(mit akarok?) quid roló, 1 5 9 ; — m i 
volna? quid esset, 173. — A' hi? 
igen ékesen alkalmaztatik személyes név
mással: tú kitec (tü ki tek?) quis re
strum, 2 7 ; — tú k i tecn c (tü k i t e k 
nek ?) cujus vestrum, 162. 

k i , vissza vivő névmás, qui, quae, quod; 
— az éfrpl k i t éfkpt (az esröl kit 
eskődt) jusjuraiidum quod jur árit, 
125; — bezeln c vala p haláláról kit 
megtpkclléndp volna (beszéllnek 
vala ő haláláról kit megtökéllendő 
volna) , quem completurus erat, 
148; — a- koporfoc kic nem té tn c 

(a' koporsók kik nem té tnek) , mo-
numenta non apparent, 156; — az 
idpn kin (az idón, kitt) hóra, qua, 
159 kouazzal kit (kovásszal, kit) 

fermento quod 's a' t. 161; — íme te 
pénzed ki t tartottam katrincaba ta
karna (íme te pénzed kit tartottam 
katrinczába t aka rván) , Ecce inna 
tua quam habui repositam in suda-
rio, 174 ; — ipn c a* napoc kicbe 
(jó'nek a* napok , kikben), venient 
dies in quibus, 178 ; 's a' t. így me
gyén ez végig az egész cotlexen, a' latin 
határozatlan quod, állandóan mellyel 
fordíttalik: mondanac p neki Mefter 
mú mit tegpnc, Es p möda nzoc-
nac: Semmit toabba ha ne mel zer-
zéttetet tú néctec (mondának o neki, I 

Meftér mü mit tegyünk, É s ó mon
da azoknak, Semmit toábbá, ha 
nem mélly szé'rzettctétt tü nektek) 
quod coiistitutum est vobis, 129; — 
ki eluezi mel t ied (ki elveszi melly 
tiéd) quae tua sünt, 138; — Ki m é 
nen 0 latnioc mei lpt uala (kiméné-
nek látniok mélly lőtt vala) videre 
quod factum est, 145 ; — ha mel 
kúfíeb fem téhétitec (ha mélly küs-
sebb fűm teheti tek) si neque quod 
minimum est potestis- 158 ; — iften 
ke* tutta mei embereknél magafb 
(isten kedeg tudta mélly embereknél 
magasb), Deus autem novit quod ho-
minibus altum est, 1 6 7 ; — e világ 
mei pue vala (e' világ mélly övé va
la) , mundus quod suum erat, 228; 
\s a' t. — Vágynak azonhan itt ott példák , 
hogy a' melly, ki, helyeit 's megfordít
va alkalmaztatik: igaffagot, meüe t hal
lotta (igazságot, mélly ét hallottam) 
reritaiem quam audiri, 2 2 1 ; — Hoz-
nac uala ké" p hozia germecdedeket 
hog illetne azocat , k i t micor lat-
nanac (Hoznak vala kedeg 6 hozjá 
gyermekdedeket hogy illetné azokat, 
kit mikor látnának), Afferebant au
tem ad illum et infantes ut eos tan-
geret, Quod cum videre?it, 1 7 1 ; — 
ez mindazáltal a' latin szerkezetre nem 
figyelmezéshől is történhetett, mert amott 
az igazságot és mellyel szók között, 
még mások állanak , „k i igazságot be-
széllctlem tü nektek melly et hallot
tam istentől" — 's így feledhette a' for
dító hogy a' melly az igazságra vitetik, 
's valamint a' latinban adathatok quod-da\ 
is, úgy ma is fordíthatnék mit-tel; amott 
pedig a' „kit mikor lá tnának" igen 
könnyen viheté a' Jézusra, kiről szó va
gyon. 

Neki (néki) quidam, csak kéíszer 
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fordul elő, a' 72. és 160. lapon, egye
bütt mindenkor némelly s egy némelly , 
egy néminemő szókkal adatik, Révai 
Elab. Graui. Vol. I. p. 424. egy értelmű
nek állítja a' valaki-vei;— de a' néki és 
valaki között ugyan az a' különbség inelly 
a' néhol és valahol, néha és valaha köztt. 

* kiet len (kietlen) fn. ölesértum, 191 ; 
a' kietlenbén (a' kietlenben) in de-
sertis, 126. ' s a ' t . 

kiralua (kiralycsa) fn. regulus, 19S ; 
P . kyra ly ember; E. kíis kiral . 

kific (kísik) k. pavet; kezde kisni (j 
nehezedni (kezde kisni és nehezed
ni) , coepit pavere et taedere, 11C ; 
ke3de rcttcgny ees gyet rc tny; E. 
kezde rettegni es nag keferufigben 
lenni . E' szó úgy látszik nekem, egészen 
különböző a' k esik 'retardálur, igé
től. Erdösi e' helyet: factus in agónia, 
mit e' müncheni codexben így találunk: 
hoszíá lévén a' viadalban, így forditá: 
nag kisalkodafban Hűin; — itt a' ki-
salkodás vonaglást, halállal viadalt je
lent, — mit P. 's máshol E. is, gyötrelem
nek fordít. Láttuk feljebb hogy a' kisa* 
seditiot jelent, hol ismét a' tusa, via
dal, eszme fordul elő. A' kis gyöktől szár
mazik a' kisa-ia. mellyen a' lovak vonnak, 
's a' ktsik igének másod jelentése lehet a' 

pavet, minthogy a' gyötrelemnek, kivált 
a' halálos viadalnak, következése a' sá-
2)adság ; — innen a' kesely, a' keselyű, 
— s tán maga a' keserv is. Kesely lónak, 

tehénnek ökörnek 's a' t. a' Tisza mellett a' 
sápadt fejéres szőrííeket nevezik, vagy a' 
mellyeknek orra, szempillája, és köruie 
sápadt színű. 

* kizlél (kíszlel) cs. persvadet; — kiz-
lélec (készlclék) persvaseruut, 77. 
P . reya tanacho3ak; E. tanaczul adak. 

kolu (kolcs) fn. clavis, 50 ; — tudoman-
nac k u k a t ( tudománynak kulcsát) 

clavem scientiae, 15G. — Kolcs és 
kulcs felváltva jő elő. 

koldol (koldol, koldul) cs. mendicat ; — 
koldoltomat altallom (koldoltomat 
általlom) mendicare erubesco , 167; 
P. kwdolny ; E. kuldulni. 

ko ldos , fn. mendicus, 212. P. kwdos; 
E. küldus. 

* koltag (koltag: ma: kótog) k. pulsat ; 
koltagiatoc (koltagjatok) pulsate, 
2 8 ; — koltaguan (lio\ta%vún) pulsaus, 
1 5 3 ; — koltagonac(koltagónak)^«/-
santi, 153. — A' bécsi codexben vagy 
leírási vagy nyomtatás hiba: koLaguan 
(kolcsagván). 

*komplarfag(komplárság) fn. negotia-
tio; — komplarfagnachazaia (komp-
lárságnak házajá, házává) domum 
negotiationis, 193; P. kerefkedef-
nek hasawa; E. vafar házzá. 

*kopazlat (kopaszlat) fn. Calvaria; — 
a* bél ié k i hiuatic kopa/.latnac (a' 
he lyre , ki hivatik kopaszlatnak), 
in locum qui vocatur Calvariae, 
186. 119; P . koppastonak; Fü ka-
poiíanak. — Koppattac hele (kop
padtak helye) , Calvariae locus, 78. 

koporfo (koporfó) fn. monumentum , 
156 ; — máskor: sér. 

kor (kor) fn. tempus; igen gyakran vé
tetik igehatározólag, — micor (mi-kor), 
cum, 159; — az eyn c ke* negéd vi-
giliaia koron (az éjjnek kedeg né
gyed vigiliája koron), quarta autem 
vigília noctis, 4 6 ; — efél koron (éj-
fel koron) , média nőtte, 70, 114; 
— a' geriédetn c ideié korán (a' gér-
jedétnek ideje korán), hóra incensi, 
122; — i d e i é korán (ideje korán) , 
in tempore, 176. 

kouaz (kovász) fn. fermentum, 161; 
E. koaf3- E' szót főként azért sorozám 
ide, hogy megemlíthessem a' bécsi codex-
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lien előforduló kohna ( k o h n y a , ina: 
konyha), szót, melly az elavult szavak 
sorából kész akarva hagyatott ki. Es lesz
nek konyha edények úrnak házában 
monnal fialak 15 8. lev. — Véleményem 
szerint mind a' kohnya, mind a' kovász, 
a' koh, vagy kov gyök származéka, hon
nan : kova vagy koha, és kovács. 

kpbpl (köböl) fn. metreta, 193 ; P. 
mer tek; E. kad. 

kpdmen ruha (ködmeny ruha) fn. zó
na pelh'cea, 82 ; P. bewr evv ; E. bfir 
ouecczö. 

kplupnpz (kölcsönöz) cs. commodat; 
kplupiipzih én nekem (kölcsönözjh 
énnekem) commoda tnihi, 153; P. 
E. egy kewlchen. 

*kpnp (könyö , könyv) fn. liber; — e 
kpnpben (e' könyöben) , in hoc li-
fjro, 239; P. kewnybe; E. ez kőim
be. — Kpnuét (könyvet) librum, 
132; — kpup (könyvö) liber (illius), 
132; — kpnucben (könyvében), 129. 

kpnpc (könyök) fn. cubitus; — eg kp-
npcneiét (egy könyöknyéje t , kö
nyöknyiet), cubitnm nnum, 158 ; P-
egy y3nyt; E. egg fingne rif^t. 

kpnp (könyő) mn. facilis, levis, 3 8 ; 
kpnúeb (könyiíebb) facilius, 151; 
— kpnueb ( k ö n y e b b ) , 3 1 , 5G; — 
kpnueb m e n c elmúlni (könyvebb 
menynek elmúlni) facilius est coe-
lum praetérire, 167; remissius, 151. 
tolerabilius, 3 4 ; — P. kenyw; E. 
komi. 

kpnp (könyő) fn. lacryma; — kpnuéi-
uel (könyveivel) lacrymis, 142; P. 
kenyhwlla tafawal ; E. koníi hulla-
ta fiúul. 

kpnuez (könyvez) cs. lacrymatur; — 
megkpíuiéze (megkönyvezé) lacry-
matus est, 218 ; — kpiiuéztec (köny

vesztek , hönyveztek) plorabitis , 
230. P. kewnyue t hwllat tok. 

* kpnpclét (könyöklet) £n. cubitus ; — 
két zaz kpnpclétne (ket száz k ö -
nyökletnye) , cubitis ducentis, 240 ; 
P. fyngnyre; E. fingne. 

*kprnékez (környékez) cs. circumdat, 
circumcidit; meg kprnekczn c téged 
te éllénfégid (megkörnyékeznek té
ged te ellenfégid) , circumdant te 
inimici tui, 175 ; — a' hadtol még-
kprnékeztétni (a'hadtol megkörnyé-
kezte tni ) circumdari ab exercitu, 
179; megkprnekézec (megkörnyé
kezek), circumdederunt, 216.— Meg 
kprnekézni (megkörnyékezni) cir-
cumcidere, 125 ; P. kcrnylinctelny; 
E . köriíülmetilni. 

* kprnpl (környó'l) ih. circum ; — p kpr-
npllp (ő környöllő) circum se, 3 0 ; 
— kprnpl lpctékentuen (kürnyóllök 
tekéntvén) circumspicientes, 101. 

kprnpl irat (környöl írat) fn. inseri-
ptio, 177; P. kernyl walo iras. 

kpzpnét (köszönet) fn. salutatio, 178, 
124. 

kptéléz (köte lez) cs. Ugat, alligat, 
vincit;— megkptélézec (megkötele-
zék) , ligaver unt, 2 3 3 ; — megkpté-
lézni (megkötelezni) alligare, 4 5 ; 
— megkptéleze (megkötelczé) vin-
xit eum, 93. P . E. megkotoze. — 
Kptpz (kötöz) szinte Ugat. 234. 

kpuér (kövér, kövér) mn. saginatus, 166. 
kpuéredic (köverődik) k. incrassatur ; 

— inert megkpuéredet é nepnec p 
zúupc (mert megkövéredett e' nép 
nek ő sziívök), incrassatum est 
enim cor populi huius, 42. P . meg 
tompwl t ; E. nagoü megtelt. 

kpuét (követ) cs. sequitur, quaerit, 
— latuan azocat ptét kpuéttec (lát
ván azokat rítet követtek), videns 
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eos sequentes, 192. — meni ielcn-
fegét kpué tn c vala p tpllp (mennyi, 
— mennyei — , jelenséget küvetnek 
vala ő töl lö) , 154. — Innen a' követ, 
liajilan: orator, ki a' kivánatokat elő
adja. 

kpuetelmes (követelmés) mn. nincs la
tin fordítása. I f ténn c kpuetelmes aka
rata zérét p mafod i ra e* x cnac ev\ á-
geliomat (Istennek kövctelines aka
ratja szerént ó másod írá e' Chri-
stusnak evangéliomát) , 81. 

kpuetkezic (következik) k. quaerit , 
trad)ten; — p attafiaij alnac vala kun 
kpuétkezué hog néki zolnanac (ő 
attyafiaji állnak vala k ü n n , követ
kezvén hogy neki szólnának) quae-
rentes, 4 1 ; P. akarnak vala; E. úge-
keznek vala. 

kpzélcit (közelejt), cs. appropiat, ap-
propinquat / — iuta p hozia — ff meg-
kozéleitue megkptpze (juta ő hoz-
j á , — és mégkűzeléjtvén megkötö-
z é ) , et appropians alligavit, 152 ; 
P . 11033a ke\V3elvtAAen. — Megkpzé-
leite i c t hog meg ápolna ptét (még-
közcléjté Jézust hogy megapolná 
ő tc t ) , appropinquavit Jesu ut oscu-
laretur eum, 183. 

kpzép (közép) fn. médium ; — allapta-
tac azt kpzépbé (állaptaták ászt kö
zépbe) statuerunt eum in medio, 
209. 

kpzépétt (közepett , közepött) ih. in 
medio; — az ébéllp haz kpzépet (az 
ebélld ház közepett) in medio, 45 ; 
— a* néberi kpzépet aluan (a' nem-
ber i közepett állván), 209; — a 'do-
ctorocnac kpzépéttec (a' doctorok-
nak közepet lék) , in medio docto-
rum, 128; — p közepette (ő köze
pette) in medio ej'us, 179. P. a kew-
3epyn; E. annak közepiben. 

izlet (közlet) fn. chaos, spatiutn ; — 
nag kpzletérpífeitetetmú kpzpttpnc 
f tú kpzpttétec (nagy közlet erős-
sejtetett mü közöttönk és tü közöt
tetek) , inter nos es vos magiium 
chaos firmatum est, 1GS; P. nagy 
nylas ; E. földnek nag eröífkét fe
le való úilafa. 

kpzpfpl (közösdl) k. coutitur, 196. E. 
közösködik. 

kur tabei t (kurtábbéjt) cs. Ireviat; — 
megkurtabeitattac (mégkurtábbej
tattak), breviali sutit, 07 ; — másutt: 
rüvidejt. 

kurtabodic (kurtábbodik) k. Irevia-
tur/—meg kurtabottac(mégkurtáb-
bodtak) , hreviati sünt, 67. 

knt (kút) ín.fons;— Jacob kuta (Já
kob káta) fons Jacobi, 196; — ku-
tot (kútot)puteum, 197 ; — másutt: 
forrás. P. Jákobnak kwt tya . 

kun (künn) ih. foris, 41 . P. k y w y l ; 
E. kim. 

kúupl (kiívöl) ih. foris;—kiívpl va-
gö (küvöl vagyon), foris est, 65 , 
144, 155; — a- zplpn kúvpl (a' sző
lőn küvöl) extra vineam, 109; — a-

finagoga kúupl lenne (a' sinagőga 
küvöl lenne) extra synagogam es-
set, 2 1 3 , 233. 

*kús (küs) m n . p a r v u s , 2 3 ; — kúíTeb 
(küsebb) minor, 18, s a' t. 

kúfded (küsdéd) mn. pusillus, 1 5 8 , 
173. P. E. kychyn. 

I i . 

Iab fpld (lábföld) fn. stádium; — hat-
na lab fpldne (hatvan lábíoldnyé), 
in sjwtio stadiorum sexaginta, 180. 
P. hatwan melv fewldnyre; E. hat-
uan kigiíe földön. 

*lakodulin (lakodalm) fn. domicilium, 



mansio ; — ki valuala lakodalmat a" 
koporíocban (ki val vala lakodal
mat a' koporsókban), 90 ; — en aíam-
nac hazában foc lakodalmáé vadnac 
(cn atyámnak házában sok lakodal
mak vágynak) , in domopatris mei 
mansiones mtiltae sitnt, 225 ; P. E. 
lakó helyek. — Q. lakodalmat p nal-
la tézpnc (és lakodalmat ő nálla te
szünk), et mansionem apud étim fa-
ciemus, 22G. 

* lakozic (lakozik) k. habitat, manet; 
— lakozol, kabitas, 192; — lakozcc 
azon beibe (lakozók azon helyben), 
mamit in eodcm loco, 217; — lako-
zanac (lakosának), manscrunt, 193; 
— bog lakoziec tú néletec (hogy la-
kozjék tü veletek) ut nianeat vo-
biscum , 226; — Jakoziatoc en ben
nem (lakozjatok en bennem) mane-
te in me, 227; P. maragvatok een 
bennem ; E. lakozzatok en bennem. 

l á m a (láncsa) fn. lancea; — a" lanut-
nal (a' láncsával) lancea, 237. P. E. 
szinte láncsa és nem lándsa. 

*1an (lyány) ín.filia, 146; — l a n a 
(lyánya) 145 ; — a* Jeannac (a'leány
n a k ) , 94. 

*lalíofag (laffoság) fii, tranquillitas ; — 
Q. Ipn nag lalíofag (és lón nagy las-
sóság; — a tengeren), 144. 

lat (Iát) cs. videt; — latviaioc (látvájok), 
tidentes ( ü l i ) , 38 , 46; — latuatoc 
(lárvátok) videntes (vos), 61. — lat-
tat tac vala (láttattak vala), erant 
t-isi, 148. 

látat (látat) fn. risio, 5 1 ; — visus, va-
kocnac latatot (vakoknak látatot) 
risam coecis, 132 ; — te meglatatod-
nac ideiét (te méglátatodnak idejét) 
tempus visitationis tuae, 175; P. te 
meglátogatásodnak ideyet. 

lé (le) ih. in, de 's a' t. — a' nap ke* 
MÜNCHENI CODEX. 
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kezdet vala lebailani (a' nap kedeg 
kezdet t vala lehajlani) dies autem 
coeperat inclinare, 147; — 1. Alá. 

leitp (Jeítd, lejtó) fn. descensus;— oli-
uct hegen 0 leitpieré (olivet begyé
nek lejtőjére) ad descensum montis 
olivet i, 175. — Mindszenti Gábor és Gá-
vay Péter 1637. sept. l-jén költ néinelly 
tudósításában is találom: „Innen Szíani-
ga nevű havasról kezdettünk szállani, és 
mind lejtettünk meredek fenyves er
dők köztt, mintegy károm mélyföl-
dig." 

legottan (legottan) ih. continuo, sta-
tim, 9 0 , 146 , 183. — A' leg igehatá
rozó , melly tulajdonkénen , miként Révai 
is, Elali. Grani. Vol. I. p. 216. megjegy-
zé melléknév, soha sem használtatik a' 
felülmúlókban (superlativus), hol állandó
an a' mentől, eredetileg: mendtöl, 
mindtől, pótolja annak helyét; — így : 
mentpl gonozb (mentül gonoszb) 
pessimus, az az omnium pejor, 4 1 ; 
— mentpl kúíTéb (mentül küssebb) 
pt/sillus, 52 ; — métpl vtolbzér, (men
tpl utolbszer) novissime, 6 1 , 74 ; — 
méntpl nagob (mentül nagyobb)»f«-
ximum, 6 3 ; — mendenectpl vtolban 
(mendenéktül u tolbban) novissime, 
110. — A' hasonlitó is (comparativus) tői 
raggal köttetik mindenkor, érpfb tpl-
lémtpl (cró'sb töllemtól) fortior me, 
130; — zéréé é engemet ézectpl in-
kab (szeretsz é engemet ezektói in
kább) diligis mepltis kis, 240. 's a' 
t. csak egy két példa van az egész codex-
ben a' ma divatozó nál-ia; nemde tü 
inkább nagyobbak vagytok azoknál 
é , 27; —medénecnel tpbbet (men-
denéknel többet) , plusquam omnes, 
178. így van ez szokásban még ma is 
Abaújban a' Hernád völgyön, hol nagyobb 
tőlem, szebb tőlem kiejtéseket hallani 
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műveltebb ajkakról is. — A' leges leg
szebb , jobb 's a' t. nem a' leg és leg-
ből eredt véleményem szerint, a' mint azt 
Révai állitá, de miként természetes!), a' 
leg mellék névből lett a' leges szinte mel
lék név; az abaúji néptől nem újság hal
lani: legesül én, legesül most, néha 
összehúzva: legsül, néha az adverbia-
lis t-vel megtoldva: legsült, kifejezése
ket, mellyek főként, hiválthépen, leg
kivált jelentéssel bírnak. — A' bécsi co-
dexben találtató: hálálatosségózgv&tis-
simus (gravissimus h ibás) , szentsé
gé' * sanctissimus, alak itt nem fordul 
elő. 

lehel ( lehel) k. spirat; — zeüet hol 
akar ot lehel (szellet hol akar ott 
lehel), spiritus ubi vult spirat, 194. 
E . fu. - Ki lehellé (ki lehel te) , ex-
spiravit, 120. 

lehet ( l ehe t ) ksz. licet; — valamit 
kéréndez adö teneked lehet én or-
zagönac felet (valamit kérendesz 
adom teneked, lehet en országom
nak felét), 94. 

léi (léi) cs. invenit, langvifacit; —léi, 
invcnerit, 69;-—léle invenit, 37 ; 
— né leléc (nem l é l e k ) , non inve-
nio, 184 ;—lé l é t ec (leletek) inven-
ta est, 19. — Lata p napát hideg le
letté (látá ó napát hideg leletté) vi
dít socrum ejus febricitantem, 30. 

lelet (lelet) fn. langvor; — fekzén va-
la hideg leletben (fékszen vala hi-
degléletben) decumbebat febricitans, 
8 3 ; —tegnapon hagaing ptét a* hi
deg lelet (tegnapon hagyá még őtet 
a' hideglélet) , heri reliquit eum fe-
bris, 199. 

*léletezic (léletézik) k. langvet, ae-
grotat; ki mg lélétezet (ki méglé-
ietézétt) , qui langverat, 140.—- lé-

létezp (lélétézó) langvidus, 4 3 ; lan-
gvens, 217; P. E. beteg. 

*léletezét (léletézet) fn. aegrotatio, 
30; - langvor, 32 , 8 3 , 133. 

léletézetes (léletézetés) mn. debilis, 
4 8 ; P. cbonka; E. f e l l eg ember.— 
Léletézetefecn0 (léletézetéféknek), 
langvetitium, 199. P. betegeknek; 
E. koroknak. 

* lelec (lélek) [ix-anima, IT . ' s a ' t . szel
let = spiritus. 

lellah (lélláh) fn. lintettm ; — a* Iella-
hot (a' léllábot), linteum, 223 ; — 
a- lellahhal (a léilábbal) linteo, 223; 
— lata a" lellahocat (látá a' lélláho-
ka t ) , vidit linteamenta, 188, 238; 
— lellahocat, 238. P. E. feyer ruha. 
Schmeller német szótárában Leilach * le
pedő , íetntiicí), 

lézen (lészen, lészen) k. érit, fit;— 
méltó Iczen itélétnec (méltó" lészen 
ítéletnek) reus érit judicio, 23, 88 ; 
— derhenp lessen (derhenyő lészen) 
serenum érit, 49 ; — lc/.en menden-
tecn c zolga (lészen méndéntéknek 
szolga) érit omniiim servus 106 ; — 
lezén teneked prpm (lészen teneked 
öröm) érit gaudium tibi, 122; hew 
lézen (hev lészen) aestus érit 160; 
— léz vezteglp (léssz veszteglő) eris 
tacens, 123;—-élpuec Iéznc vtouac 
(cló'vék lesznek utóvak)erunt primi 
novissimi, 103 ;—ke t t en lézn c (ket
ten lesznek) duae eriint, 170 ; — k i c 
méltoc lézn c (kik méltók lesznek), 
qui digni liabebuntur, 1 7 8 ; — t p t le
gén (tött légyen) fecerit, 3 8 ; — kio 
legén (kié légyen) cuius sit, 236 ; — 
te iollehet ember leg (té jóllehet em
ber légy) tu homo cum sis, 216; — 
ipttém legec (jöttem légyék) vene-
rim, 3 5 ; — mödottam legéc (mon
dottam legyek) dixerim, 195; — mit 
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Capharnaum, 132 ; — ki t bog lattac 
volna lenni (kit hogy láttak volna 
lenni) quodut viderunt facium, 145; 
— alaituan ke- o neki a' taríafag 
kpzpt voltat (álajtván kcdeg 6 neki 
a* társaság között voltát) existimam 
tes autem illum esse in Comitatu, 
128; — monga nála gprdplét letet 
(mondja vala gördölct létét (dicebat 
tonitrum essejrtctum, 2 2 1 ; — ezecn c 

kc 'kezduen lénniec (ezeknek kedég 
kezdvén lenniek)//z's autem féri in-
cipicntibus, 180; — miképpen te 
fido vahiad (miképen te zsidó val-
vád) quomodo tu Judaeus cum sis, 
190; — ne volni (nem volni) non 
esse, 110. 

let napia ( lét napja) fn. dies natalis; 
p léte napia (ő léte napján) die na
talis sui, 9 4 ; — letele napian (lé
teié napján) die natalis, 45. 

leualt ( l e v á l t ) mn. jrfiarisaeus, 64 , 
171 's a t. 

*lic (lik) fn. fovea; — rauazocnac U-
coc vagon (ravaszoknak Jikok va. 
gyón) vulpes foveas habent, 150. P-
lykok , E. l'ukok. 

bezcllettem lcgec (mit beszélléttcm 
legyek) quid locutt/s sim, 233; — hog 
legén0 eggéc (liogy legyenek egyek) 
ut sint unt/m, 2 3 1 ; — l e g é n 0 meg-
tpkéllettek (légyenek mögtökéllet-
t ek ) , sint consummati, 232; — ne 
legéteczorgalmazatoíbc (ne légyetek 
szorgalmazalosok) ne solliciti sitis, 
27; —Legetcc (Iég\ etek) estote, 34; 
— udpzpc legetec (üdüzök legyetek) 
avete: 80 ; — mi elpt e világ lenne 
(mielőtt e' világ lenné) , priusquam 
mundus esset, 2 3 1 ; — lend (lend , 
leend) fuerit, 34 , 104; — lia vala
k i n 0 attaíia mcghaland, (t ez felefc-
get vallót Jend (ha valakinek attya-
íia méghaland és ez feleséget vallott 
lend. Milly szépen, 'a milly eredetileg ki
fejezi ez a' német: uird gehabt habén 
mondatot, si fráter alicuius mortuus 
fuerit habéns uxorem , 177; — ne 
akariatoc zorgalmazatofoc lennétec 
(né akarjatok szorgalmazatosok len
netek), nolite solliciti esse, 27,157. 
— ,Lczen (löszén) fiet, 72; — lezn° 
gonozbac (lösznek gonoszbak) fiunt 

pej'ora, 4 1 ; — l e z n ° vala (lösznek 
vala) fiebant , 147, facta fuerant, 
54; — Es ug Ipt (és úgy Iött) et ftt
ot um est 176; — Ipt p véreié (Jött ő 
vereje) factus est sudor eius, 183; 
— mcl Ipt vala(mölly lőtt vala) qt/od 

faclum est, 146 ; — legén te akara
tod (légyén té akaraton1) fiat volun-
tastua, 2 6 , 163 ; — bohial lenen 
(hóival lévén) facto mane, 76; — 
nap léuö k e (nap lévén kcdeg) fa
cta autem die, 133; Es a- vauora 
megléue (és a' vacsora meglévén) et 
eoena facta; — niencieket ballot-
tonc Capharnaumlian Ipttekét (mé-
nyéjökét ballottonk Capliarnaumban 
lőtteket) quanta audivimus facta in 

M. 
*Ma (ma) ih. nunc, modo; — en lea-

nom ma iiigholt ( en leányom ma 
megholt) ,f lia mea modo defuncta 
est, 3 2 , 74; — matol foguan (mától 
fogván) a modo, 224; — maiglan 
(maiglan) usque nunc, 113; — ma 
ke - menékedetet ne valnac (ma ke-
dég ménekedetét ném válnak) nunc 
autem excusationem nonhabent, 228. 
Ebből száimnzott a': mást, mostan, mi
ként nem csak Pesti írja, de Sopron, Vas 
vgyékben ma is mondatik. — Aljaújban : 
eredj ma, annyit tészen, mint: eredj 
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tüstént, szaporán. — Ma s> hodie, 
4 9 , 77. 

Mag (mag) fn. gramen; — a* buzanac 
magua (a* búzának magra) gramen 
frumenti, 221. — P. b\V3a 3em. E. 
búza mag. 

Magzat (magzat) fn. semen, 110; — 
haeres, 109. 

Maga (maga) ih. tamen; — változatlanul 
marad egyesben mint többesben; — de 
maga valobizon mondom túnéktec 
(de maga valóbizony mondom tü-
nektek) verum tamen dico vobis, 37. 
P . de maga mondom neked; — E. 
de maga mondom en túnektek. — 
De maga Iam a* kplkec es ezn c a* 
morfalekocbol (de maga Iám a' köly
kök es esznek a'morsalékokból) nam 
et catelli edunt de micis, 4S; — P. 
de nam az kelykekys éjnek aj mór
iakból. — De maga felkel p iambor-
talanfagaiert (de maga félkel ő jám-
bortalanságajért) propter improbi* 
tatem tamen eius sürget , 1 5 3 ; — 
azt d' maga tuggatoc m t elcpzeleyt 
i f tén c orzaga(azt de maga tudjátok 
mert elközelejt istennek országa,— 
2. kéz) tamen hoc scitote 's a' t. 151. 
P. de maga a3t twgVatok; — E. De 
maga ezt tuggatok. — Es ha iftént 
né felem — de maga mert nehézéi 
én hoziam ez pzuég, meggpzpdel-
mezém pté t (és ha istent nem félem 
—-de maga mert nehezei en hozjám 
ez özvegy, meggyőzödéi mezein ó'tet) 
etsi Deum non ti/neo, — tamen quia 
molesta est mihi haec vidua, vindi-
cabo illám, 171 ; — dé maga fenki 
né mer uala iélennéni bézelléni p 
rolla (de maga senki nem mer vala 
jeleimen beszélten ó rólla) nemo ta
men palám loquebatur de illó, 206; 
— dé maga né éfmérec mg (de maga 

nem esmérek még), non tamen cog~ 
noverunt, 240. 

Maga (maga) mn. ipse; — te magadat 
(tén magadat) te ipsum, 56. — túnp 
magatocnac (tünön magatoknak) vo-
bismet ipsis, 66 's a' t. 

Maganac (magának) ih. seorstim, sepa~ 
ratim; — maganac veue titkon (ma
gának vévé t i tkon) assumsit secreto, 
57; — ipuétec magatocnac (jövetek 
magatoknak) venite seorsum, 95 ; — 
Es azoc veuen mene magocnac (és 
azok vévén méné magoknak) et as-
sumptis Mis secessit seorsum, 147; 
lata — a" zemfédélet — p maganac 
gpngpreituén (látá a' szémfedclét — 
szemfedeleket, hiba — önmagának 
gyüngöréjtvén), vidit sudarium, se-
paralim involutum, 238. 

*Magaztat (magas/tat) cs. exaltat,ma-
gnificat; — félmagaztatta (felma-
gasztatta) exaltavit, 195; — mikor 
felmagaítatangatoc (mikor félma-
gasztatandjátok) rum exaltaveritis, 
210; —• felmagaztatni ( fclmagasz-
tatni) exaltari, 195; — félmagaz-
tattac vala (felmagasztalják va la ) , 
magnificabant, 15 5; — felmagaz-
tattac (felmagasztatják) magnificant, 
6 4 ; — p magát félmagaztatta (ő ma
gát félmagasztatja) , se exaltaverit, 
64; — felmagaztatic (felmagasztal 
t ik) exaltabitur, 171. 

Magaraz (magyaráz) cs. interpretatnr ; 
— magaraz vala (magyaráz vala) in-
terpretabatar, 18S; E. értelmet ad 
vala ü nekik (minden irafokban). 

Maior (major) fn. praedium, 116; — 
valál, possessio 56; falu, villa 119. 
lakodalm, mansio 225. 

•Malazt (malaszt) fn. gratia; — vag 
malaztal téTles(vagy malaszttal tel
jés) gratia plena, 123 , 132; — if-
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t enn c malazta (istennek maiaszta) 
gratia Dei, 12S. E. ifteni kedw. 

Maláta (maláta) fn. siliqua; —> a- ma
látáéból (a' malátákból) de siliquis, 
165; P. t ewrke l ly ; E. maláta. 

*Mart (mart) fn. Itt tus, 4 1 , 44; — a-

marton (a' marton) in Itt lőre, 240; 
— P. a par ton; E. az tenghernck 
pa r t in . 

Mazzag (mazzag) fn. zóna, 32 ; — P. 
cr3en; E. öuecózo; — mazzagockal 
institis, 219; P. E. fy'rbely kewtew-
lelekkel. 

Meéóck (mecczék, — összehúzva ebitől: 
mit teszek), quidfaciam; — tudom 
meéóek (tudom mecczek) scio quid 

faciam, 167; P. E. tudom myt te iek . 
Medence (medenczö) fn.pelvis; — érez

tet vizét a' medencébe (eresztett vi
zet a' medénczébe) mittit aquam in 
pelvim, 223; E. egg mofdoba. 

* Meddp (meddő) f. és mn. eunuchus, 
55; P. E. hereit ember; sterilis, 122. 
P. E. szinte így. 

Meg (meg, miig, meg) ih. re-, de-, pro-, 
se- ' s a ' t . ; — had meg (hagyd miig) 
relinque, 24; cggéfplmg (égycsólj 
még) reconciliaris, 24; meg venni 
(megvenni) tollere, 25 ; meguptréc 
(mégvötték) recepcrunt, 2 5 ; meg-
uegézte volna (megvégezte volna), 
consummasset 29, 36; iiíg nugoznac 
(megnyugosztlak) recumbent, 30 ; 
megpuztoltatic ( megpiisztóltatik ) 
desolabtt ur, 39; véndi meg (vcndi 
meg) diripiet, 39 ; — megnakazni 
(megnyakazni) decollare, 4 5 ; meg-
aloznac (mégalosznak) ertingueufur 
70; meghágni (meghagyni) dimiltere 
54; —• P. E. megengedni; ma: elen
gedni; élhiidiii (elhagyni) dimiltere 
55 ; meg ne valazia (még né válasz-
j a ) , non separet, 55: megbattatoc 

meghagytátok (reliquistis, 65 ; meg-
ada (mégadá) reddidit, 132; vege-
tec meg (vegyétek még) tollite, 7 1 ; 
megtiltoc ptet (megtiltok öté t )pro-
hibuimits eum, 149; — megéreztette 
(megeresztette) remisit, 185 ; e lé-
rezte (eleresztem) dimittam 185 ; — 
Mind ezekben a' meg, el jelentéssel hír. 
Vissza értelemben vétetik többek között 
következőkben : micor megfordolna-
nac mcgmarada a- germec i c ihrliií-
bén (mikor megfordulnának, még-
marada a* gyermek Jézus Jcrusálem-
ben) , cum redirent, remansit puer 
Jesus inJerusalem, 128; — megké
rte (mégkér ik) repetunt, 158. Af-
firmatioul j ó eló ezekben: mcgkpzé-
leite i c t (mégközeléjté J ézus t ) , ap-
propinquauit Jesu, 183 ; — meni. iiíg 
engemet (ments még engemet) habé 
me cvctisatum, 163 ; — E. legek ok 
adott ember te ná lad; pltpztéíTctéc 
meg ptét (öltöztessétek még őtet (in-
duite Ultim, 166; meg méuctic uala 
(mégmevetik vala) deridebánt, 186. 
's a' t. Ezen affirmaíio értelemben, haj
dan gyérehben ragasztaték az igékhez, 
így a' üGdik lapon elö forduló Miatyánk-
lian csak egyszer sem jő elő: „szentel
tessék te neved ; jöjjön te országod: 
légyen te akaratod; szabadóch műn
ket gonosztól" 's a' t. kifejezéseket ta
lálunk mind végig. így a' régi temetési 
beszédben és könyörgésben is: „ httgjj 
oúdja ménd rtí bűnét; — tnigy iste/i 
bulcsássa vií bűnét; — és szobodú-
cha fűt ürdüng ildetvitül; kit úr ez 
nopuii ez homüs világ timniiczebelriil 
mente." — A' Hegyalján: ,,a' szőlőt 
megereszteni" annyi mint fclszabadi-
tani a' szedésre; a' régi zálog leve
lekben : ,,a' jószágot megereszteni" , 
annyi mint visszaereszteni. — Mikénen 
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egy a' meg az eí-lel és e's-sel; 1. É l , 
És 's a' t. 

Meg (még) ili. adhuc; — meg p e be-
zcllétté (még ő e' beszéllette) adhuc 
eo loquente, 116. — Míg «= dotiec. 

*Meges (mégés , mégis) ksz. adhuc, 
117 ; — esmeg (ésmég, ismét) ite-
rum, 2 1 , 24 , 56. 

Meglen (möglen) ksz. adhuc, 109; — 
ha ki ip én hoziam (t ne gúlpli p at-
tat f p aní ia t , meglen ke* es p lel
k e t , nem lehet én taneituanom (ha 
ki jő en hozjám, és nem gyűlöli ő 
atyját és ő anyját, meglen kedég 
es ő lelkét , nem lehet en tanejtvá-
nyom) adhuc autem et animam HIHIHI 
*s a' t. 164; — meglen kéuélenne 
idéiglén vagoc uélétec (meglen ke-
vesénne ideiglen vagyok veletek) , 
adhuc modicum tempus vobiscum sum, 
207 ; Q. meglen (és meglen, ismétlen) 
et iterum, 221. 

Mege (mögé) uh. retro; — ettpl fogua 
p tanei tuani kpzzpl fokac menenéc 
mege (i imar né iarnacuala p véle 
(ettől fogván ő tanejtványí közzől 
sokak menénekmégé, és immár nem 
járnak vala ő vele) ex hoc multi di-
scijmlorum abieruut retro.• et jam 
non cum illó ambulabaut, 205; — 
én illegem (en megém) retro me, 99; 
é lménen c hatmége (elménénük hát-
megé) abieruut retrorsum, 233; — 
P. hatra ménének; E. hatra tanto-
rodának; élfordola hatmege (elfor-
dóla hátmegé) conversa est retror-
mim, 238; — ky hatmege nez (ki 
hátmegé néz , 2d. kéz) respiciens re
tro, 150, 170. 

Megpl (megöl, megöl) nh. retro,- — 
vepec p hozia hatmegpl (vépék ő 
hozjá hátmegől) 32 ; ipup a'gpléke-
zét kpzibé hat mégpl (jövő a' gyüle

kezet közibe hát megöl) 92; 5 al-
lapuan hat mégpl (és állapván bút 
megiíl) et stans retro, 142. 

Megén (megyén) k. it, graditur; — 
k i megén (k imegyen) egredietur, 
215 ; — menen c lel (ménének fel) 
ascenderunt, 1 7 1 ; kímenueiec (k i -
menvéjek) exeuntes, egressis illis, 
32 ; elmenueiéc (elmenvéjek (abeun-
tibus illis, 36 ; kimenetté (kimenet
t é ) exeuute, 7 5 ; bémenuetec (be
menvétek) intrantes, 32; kimenue-
tec (kiménvéték) exeuntes, 4 1 ; él-
ménéttec (elménettek) abeuntes 95. 
1. Ered . 

Meggéc (meggyek, — összehúzva eJjlJÓI: 
mit tegyek) quid faciam; — meggec 
bog n?Len houa takariam én gimpl-
uimét (megyek hogy nincsen hová 
takarjam en gyimölcsimet) quid fa
ciam quia non habeo quo congregem 
fructus meos, 157. 

Méil (me l ly , mell) fn. pectus; — p 
mellét (ő melljét) pectus suum, 171. 
P. melyet ; E. mell'it. 

Mell (mell}", mölly, melly) mn. qui, 
quae, quod- 1. ki. Mel nehéz (melly 
nehéz) quam difficile, 172. — Mi
csoda helyett is használtik 
L. ki. 

Méltó (mél tó ) mn. dignus; — tül)l)es: 
méltac (méltak) digni, 180; — mel-
takat vézpnc mú múuélkédélpnc 
zérent (méltakat vészünk mü mü-
velkedetünk szerént) , digna faclis 
recipimus, 186. 

*Meltatlankodic (mél ta t lankodik) k. 
indignatur; — meltatlankodanac a' 
kc t atafiacrol (méltatlankodának a' 
ké t atyafiakról), indignati sünt de 
duobus fratribus, 5 8 ; — meltatlanol 
véué (méltatlanól vévé) indigne tú
lit, 104. 



Mend (ménd, mind) ih. per totum, per 
untversum; — meghirhénec méd a* 
fpldpn (méghirhcvék mend a'földön) 
exiit fáma in universam terram il
lám, 32 ; meghaborcitotta a# népet 
méd iudean zérté tancituan (még-
haborejtotta a' népet, mend Judeán 
szerte tanejtván) commoveűpopulum, 
docens per universam Judaeam, 184. 
megkérengiuala i c mend galileai 
(mégkeréngi vala Jézus mend Gali
lcat) 22 ; — az élp féléfegét veuen 
meghala; Azonképpen a'mafic (i a-
liannadic möd a* hetediglcn (az elő, 
feleséget vévén megírnia); — Azon
képpen a'másik és a'harmadik, mend 
a' hetediglén), usque ad septimum, 
63. — A' régi temetési beszédben és kö
nyörgésben állandóan mend használtatik 
menden helyett; — itt a' kettő egymástól 
megkülönböztetik; méndon orzag pnp 
benne meg ozlutot megpuztoltatic 
(menden orzág önnön benne megosz
latot t , megpusztóltatik), omne re
ginán divisum contra se, desolabilur 
3 9 ; — mert méd nép vgehpt uála 
(mert menden nép ügyehüdt vala) , 
omnis enim populus sttspensus crat, 
17(5; — cg menden (egy menden) 
iinusqiiisque, 50; egraédentec (egy-
méndénték) unusquisque restrum 55. 
P. k y k y mynd tv kes3vletek 's a' t. 
A' régiek, miként számtalan példákkal be 
lehet bizonyítani, midőn kötszóul haszna-
lák a' mend-cí, nem ismételték minden
kor azt; nem mondák miként ma mondjuk, 
mind én, mind te, hanem igy is: mind 
én te; — Nógrád vmegyének a' törökök 
pusztításairól 16 27ben kiadott bizonyság 
levelében is ez áll: Es im meghis ez 
az Wezér , mind az Birákoth Bara-
tohoth nagy meltattlan karóba akar-
tha wonjattnj ." — Szabolcsban a' Nyír-
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ségen ragozva; használják a' mind szót, 
így: mind-fok, mindet 's a' t. Ezen 
codexben a' superlativusokban állandóan 
használt mentől, sem egyéhb mint mend-
tői, mentől gonoszb (mendtől go
nosz!) )pessimus, az az : omniumpe-
jor. L. Legottan. 

*Mendcnha (méndénha) ih. semper, 
5 3 , 171 ; — fonha s ntinquam. P. E. 
myndenkorö. 

Médkent (mondénként) ih. per singula 
241 ; 1. kent . 

Menékedét (menekédet) fn. excusatio; 
— ma ke* p búnpcrpl menékedétet 
né valnac (ma kedég ő bűnökről me
nékedétet nem válnak) nnne autem 
excusationem /ion habent de peccato 
suo, 228; P. E. nynehen mywel by-
neket elfedezek. 

Ment (ment) cs. excusat, — menü. mg 
engemet (ments meg engemet) habé 
me excusat itm, 163 ; —• P. szinte így: 
E. legek ok adott ember te nálad. 

Menna (menna) fn. manna, 2 0 3 . — P. 
szinte így. E. mi 11 nu. 

Mént (mént, mi-ent, mint) ih. sic itt. 
29 , 56; — mént inkab (mént in
kább) quanto magis, 3 9 , 154, 15S; 
— attól i nkab , tanto magis, eo am-
plius, 98. 

Meri (menny, mönny) fn. coeliim; — 
mén (menny) 49; inén (menny) 49 ; 
meribén (mennyben) in coelo 137. 

* Menni (mennyi, mennyei) mn. de coelo 
9 9 , 113 , 154. 

Meri (meny) fn. nurus; — mcn p napa 
éllén (I nap p méné ellen (meny ő 
napa el len, és nap ő menye el len), 
socr/ts in nurum sitam, et nurus in 
socrum suam, 160. P. a napa menve 
ellen, ces menye napa ellen. E. em
bernek napa az fi merie ellen, es az 
meri az fi napa ellen. 
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Men ázzon (meny-asszony) fn. sponsa, 
195. 

* Menéz (ményez) cs. desponsat; — a* 
ferfhmac menezet zxizhpz (a* férfiú
nak men) ezét szűzhöz) ad virginem 
desponsatam viro, 123 ; — p néki 
menezet nehézkes feléfegéuel (őneki 
ményezütt nehézkes feleségével) de
sponsat a sibi uxore praegnante 126. 
Mikor maria volna menéztétet Jo-
fephnéc (mikor Mária volna ményez-
tetet t Jósefnek) 17. 

Menyekez ik , k. innen. 
Meiiékezét (menyekezet) fn. nuptiae; 

menékezétbé adatnac (ményekézet-
be adatnak) traduntur ad nuptias, 
17 8. Házaskodik s nubit. 

Menékezp (menyekezó) fn. nuptiae 61 , 
1 5 9 ; — Ipn c meíiékezpc ( lőnnek 
ményckézök) nuptiae factae sünt, 
192. P. menyegseAV. E. meiíckezó. 
Menékezp ruha (menyekéző ruha) , 
vestis nuptialis, 62. 

Mene (menyé, mi-nyi, me-nyi, mennyi) 
mn. quantus; — méné beréfec (me
nye béresek) 165; ménezer (menye-
szer) quoties, 162; meneieket hal-
lot tonc — Ipttekét (men\ éjeket hal-
lottonk — Jütteket (quanta audivh 
mus facta, 132 ; ménhét, mennékét 
(mennyet , mennyeket) quanta, 9 1 . 
Épen így: ctxnyé'? tantus; egy kö
nyök//>/e » uuius culiti 's a' t. — Sok 
helyen hallani ma is: mennyére és mbn-
nyi, mennyire, mennyi, helyett. 

Méreit (meréjt) cs. haurit; — mérei-
téni (meréjteni) haurire, 196; mé-
réh (meréh , meréj) haurias, 197. 

Mérpl (merői) k. mergitur; — mérpl-
téffec (merőitessék) demergatur 53. 

*Mérez ic(merész ik)k . audet; — mé-
rezic vala (merészik \alu)aususfuit 
63. P. mere. E. merif3le. 

Mér (mér) cs. meiitt/r; — megmérté-
tic tünéktcc(mégmértctik tünekték) 
remetietur robis, 2 7 , 89. 

Mérce (niérczé) fn. satum, 4 3 ; — há
rom merec liztbé (három mércze 
lisztbe) in farináé sata tria, 161. 
P. mercze , mertek ; E. miro. Gömör 
vármegyének, kehiéhen a' török által el
követett pusztítások és zsarolások felől 
1627hen kiadatott bizonyság levele azon 
kivonatában melly a' szönyi békekötés al
kalmával 16 27ben a' királyi biztosok ál
tal készíttetett, olvasható: „Alfo falu 'sa' 
t. Zabbal nem tartoztak, moft aztis vefzen 
fzaz fzaput. Ki ide fel uaio 2 fzaz mercz-
nel többet teszen. 

Mértéc (mér ték ) fn. mensura, 27; — 
mértékét (mértekét) mensuram 159; 
io merteket , tétest (jő mértéket — 
tetést) mensuram bonam, superfluen-
tem, 138. 

Mertekel (mértékél) cs. cousiderat; — 
mit latod ke" a- kalazt te atadfia ze
niében, a* gerendát ke" te zeniedben 
nem mertecled (mit látod kedég a' 
kalászt te atyádfia szemében, a' ge
rendát kedég te széniedben néni mér
tékled) trabem autem, quae in oculo 
tuo est, non eo?isideras, 139. 

Mézzé (messze) ih. longe, 9 7 , 187. 
* Mézzpl (mcsszől) ih. a longe 74, 97 ; 

— meg mézzpl valua (még messzül 
valuán) ad/iuc illó longe agente 164; 
megallapanac mézzpl (mégállapának 
mcsszől) steterunt a longe, 169. 

Méfterec (mesterek) fn. magistratus; 
— a- mél'tcreckél (a* mesterekkel) , 
cum magistratibus, 180; P. ty*3tAvi-
felewkkel ; E. az hadnagokual; az 
eghaz méfterin c(az egyház mesteri
nek) ad magistratus templi, 183. — 
P. templomhoz latoknak ; E. az tem
plom örizetire f3erzett hadnagoknak. 
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*Met (met, metsz) cs. scindit; — e l - j 
métue p iog fülét (elmetvé 6 jog fü- j 
lét) abseidit auriculam eius dextram j 
233 ; élmétpttp (clmctóttő) abseidit j 
234 ; kiméttét ic (kimettetik {exci-\ 
detur, 29 ; méd él (mcrld cl) abseinde \ 
24, 53, 103 ; méd k i (medd ki)*«c-
cide 160; vágd cl (vágd cl) amputa 
103 ; ne inéggüc meg azt (né meg
gyük még azt) non scindamus eam, 
2 3 6 ; P. E. ne metcllvwk cl. - A' 
tnetré, hol a' z, e-vel cseréltetett fel, 
mutálja, hogy a' met és metsz, egy aránt 
használtatott; szinte így felváltva jő elő: 
tetih és tetszik. Meddő tehát eredeti 
jelentéshez csak ugyan: ciinttchus, 's a' 
met származéka mind a' med-cr, me-
dencze, mind a' megy-e. 

Mez zin (méz szín, szín mez) ín.fárus 
mcllis, 189. P. E. lépes me3. 

Mezcitélén (mezéjtelen) inn. niidus, 
7 1 , 240. 

Mi ( m i ) mn. quid; — mi ez (mi ez ) , 
quid hoc est, 230; mi volna, quid 
esset, 173; g. kérde mik volnanac 
ézcc (és kérdő mik volnának ezek) 
et i/iterrogarit, quid haec esse/it, 
106; mi niüiiékpnc (mi mii nekünk) 
quid ad nos, 70; mit haboroltaloc 
írig (mit hahoróltatok meg) quidtnr-
bati estis, 189. — Micsoda, nem jő elő 
soha, hanem a' helyett nielly, vagy mi-
nem ó használtatik, így nem kicsoda is, 
hanem röviden: ki; 1. Ki. 

Mi oipt (mielőtt) ih.priusquam , 192; 
mi után ( m i u t á n ) postquam, 165 , 
172. Minekelőtte, minekutúnna, rit
káidtan lordul elő. 

Míg (míg, mi-ig) ih, donec 3 5 ; quous-
que, 51 . — A' ,'Md. lapon elő jő: „Be
mernélek kedeg a' liázba, köfzön-
jeték n e k i , mondván: Békeség e' 
háznak. És valóbizony ha a' ház 

MÜNCHENI CODEX. 

méltó" lend, j ő ő réjá tü békeség-
tek , Ha kedeg nem lend méltó, tü 
békeségtek míg tü hozjátbk fordól" 
itt a' míg hihetőleg irás vétek meg he
lyett. — Pesti is istneg-gél fordítja azt. 

Miglen (míglen) ih. nsque quo, 149; 
P. mceg; E. mecezig; — donec 174, 
241 ; Jariatoc miglen világot vallo-
toc (járjatok míglen világot vallo
tok ) , ambulate dum lucem habetis, 
222; — quousque 216. 

Mig nem (míg nem) ih. nsque dum; — 
mig nem megtpkélléíféc (míg nem 
mégtokéllcssék) nsquedum perficia-
tur 159; donec 24. 

Miként ( m i k é n t ) ih.velut; — 5 Ipt-
t én c miként boltac (és lőttének mi
ként holtak) 80 ; — miként allapic 
(miként á l lapik) , quomodo stabit, 
154; legétec ildomofoc miként ke-
goc (legyetek ildomosok miként ké-
gyok) estote prudentes sicut serken
tés 34. 

Miképpen (miképen) ih. quomodo; — 
miképpen allapic (miképen álJapik) 
quomodo stabit, 39, 196; miképpen 
tenélgencn0 (miképen tévclygené-
nek) sicut deliramentutn 172 , 188. 

Minő ( m i n e m ) ih. nnmquid ; — miné 
zcdn c tüuissecrpl Zplpkét , iig ko
rokról figékét (mincm szednek tü -
vissékről szőlőket, avagy kórokról 
íigeket) nnmquid colliguut de spinis 
uras, ant de tribulis ficus, 28 , 234. 
P . nemde gedneke 's a' t. E. nemde 
l'3cdneki. Midéne (mideném) nnm
quid 208. Nemde * nonne. 

*Miré (mire) ih. quare; — mire ne hit-
tétcc(mire nem hittelek) quare non 
credidistis 109; mire nö altad én 
pénzemét az azt álra (mire nem ad
tad en pénzemet az asztalra) quare 
non dedistipecuniam meam ad men-
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sam, 4 1 , 4 6 , 136, 174 's a' t. — j 
P^ myer t ; E. mire. Quomodo 4 2 ; — | 
E r r e ipt p neki a'gplékezét p eleibe 
(erre jött d neki a' gyülekezet 6 elei- ' 
b e ) , propterea et obviam venit ei j 
túrba 2 2 1 , de arra ipttém az vdpbe 
(de arra jöttem az üdőbe) sed pro
pterea veni in horam hanc , 2 2 1 . 

*Miat ( m i a t t ) nh. per; — látat miat 
(látat miat t )per visum 77; p miatta 
(ő miatta) per ipsum 190. P. E. ew j 
általa. — E ' könyö megvégeztetett 
Németi Györgynek keze miatt 241 . 
A'régi temetési beszédben is. vií vimád-
fáguk miá , per orationem eorum. ! 
Pestinél: ajoknak waraafa myat = ' 
prae exspectatione, mit E. így fordít: j 
azoknak feiekre varafiünak miat ta; 
a' tatrosi codex ezt így adja: „a*féléim
től és várodalmtól", 180. 

Mond (mond) cs. dicit; monda (mon
da , nem monda) ait, 3 7 ; — mond-, 
nac uala (mondnak vala) dicebant,! 
33 . — Mindig így határozatlanul jő elti, j 
midőn valamelly mondék idéztetik: így 
használtatik ez a' Hegyalján is: mondok \ 
s Imraam. Mögad ing (mondjad meg) 
dic, 238; így: adjad meg, mutassad 
225 's a ' t . ; monduatoc (mondvátok) 
dieentes, 2 7 ; meg foc mondö vagö 
túnéctec (még sok mondom vagyon J 
tü nektek) adhuc multa habeo vobis 
dicere, 229. A' latin határozatlan mód 
nagyoltb részt főnévvel fordíttatik, így 
például: ál aj t van kedeg őnek i a ' társ
ság között vol tát , existimantes au-
tem illum esse in comitatu 128 'sa't. 

•Mondec ( m o n d é k ) fn. narratio; — 
fokac akarac zerzéniéc ez allatoc-
nac mödekit (sokak akarák szerze
niek ez állatoknak mondékit) multi 
cofiati sünt ordinare narrationem 
rerum, 122. 

* Monnal (monnal) ih. quasi, 124, 206; 
tanquam l'i7',fere 147; — monnal 
igazac(monnal igazak) tamquam iu-
sti 1 7 1 ; — hog mönal élmérplnén0 

(bogy monnal elmerülnének) ut pette 
mergerentur, 134; monnal éltckoz-
lotta nolna p iauit (monnal eltékoz-
lotta volna ő javít) quasi dissipasset 
bona ipsius, 167. P. mv'nt hogyha. 

*Monnaic (monnaik) mn. ambo (uter-
que eornm) 4 7 ; monnaicnac (mon-
naiknak) utrisque 147; 1. E%gic. 

*Monno (monno) mn. ambo 32 ; mon-
n o t , utraque 4 3 ; valanac ke* mö-
noc igazac (valának kedeg moiinok 
igazak) erant autem justi ambo 122; 
monno haiot (monno haj öt) ambas 
naves 134; P. E. mynd a- kettevv-
Monnon a* vérembe éfnéc (monnon 
a* verembe esnek) ambo 139. 

Morog (morog) k. murmurat; — mo-
rognac uala (morognak vala) murmu-
rabant 204. — P.E.jvvgodnak wala. 
Ne akariatoc morganotoc (ne akar
jatok morganotok) nolite murmurare 
204; morgattoc (morgattok, Acc.), 
murmurantes, 207. 

Mozdol (mozdól) k. movet se ; — irgal-
maíTaggal mozdoltatec (irgalmasság
gal mozdóltaték) misericordia motus 
est 166; megmozdoltatic uala (meg-
mozdóltatik vala) movebatur 199. 

* Mpuet, menet (mövet, mevet) k. és 
cs. ridet; — megmpuetic uala (még-
müvétik vala) deridebant, 3 3 ; mp-
uéttec (mövettek) ridebitis 137; meg 
méuetic uala (mégmevetik vala) de
ridebant 186. E. mövetik vala. 

Mul (múl) cs. praeterit; — élmuYIa-
toc i f ténn c meden Ítéletet (elmúljá
tok istennek menden Ítéletét)prae-
teritis omne judicium die 155; — (j 
latua ptét élmnla(és látván őtet, el-
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nni la) , et riso illó praeterivit, 152. 
pertratisiit 152. — P. el mene mcl-
iewJe; E. elmúlok mellőle. — Es 
muhi a galileabeli tenger mellől (és 
múlván galileabeli tenger mellől), 
et praeter/ens's a'h 82. onnan mnloc 
(onnan múlók) praetereuntes, 119 ; | 
— kpnueb men c Q. fpldnc elmúlni 
(könyvcbb mennynek és földnek 
elmúlni (faciliua est coehnn et ter-
ram praetérire 167; — íellpl mulo 
(felúl múló) praecessor 182; micor 
hallana a" gplekczetnc eleue multat 
(mikor hallaná a*gyülekezetnek ele
ve múltát) audiret turbam praeter-
ciintem 173; kic eleue mulnac vala 
(kik eleve múlnak vala), qui prae-
ibant, 173. 

Mulat (múlat) cs. praeterniittit; — te 
paraLolatodat el nem mulattam (te 
parancsolatodat el nem múla t tam) , 
166, nincs a ' la t in szerkezetben.— 
P. szinte így; E. meg nem í^egtem. 
Innen köz életben még ma is a': lesz ne 
mulass. 

Munkalkodic (munkálkodik) k. labo-
rat; — mükalkodattoc (munkálko-
dat tok, Acc.) laborantes, 95. 

*MÚ (mii) mii. nos 26. ugyan ott mi. 
Múuelkedic (müvelkedik) k. ágit 195. 

P. chelckedyk. E. tif3en. Múuelked-
tetnec (müvelkedtetnek) operantur 
4 5 ; múuelkedni (müuelkédni) ope
rán', 161. P. munkálkodni. E. míi-
elni. — Tészen * focit. 

Múuelkedes (múuelkedes) fn. opus; — 
niúuélkedefteket (müvelkédéstékét) 
opera vestra, 23. 

* Múuelkedet (müvclkédet) fn. opus, 
36 ; niuuelkedetec (müvelkédeték), 
opera, 1 9 5 , 2 0 1 . P. E. chelekedet. 
Tét P factum. 

IX. 

Nag (nagy ) mn. magrnis; — megtp-
rpm en LÚrpmet (i nagobban alko
tom (megtöröm en csűrömet és na
gyobban alkotom) destruam horrea 
mea et majora faciam 157. P. szinte 
igy. E. nagubbakat. 

Naggal inkab (naggyal i n k á b b ) ih. 
multo magis; — naggal inkab kaial-
tanac (naggyal inkább kajál tának), 
multo magis clamabant, 173. Solt
tal inkább, vagy jobban, sokkal job
ban , nem fordul elő magis, multo ma
gis, értelemben; 1. Inkab. 

Nagfag (nagyság) fn. maiest as, 56. — 
P. felleg. E. felfiges volt. Lattattac 
ke* a' nagfagban (láttattak kedeg a' 
nagyságban) erant autem visi in ma-
iestate, 148. P . a3 dichewfegbe. E. 
nag felfighes allapatban. Nagfaggal 
(nagysággal) maiestate ISO. 

Nalkúl (nálkül) 1. NelkúJpn. 
Nap ( n a p ) fn. dies, 133; — mafod 

napon (másod napon) altéra die, 
191 ; harmad napon, tertia die 192. 
tegnapon (tegnapon) heri, 199. így 
használtatik állandóan, és nem: másod 
nap, tegnap 's a' t. 

Nap nugat (napnyugat) fn. occasus; — 
nap nugat felpl (napnyugat felől) ab 
occasu 160. 

Napfag (napság) fn. dies; — a* nap-
fagtol fogua ( a ' , azon, napságtól 
fogva) ab illó die, 219. P. szinte így. 
E. az naptul fogua. 

Nap (nap) fn. socrus, 36 .—Simonnac 
ke ' napa (Simonnak kedeg napa) , 
socrus autem Simouis, 133; men p 
napa ellen £ nap p méné ellen (meny 
ó napa ellen és nap ő menye ellen) 
socrus in nurttm suam, et nurus in 
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socrum sua/n, 160; megfordítva. — 
P. a napa. E. embernek napa. 

Naznag (násznagy) fn. archit riclinus, 
193. P. szinte így. E. vendig tartó. 

Ne (ne) ih ne; —• ne víg műket ké-
fertétbé (ne vígy műnket késertet-
be) ?ie nos inducas in tentat ionem, 
26 ; k iké t iftén egbé zérketet em
ber meg ne valazia (kiket isten egy
be szerketett , ember meg ne válasz-
j a ) , quotl Deus coniunxit homo non 
separet, 55 's a' t. 

Netalantal (nütalántal, netalántan) ih. 
ne forte 2 1 , 24; ha hinnetéc moy-
féfnc hinnetéc netalantal énnékem 
es (ha hinnétek Moysesnck, hinné
tek netalantal énnekem es) j'orsitan 
202 ; netalantal (netalantal) 163. — 
Somogy vármegyei lakostól többször hal
lottam e' kifejezéseket: meg van mond-
val, be van fedvel 's a' t., a' részesü
lő: mondva, fedve, vagy hajdani szo
kásként : mondván, fedvén, helyett. 

Ncgédlo (negyedlo) fn. tetrarcha; — 
negédlő herodes (négyedlő Heródes) 
Heródes tetrarcha 4 4 , 129. 

Nehéz (nehéz) mn. difficilis; — mel 
nehéz (mélly nehéz) quam difficile, 
172. 

Néhézedic (nehezedik) k. gravatur; 
kic p véle valanac inegnéhézettéc 
alomal (kik ő vele valának mégne
hezedtek álommal), gravati erant 
somno, 148. 

Nehézéi (nehezei) cs. molestus est; — 
mit néhézéltec é neberiré (mit ne
hezeitek c' nembérire) quid molesti 
estis mulieri huic, 72; mit néhézél
tec p hozia (mit nehezeitek d hozjá) 
quid HU molesti estis, 114; ne ne
hézéi én háziam (ne nehezülj en hoz-
jám) noli mihi molestus esse, 153 ; 

nehézéi én hoziam éz pzuég (nehe
zei hozjám ez özvegy) molesta est 
mihi haec vidtia, 171. — Keserű Mi
hály hosznai püspök és testvér húga Krisz
tina között 1523ban költ egyesség levél
heti is olvasható : „énnekem meg Bo-
chafTad az myth ebbewl en Reám 
neheze Ithel"; tovább: „en reám éret
tbe ne nehezei." 

* Nehézkes (nehézkes) mn. praegnans, 
126; egyebütt: terhes. 

NéhéfTeg (nehézség) fn. necessitas S5; 
— micor néhefTegét vallót (mikor 
nehézséget valott) detrimentum 100. 

Néki ( n é k i ) mn. quidam; — Ménne-
tec nekihéz a* varosba £ mögatoc 
néki (ménjetek nékihez a' városba, 
és mondjátok nek i ) , ad quetndam, 
73 ; Eg néki val vala figé fat (egy 
néki val vala figefát) arborem fici 
habebat quidam, 160. — Csupán e' 
két helyen fordul elő , egyébbaránt qui
dam mindig: némelhj, egynémelly, né-
minemő; a' dativus mindenkor röviden : 
neki. Pestinél is találtatik: nekvket s 
quosdam 97; Erdó'sinél: nikiket 69-
L. hi. 

Nel (nel) nh. apud; — mindig röviden ira-
tik: émbereknel_(embéréknel), apud 
homines 56 ; ifténél (istennel) apud 
Deuin 56, 105; — mel émberecnel 
magasb (mélly embereknél magasb) 
quod hominibiis altum est, 167. — 
így röviden marad a' hiil vagy külön ige
határozóval egyhekapesolathan is; nem-
berieknélkúl (nembériéknclkiil) 49. 
felélmnélkúl (félclmnclkül) 125. — 
Innen van, hogy Biharban ma is röviden 
ejtik a' nélkül-t, igy: nekűl. A' ttál-
hül-tül szinte lehet következtetni ezek 
után, hogy röviden hangoztatott: paztor-
nalkúl (pásztornalkül) 32; aprodoc-
nalkúl (apródoknalkül) 49 ; okanal-
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kú l (okana lkü l ) , 2 4 ; nalamnalkúl 
(nálamnálkii]) si/ie me, 227. 

Nélkulon (nelkülün) nh. sine, — gp-
lekezétnélkűlpn (gyölekézotnelkü-
lün) sine turbis, 181. Ez egyetlenszer 
jő elő: egyébbaránt a' magas hangú ne
veknél mindig : nélkül, a' mély hangúak-
nál: tialkül. így használtatik a' bécsi co-
dexben is. A'kassai magyar polgárok 16. 
századbeli panaszaiban: „ok nelkyl" és 
„ok na lky l" felváltva találtatik. — Nál 
s apud, kül , vagyis: kü* ül, kíísvül, 
ki-vül* extra; e' szerint: ná\-kü-ül, 
níú-kül, níú-kül-ön, szóról szóra volna 
extra apud, ember-nel-kiil * extra apud 
Kominem, de a' nál ragnak tói értelme, 
is vagyon, e' szerint: ember-nél- kivid 
annyi mint ember-től-kivűl* extra ho-
mincin, sine Jiuminc. így az: ez-nél
kül, ennélkül, nem teszi csak ezt: sine 
hoc, absque hoc, hanem ezt is: prae-
ter hoc, ultra hoc, insuper. A' már 
emiitettem Gömör vármegyei levélben igen 
sokszor előfordul: „Agtelky biro hiti 
után vallia, hogj minden cztcndó-
bcn fommaiokat fellieb fcllieb, az 
cl múlt cztendóbcn 20 forintal vitte 
fcllieb, annelkúl cztendónkcnt hol 
fzaz vafat , hol ket fzaz vafat vc -
fzcn raitonk bitangban , annelkúl 
pénzt is bitangot gjakran vészen," 
's a' t. — „immár azt tnrot is chak 
prédában vonsza, annelkúl gjalogh 
l'zolgaltat velőnk" 's a' t. L. Nél. 

Nem (nem) ih. non; — nem kéllp az 
égézécnc vnios (nem kellő az egé
szüknek urvos) non est opus valenti-
bus medicus, 32 's a' t. Ne, t i l tó , 
nem, tagadó; énen igy se és sem, az 
az: is-nc, is-íicm. Mi nem•'- numquid, 
hogynem *quam; — nagob bog ne 
^pha (nagyobb hogynem Próféta) , 
2>lusquam Propheta, 14!• 

Nemde (nemde) ih. nonne; — nede a-
ielcs búnps múuelkedétbeliec es te-
zec azt é (nemde a ' jelesbiínösmü-
velkedetbeliek és teszek azt é) non-
ne etpublicani hoc faciunt, 2 5 ; — 
nemde ke t vérebec adatnac eg fel 
pénzen é (nemde ket verebek adat
nak egy fel pénzen é), nonne duo 
passeres asse vaetieunt 35. 

Nem (nem) fn. família, genus ; — Da-
uidnac nemebpl (Dávidnak nemé
ből) de família Dávid, 126 ; P. cha-
lad. E. nemzetiig. Adanac gimpli.pt, 
Egébi zaz nempuet, egebi hatua ne
mpuet, egebi barmié nempiiet (adu
nak gyimóicsöt, egyebi száz nemő
vet ,cgyebi hatvan nemővet , egyehi 
harmicz nemőve t ) , dederunt fru-
ctum, alia centesimum, alia sexa-
gesimum, alia trigesimum, 4 1 . — 
P. E. saas ann\ ; t . Félhoszú e fordulván 
elő a' nem-ben, származékai is majd hosz-
szan majd röviden ejtetnek, így a' 175d. 
lapon: nemes (nemes, nemes, nömös, 
nemös, nemes) egész hoszú e-vel jő elő! 
innen a' közdivatban változó: minemű és 
minemű, néminemű és néminemű. 

Neminémp (némincmő) mn. quidam ; 
ncminémp férfin (némincmő férfiú) 
vir quidam, 144. — Ületen nemp 
(illyetén ncmő) huiusmodi 209. 

* Nemzet (nemzet) fn. generalio, 20 ; 
genimen 66. P. nem3etfcg. E. fiak. 

* Nemberi (ncmberi) mulier 2 4 , 4S \s 
a' t. — férfiat @ néberiet tpttp azo-
cat iftén (férfiat és nembériet töttö 
azokat isten) masculum et feminam 

fecit eos Deus, 104. — P. E. assony 
állat. — Akár a' nő és ember, akár a' 
nem és ber, két szóból összetettnek ál
lítsuk e' szavat, a' némber mindig leg-
hibásabb kiejtés lészen, nembéri vagy 
nemberi helyett. Hogy pedig a' nembe-
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ri-t, némberj-nek sem lehet olvasni, 
mutatja az eredeti codex 83. levele, hol 
e' szó így szakasztatik meg: nebe-riec, 
(nembe-riek) , a'helyes megszakaszlás 
ellen pedig soha nem vét a' jeles Németi 
György. 

Német (némelly) mn. quidam 41 , 141 
's a' t. alias 6 1 ; eg nemei (égyné-
melly) quidam, 150. 2. kéz. Es ne-
mettécnéc altemplomról bézélléttec 
(és néméllyeknek a ' templomról be-
szél let tek) , et quibusdam dicentibus 
de templo, 178. — P. Ees my koron 
nekj ' ik 3olnanak a- templö ifelewl; 
E . es monda n ik iknek k ik az tem
plomnak felőle Idolnak válla. Ne-
metiéc ke* p kpzzpllpc (néméllyek 
kcdég ő közölök) quidam autem ex 
ipsis, 218. P. Nekyk kegyg. E. Ni
k ik kediglen ü közölök. L. Eggic. 

Ninu, ninuén (nincs, nincsen) 1. Inu, 
lnuen. 

Mjr. 

* haiafkodic (nyájaskodik) k. conver-
satur; — pk ke - galileaban naiaf-
kodua (ők kedég Galileaban nyájas
k o d v á n ) , conversantibus autem eis 
in Galilea 52. 

nakaz (nyakaz) cs. decollat 45 ; — kit 
én nakazec meg ( k i t en nyakazék 
még) , quem ego decollavi 9 4 , 147 ; 
P . een w e w m feyet. E . en vitetem 
feyt. 

nac vago (nyakvágó) fn. spiculator; 
P. hohar. E . hoher. 

* nalab (nyaláb) fn. fasciculus, 43. — 
P. kewtes . E. kivé. 

"nauá la (nyavalya) fn. penuria, 112. 
P . 3egenyfeg. E fspgfígh. 

* nanuatas (nyavalyás) mn. egenus; — 
ne hog a* naualafocrol zorgalmaznec 

(nem bogy a' nyavalyásokról szor
galmaznék) nou quia de egenis per-
tinebat ad eum, 220. — P. E. sege-
nyek. Itt: szegény s pauper. 

nauatg (nyavalyg) k. eget; — kézde 
hauatgania (kezdő nyavalygania), 
coepit egere, 165. P. kejde 3ykel-
kedny. E. nag Í3okfigben kezde ilni. 

ne (nye, ma: nyi) mennyiséget jelentő rag. 
eg kpnpcneiét (égy könyöknyéjct) , 
cubitum unum, 158; ménezer (me-
nyészér) quoties 162; méné beréfec 
(ményc bérefék) 165; méneuél tar
tozol (menyével tartozol) quantum 
debes, 167; de ézec mik ézénneiéc 
kpzpt (de ezek mik ezennyéjek kö
zöt t ) , sed haec quid sünt inter tan-
tos, 202. negazonnciat (négyazon-
nyéjat, meg biba) quadruplum 173. 
— P. neegy annyt. E. nig annit. — 
Hatna Jab fpldne (batvan láb föld-
nyé) in spatio stadiorum sexaginta 
188. E. batuan kignc földön. Es p 
él tauozec p tpllpc eg kp bageitafne 
(és ő eltávozók tőlök egy kőbagyöj-
tásnye) , et ipse avulsus est ab eis 
quantum jactus est lapidis 182. — 
P. oly mynt egy kew bagytafnyra. 
E. közel aniíe földön menirc egg 
kíicl bagytbatnak. — Méné idéiglén 
(menye idciglen)y«ö»ít/í«212; ézen-
ne(czénnyé) tanta 222; enne idéig
lén (énnyé ideiglen) tanto tempore 
2 2 5 ; ké t zaz kpnpclétne (ket száz 
könyök le tnyé) cubitis ducentis 240; 
— Mikor ézénnen volnanac (mikor 
ezennyén volnának), cum tanti es-
sent 240. Ma is hallhatni némelly vidé
keken: annyéra, mennyére 's a ' t . 

nél (nyel) cs. devorat; — benélic (Le
nyelik) devorant, 1 1 1 ; ki be nélte 
p ianaí (ki benyelte 6 javát) qui de-
voravit substantiam suam, 166. 
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*nil (nyíl) fn. sors; — nilat éréztué 
(nyilat eresztvén) sortem mittentes 
78. P. forfost wct twen reya. E. ni
lat vctinek azokra. — Erézténec ni-
lakat (eresztének n y i l a k a t ) , mise-
runt sortes 186. P. forfot Avetenek. 
E. nilat vonanak; — nillal kelé hog 
gériédetet vetne (nyíllal kelé hogy 
gérjedétét vetné) , sorté exiit ut in
ceimim poneret 122. 

nilat (ny i la t ) cs. adaperit;—megni-
latni (méguyilatni) adaperire 98. 

nilaz (ny i l az ) cs. sortitur; — riilaz-
ionc p rolla kie legén (nyilazjonk ó 
róla kié légyen), sortiamur de illa 
cuius sit 236. — P. weflewnk forfot 
reya. E. vongunk líilat rayta. 

nilic (nyílik) k. adaperitnr ; — meg-
nilanac (mégnyí Iának) , adapertae 
sutit, 98 ; meglattatoc ménét nilua 
(méglátjátok mennyet nyilván), vi-
debitis coelum apertum 192. 

niluan ( n y i l v á n ) ih. palám; — íme 
nilua bézel(ímé nyilván beszél) ecce 
jmlam loquitur, 207 , 230. Máskor: 
jeleimen <= palám. 

*noit (nyójt) cs. extendit; — noijd ki 
(nyéjd ki) extende 80, 137; — ki 
íioita (kinyójlá) extendit; ki iioit-
uan (kinyójtván) extendens 46. 

*nomod (nyomod) cs. conculcat; — 
megnomodnae (megnyomódnak) con-
culcareut, 156. — P. nyomdoknak-
E. meg ííomnak. — MegíiomottafTec 
(mégnyomodtassék) concidcetur 23. 
megnomottatot (mégnyomodtatott), 
conculcattim est 143; attam túnec-
tec hatalmat kegocra (i fcorpiocra 
iiomotnotoc (adtam tü nektek hatal
mat kegy ókra és scorpiókra nyo
módnotok) calcandi, 151 ; meg no-
mottatic poganoctol (megnyomodtá
tik pogányoktól) , calcabitur a gen-

tibus, 179. — P. el tapot ta tyk. E. 
megfogiák ííomodni. 

np (nyő) cs. discerpit; — megíipuen 
mégnyóvén) discerpens, 102; meg-
npuen ptét (mégnyóvén ó te t ) dila-
nians eum 149; n p n c (nőnek) eres* 
cmit 158; — néuéd (nevend) creve-
rit, 43. 

*nugat (nyugat) fn. occasus; — n a p -
nugat félpl (napnyugat felől) ab oc-
casu, 160; nap élnugot uolna (nap 
elnyiigodt volna) sol occidisset 133. 

*nugolm (nyugolm) fn. requies 3 8 ; — 
nugolmat (nyugolmat) requiem 40. 

o. 
*ohait (óhajt) cs. ingemiscit;— ohait-

uan (óhajtván) ingemiscens 99. 
oc (ok) fn. obtentus, causa; — hoziu 

imadíagnac okaual (hoszjú imádság
nak okával; az az : ürügye alatt), 
snb obtentu prolixae orationis 1 1 1 ; 
octalan bpLÓInéc engemet (oktalan 
böcsölnek engemet) , sine causa co
lunt me 47. — P. heyaba. E. hyaha. 
Kére fi vala az okát (keresi vala az 
okát) quaerebat opportunitatem 73. 
férni okon (semmi okon) nequaquam 
125. P. femmikeppen nem. Mi okért 
(mi okért) ob quam causam 146. 

ok (ok) fn. cautio, literae cautionales ; 
— véged te okodat \\ (t irih hamar 
ptuént (vegyed te okodat, ülj és írj 
hamar ö t v e n t ) , accipe cautionem 
tuam: et sede cito seribe quinqua-
ginta, 167. P . wed elew regiftro-
modát. E. az te ménedik leueledet. 

oluarl (olcsárl) cs. diffimat; — ez meg 
oluarlatot p nála monnal éltekoz-
lot(a uolna p iauit (ez mégolcsárla-
tott ő nála monnal eltékozlotta vol
na ő javi t) , hic diffamatus est apud 
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illum quasi dissipasset hona ipsius, 
167. P. est be mödak ew nála. — 
E. be vadoltatek. 

* old (old) cs. solvit; — csupán a' 9Sd. 
lapon jö elő ; megoldatec (megoldatok) 
— egyéunaránt mindenkor / nélkül; mcg-
odozandaz (mégódozandasz) solveris 
50 ; azocnac ke - mcgodattoc a* \e\\-
met (azoknak kedög megodattok a' 
vehmet) solventibus autem Mis pul
inm, 175 's a' t. 

olló (olló) fn. haedus; — ionba né at-
tal énnekem keuke ollót (sonba nüm 
adtai énnekem kecske ollót) , nun-
quam dedisti mihi haedum, 1G6. •— 
P. egy baran fayatys. E. czak cgg 
kecske ollót fem. 

* oiiatan (ol lyatán) mn. talis, 55 ; — 
oTlatanokc (ol lyatánoké) talium, 
104, 172. P. ill)?nekc. E. il létineke. 
Semmi k e ' o l fődézét k i nem ingié-
lentétic (semmi kedög olly fedezett 
k i nem megjelentet ik) , nihil autem 
opertum est quod non reveletur 150. 
Épen így: illi/, ilhjetén. 

oltol (oltol) nh. ex quo; — mioltol bé 
ipttém (miditől bejöttem) ex quo in* 
travi 142. — P. my wlta. E. mitül 
fogua. 

omol (omol) k . ; — baz házra omol (báz 
házra omol) 154. Épen így: hajói. 

onnaton (onnaton) ib. inde 39 , S4; •— 
exinde 160. Épen így: innéten (inne-
tén). — Felváltva jő elö: onnan « inde 
146, 173 's a t. 

*onzoI (onszol) cs. deprecatur, adju-
rat, exhortatur, obsecrat; — on-
zoluan ptet (onszolván ótet) depre-
cans eum S4; onzollac tégedet if~ 
ténré (onszollak tégedet i s t en re ) , 
adjuro te j)er Deumdl. P. kejeryt-
lek. E. paranezolok teneked. — Ön- [| 

zoluan (onszolván) exhorlans, 130. 
obsecro 144. 

or (or) ín. fur; — az or f toluay (az 
or és tolvaj) Hle fur est latro, 215. 
P. lopó ecs toluay. E. orw es lator. 
De mert or vala (de mert or vala), 
sed quia fur erat 220; orroc (orok) 
fures 215. Másutt: ur * fur. 

oroz (oroz) cs. furat ur ; — orozion 
(orozjon) furetur, 215. P. lopyon. 
E . orozzon. 

orfag (orság) fn. fúrtumj — orfagot ne 
teg (oríágot ne t égy) , non furtum 
facies 172. 

orca (o rcza) fn. rultus, facies; — p 
orcaianac zémé'Ie (ő orczájának sze
mélye), species rultus s/a', 148 ; ne 
akariatoc itélnétcc orcára (né akar
jatok Ítélnetek orczára), nolite ju-
dicare secundum faciem 207. — P. 
3yny 3'erynt. E. Í3cmilnek tekinte-
tire. Arcol Lapas (arezolesapás) ala-
pa 235. 

* ordeitat (ordejtat) fn. ululalus 19 'sa't. 
*orzagl (országi) k. regnat, 123; — 

orzaglana (országlana) regnaret, 19 
s a t. 

orzaglat (országlat) fn. régimen; — 
nem akar hl c énn c orzaglattat (nem 
akarjuk ennek országlatját) uolumus 
hunc regnare 174. 

oftorlatic (ostor lal ik) k. flagellatur ; 
megoftorlattatik (megoslorlattatik), 
Jlagelabitur 172. Mindjárt utánna áll: 
(i mi után meg oí'torozangac (és mi
után megostorozand ják) et postquam 

flagellaverint, 172. — P. meg wfto-
ro33iik. 

*ozol (oszol) k. diiiditur; — megoz-
latic (megoszlatik) diriditur 87; — 
pnp benne meg ozlatot (önnön ben
ne megoszlatott) divisam contra se, 
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39; meg ozlattac (megoszlattak) di-
visi 159. E. meg hafonlanak. 

*ozlat (oszlat) fn. dissensio; — p érte 
ozlat Jpt(ő érte oszlat lőtt) dissensio 
facta est jrropter eum, 208 , 215. 
P. kylenbe3es tamada. Schisma 213. 

ozt (oszt) cs. dividit; ozia meg (oszja 
még) diridat 157. 

oztan (osztán, azután) ih. tunc 28, 39. 
postea 61 . 

oth (ott) ih. ibi 192. Épen így: i th 116. l 

Előfordul h nélkül is 19 's a' t. 
ottan (ottan) ih. illico, statim; — de 

né ottan vége (de nem ottan végé), 
sed nondum est finis, 67 ; leg ottan 
(leg ottan) statim 136. 

O, O. 
p (6) nm. ille 17 , 18 's a' t. - te (te) 

tu 18 ' sa ' t . mindig félhoszú e-vel íratik. 
én (cn) ego 18 's a' t. mindig rövid e-
vel. — pc (ők) illi 22 's a' t .; — tú 
(tü) vos 23 's a' t.; — mú (mii) nos 
26 's a' t. — elő jő mi is, egyébbaránl 
mi állandóan: quid; — pue (övé) illius 
226; - tied ( t i e d ) tutim, 138; — 
tieid (tieid) tui 231 ; — énem (cném) 
meus, 206; — éneim (cnéim) mea 
229; — tietek (tietek) rest rum 228; 
— micnc (miénk)nostrum 109 'sa ' t . 
p néki (ő neki) illi 110; ollykor, de 
csak igen ritkán o nélkül neki; — tene
ked ( t e neked) íiftí 107; énnékem 
(en nekem) mihi 107; p nékic (ó* 
nek ik ) il/is 110; ritkán: nekik,' — 
túnéctcc (tü nektek) vobis 104; mii-
nékpnc (mü nekünk) nobis 110; — 
ptét (ó'tet) illum 102; soha sem: őt; 
tégedet ( tégedet) te 103; néha: té
ged; engemet (engemet) me 103; 
pket (óké t ) illos 150; tútpkét (tű
töket) vos 22 ; műnkét (műnket) nos 
26. — Épen így: p veié (ő vele), p 

MÜNCHENI CODEX. 

benne (ő benne) 's a' t. 92 ; az o be
tűs ragok után változatlan marad az ő 
névmás; p bélpllp (d beldló), p tpllp 
ő töllo), p konipllp (ő környó'lő) 92 
's a' t. — így marad az afféle nevek, és 
ige részek után is: könyvö 17 , örökö 
6 1 , köntösö 67 , gyimülcsö; megülő 
(megölé) 19, jüvö (jőve), ű lnö , — 
szökdöső (szökdöse) 4 5 , megehdlö 
(megeluíle) 60 , örólvö 9 3 , tö t tö , 
mcgtörlüttö 's a' c. Az en, te, ő név
más állandóan megtartatik a' birtok ragos 
nevek előtt is, például szolgálhat az egé
szen kiirt Mi atyánk, mi világosan elö-
túnteti, hogy e' részben a' latin szerkeze
tet akarák a' fordítók hüven megtartani; 
a' személyes névmás ragozásainál azonban 
nem lehet ezt latinosságnak nézni, hanem 
vagy feleslegességnek miként Révai állítá, 
vagy talán , ha nem csalódom olly nyelv
sajátságnak, melly gyökeres vizsgálatot 
érdemlene meg, mert ha az en - ém - ben, 
en-g-em-et-hen nem felesleges elül az 
en, bajosan lesz az: en-nek-em, en-től-
em 's a' t. ragoknál is. Én még a' ragos 
nevek előtt is, csak annyiszor ismételte
tését tartom latinosságnak. Figyelmet ér
demel minden esetre hogy az: a, az arti-
culus állandóan elhagyatik előle, mi a' 
mondatnak erőt ád és szépséget a' stílus
nak. Melly szép! például: Es mind ő ja
vát elköltötte vala 9 2 , és mennyivel 
szebb: Es te lelkedet tőr általfolyj a, 
et tuam ipsius animain pertransibit 
gladius 127; — Pesti fordításánál: Sőt 
még az tennen szívedet is általhatja 
tőr, vagy bár Erdősiénél: „Sőgy az te 
lelkedet és tőr járja altalu ; és meny
nyivel több erő ebben: Ez én testem, 
ki tü értetek elároltatik", hoc est 
corpus menm, qnod pro vobis d a -
tur 1 8 1 ; mint akár Pestiében: „Ez az 
én testem melly ti írettetek adat-

43 
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faíik." Már a' két régi temetési ítészed
ben és könyörgésben is így találjuk: „Niim 
héon mügének, gyeménd vü fojáneh 
halálul érék11,— ,,/is iimádjuk méud 
szentüküt, hugy isten vit rimádságuk 
miá bulcsássa vű bűnét. 

pn ( ü n ) nm. ipse; — on benne (ön 
benne ) , intra se 3 2 ; p bennec (ön 
bennek) inter se 60; intra se, 50; 
P. E. magokban. — Iftén pinaga (is
ten önmaga) solus Deus 135; p ma
gát óluezéfíe (önmagát elveszesse), 
se ipsum perdat, 148; a* papocnac 
pmagocnac (a' papoknak önmagok
nak) tanttan sacerdotibus, 136; (t 
efmg lehaitua pmagat (és esmég le-
lajtván önmagát), et iterűm se in-
clittans 209; p maganac gpngpreit-
ue (önmagának gyöngöréjtvén), se-
paratim involutum , 238 ; te maga
dat (tenmagadat) te ipsum 56 ; tén 
tplléd (téntó'led) a temet ipso 234; 
ten magad (tenmagad) tu solus 188; 
tún tulaidonitocba ( t ö n tulajdoni-
tokba) in propria (vestra) 230; — 
tezed te magadat ifténne (teszed te 
magadat istenné)facis te ipsum Deum 
216; — megjelentem enmagamat p 
neki (megjelentem enmagamat ő ne
ki) 226 's a t. 

onne (ünne) fn. suum, proprium; — 
tulaidon pnnebé ipt @ pnnéi ne fo-
gattac (tulajdon ünnébe jö t t , és ün-
nei nem fogadták) in propria venit, 
et sui eum non receperunt 190. — 
P. aj ew tulaydon v kew3ybe, ees 
az cwey 's a' t. E. ü tulaydonaba; 
fa tulaydon nipi 's a' t. Kinec a* iu-
boc né" tulaidon pnne (kinek a* ju-
bok nem tulajdon önné) , cuius non 
sünt öves propriae 215. P. nem tu
laydonv. E. nem tulaydon öuei. — 
Tenneidbéz (ténneidbcz)«<Z tuos 91 . 
P. tyeyd. E. te nipedbez. 

*pnpn (önnön) nm. ipsémet; — pnp 
bennec (önön bennek) in semet ipsos 
141 ; p magát eluezeíTé, (j. pnp ma
ganac vezedélmet (önmagát elveszes
se , és önön magának veszedelmet; 
elmaradt: tegyen) se ipsum perdat el 
detrimentum sui faciat 148; pnpn-
bele fordoluan (önön belé fordulván) 
in se reversus 165. Afa fenéfcb mg 
engemet tene nálad (atya, fényesén 
meg engemet tenen nálad) clarifica 
me apud temet ipsum 23 L 's a' t. — 
túnpn tplletec (tűnőn tőletek) a ro* 
bis ipsis 160; fcúnö magatocnac (tű
nőn magatoknak) robismet ipsis 66. 
V. tynnen magatoknak. E. tíi maga
t o k n a k ; — túnpn kpzpttetec (tünön 
küzüttetek) inter vos 230. mgbatta-
too engemet énen magamnac £ ne 
vagoc enenmagam (meghagytatok 
engemet énen magamnak, és nem 
vagyok cnén magam) 230; münp 
magonc baTluc)münön magonk báli
juk) 19S. 

oldokl (öldükl) cs. occidit; — ne ol-
dpklib (ne öldöklj) non occides 2 3 ; 
pldpkend (öldükend) occiderit 23 ; 
pldpkp (öldökő) 211. 

pldpkés (öldökés) fn. oveisio ; — em
ber pldpkés (ember öldökés) horni-
cidium 4 7 , 56 , 7 7. 

pnnén (önnen) ih; — medénpnen (mén-
denünnen) undique 84; egebpnnén 
(egyebönnen) aíiuude, 214. P. ma-
fwnnat. E. egébúnnen. — Médénpl 
(méndenött) ubique 147. 

pregb (üregb) nm. major 58 ; — ment 
inkabtúpregbecvattocazoctol(ment 
inkább tüöregbek vagytok azoktől) 
qua/ito magis rosjüures estis Mis 158 

*prpc ( ű r ö k ) fn. haereditas 109; — 
az prpkpt (az örököt) hacreditatem 
157; p prpkp (6 örökö) haereditas 
eius 61 . 
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prólup (örólvö, örülve) ih. libettter, 
111. 

*pzup (öszvö, ó's&re) nli. c?/m/ — ve-
lec pzup (velék öszvö) *•(>/)«/ cum eis 
4 3 ; p fiaiual pzup (ö fiaival öszvö) 
cum filiis 5 8 ; — az crodianofockal 
o/.up (az erodiánosokkal öszvö) <?«»» 
Jlerodianis 62. L. Egembe. 

* ptt (ött, ő«í) CB. futtáit.; — pttc (ötté) 
effudit, 72 , 114; bele ptuen (bele 
öttvén) infuiidens, 152. — I*. bele 
e w t w e n ; E. 6tűin bele. Megöttö s 
comedit, 38. 

otlic (ötlik) k. effundilur ; — elptlétic 
(elötletik) effundilur 32 , 115, 181. 
élptlctct (elötletett) ejfusus est 150. 

pzpn (özön) l'n. diluvium;— viz pzpn 
(víz özön) diluvium, 170. — P. ar-
\v\ :3; E. az özön vize. 

P 
paranuolo (parancsoló) fn. praeceptor 

179. 
parázna (parázna) ín. meretrix 6 1 . — 

P. kurwa; E. parázna afl"3oií ember. 
*paraznafag (paráznaság) fn. fornica-

lio 47. — Adulterinm mindig: törvény 
törés, törvény töret; & bécsi codex-
ben is: paráznalkodat ? fornicatio. 

* patiiar (patvar) fn. calumnia 129. 
*patuaroz (patvaroz) cs. calumniatur; 

— innen patuarozo (patvarozó) ca-
lumnians 2 5 ; — imaggatoc tútpkct 
patuarozokert (imádjatok tűtöket 
patvarozókért) , orate pro calumni-
antibus vobis 138. 

pclda beze (pcldabeszé) fn. parabola, 
4 3 , 174. 

* peldaz (példáz) k. és cs.; — f. Marc 
ke* peldaztatot orozlan zabafban 
( szen t Márk kedég példáztatott 
oroszlán szabásban) 8 1 ; — nincs la

tin fordítása. A' bécsi codexben: „úrnak 
gyötrelmét példÁzja epassiomm Do-
tnitti praefigurans." 

pénz valto (pénz váltó) fn. nummulu-
rius 193. 

pérém (perem) fn. fimbria 64. 
pirongas (pirongás) fn. rubor; — £ 

tabat pirongaflal kezded az vtolfo 
beit tartanod (és tabát pirongassál 
kezded az utolsó helyt tartanod) , 
cum rubore 's a' t . , 163. — P. py-
ronkodaflal. E. meg pirulafual. 

piflen (p is ién) fn. pullus; — miként 
a' tic gpili égbe p piflénit (mikén! 
a ' ték gyújt i egybe ópislcni t) quem-
admodum gallina congregat pullos 
suos, 66. 

pituar (pitvar) fn. atricum 233. P. E. 
palota, praetorium 234. 

pogaua (pogácsa) h\.pascha; — meg 
ennec a* pogauat (megennék a' po
gácsát) manducarent Pascha 234.— 
P. hufuctet ennének. E. az [lufit i 
vaczorat. 

pocloffag (poklosság) fn. lepra, 134. 
— Bélpoklos s hydropicus 162. 

* poréit (porejt) cs. increpat; — meg-
poreita a' zelet (megporejtá a' sze
l e t ) increpavit ventum, 5 2 , 1 3 3 , 
144. — P. megfedde; E. megfedele. 
Megporeitani (megporéjtani) incre-
pare 55. 

*porozto (porosztó) fn. tortor 54. — 
P. hohar; E . hoherek (többes). 

ppk (pök) k. és cs. conspuit; — tttfeg-
ppkic (megpökik) conspuent 105; — 
p reia ppkni ( ö rcjá p ö k n i ) , cvu-
spuere, 117. Hagyap - exspuit. 

puztol (pusztól) k. desolatur;— meg-
puztoltatic (mégpusztóltatik) deso-
lubitur 39. 

*ptizto!at (pusz tó la t ) fn. desolalio, 
I 112 , 179. 

4 3 * 
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R. 
ra (ra) nh. secundum;— ne akariatoc 

itélnetec orcára (nö akarjatok Ítél
netek orczára), nolite judicare se
cundum faciem 207. — P. 3yny 3e-
r y n t ; E. f3emilnek tekintet i re . 

ragad ( ragad) cs. tenet; — raita r a 
gad (rajta ragad) tenebit 39. 

*ragadozat (ragadozat) fn. rapina 6 5 ; 
ragadozas (ragadozas) rapina 155. 

* rac ( r a k ) cs. aedificat; — rakom = 
aedificabo 50. P. epytem; E. ippy-
tem. — Rakni « aedificare 61 ; ra
katot vala (rakatott vala) fundata 
erat 2 9 ; rakoc (rakok) aedificantes 
6 1 , 109. Másutt: alkotta s aedijica-
vit 139. 

rakás (rakás) fn. aedificatio ; — raka-
fit (rakásit) aedificationes 66; ra-
kasocat ( rakásokat) aedificationes, 
112. 

rauaz (ravasz) fn. vulpis ; — rauazoc-
nac licoc vagon (ravaszoknak l ikok 
vagyon) vulpes foveas habent 150, 
2. kéz. P. E. rókáknak. A* rauaznac 
(a 'ravasznak) vulpiilli 162. P. annak 
a rókának. E. az rauaÍ3 Herodcfnek. 
Róka tulajdonképen vulpecula ; — a' gyök 
ró vagy rov, rav, mellytől származik ka 
kicsinyítő raggal, a' ró-ka, főnév; as 
raggal a' ro-as, ro-v-as, melléknév, 's 
foetücserével a' ro-v-asz, ra-v-asz. — 
Épen így: eg, eg-és, eg-ész; honnan 
egész-se'g; csend, csend-es, csend-
esz. A' ravasz melléknév épen úgy hasz
náltatnánk főnévül, miként a farkas.— 
A' róka , róka vagy ravasz nevét, hara
pós tulajdonságától vehette, mert ró, 
rov, annyi mint vág, bevág. 

razodik ( r á z ő d i k ) k. quassatur; — 
megrazottatic (megrázódtalik) con-

quassabitur 177. P. meg rontatyk; 
E. eggbe rontatik. 

redden (redden) k. obstupet, expavet; 
— megreddenen c (megréddenének) 
obstupuerunt, 121 ; — megreddene 
(megreddene), expaverunt 102. P. 
elalmelkodek; E. elczudalkozanak. 

rciaia (rejája, reája) 122;— másutt: 
reia ( re já) 152; reiad, reiam (re-
j á d , rejám) 's a' t. 

reitec (rejtek) fn. secretum ; — inert 
nem reitec o neki (mert nem rejtők 
ő neki) non latuit ipsum 146. 

rekezt (rekeszt) cs. claudit; — micor 
mcn bérékeztetet (mikor menny be
rekeszte te t t ) , quando clausum est 
coelum, 132. P. betetetet vvala; E. 
be zarlattatek. Égbe rekezte (égy-
berekeszté) conclusit 134. Retesz * 
catena. — Régi hadi nyelven: a' várat 
megrekeszteni = arcem obsidione 
clatidere. Az 16051). Bocskay féle sze
rencsi országgyűlés határozatai között 
többször előfordul: „Mintbogj Tokay 
várában benne az cllenfégh, végez
te azt az orfzágb, bogy azokat Zem-
p l in , Zabolcs és Ungb vármegiek, 
azon vármegiekben lakozó Urak 
fegétségével rekeszszék megh. Vá-
radotb penigb Ribar , Zolnok cs 
Kraszna vármegiek az Urakkal eó'sz-
ve rekeszszék megh'1, 's a' t. 

*rémenkedic ( reménykedik) k. con-
fid/'t ; — remenkedet ifteube (re
ménykedett istenbe) confidit in Deo 
79; kibe tú rémenkéttéc (kibe tü 
reménykedtek) in quo vos speratis 
2 0 2 ; remenkeggel (reménykedjél), 
confide 32. - P. by33al; E. bator-
fagod legén. Később időkben esedezik 
értelmet vön fel. Thuri Kalmár István s. 
pataki gyógyszeráros folyamodásában I. 
Rákóczy Ferenczhez 1669-ben, ez áll: 
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„Reminkedem alázatoíTan ngödnak, 
mint kglmes Uramnak, méltoztaf-
fék fejedelmi kglmeflegét fejemen 
tapasztalhatóképpen tetetcssé te
tézni ." 

*remplét (rémolet) fn. stupor 134. 
* repéfp (repeső) fn. volatilia, voln-

cris; — mcnney repefp két (mény-
nyeji rcpesőket) volatilia coeli 27; 
a" menni répéfpc (a' mennyi repe-
só'k) volucres coeli 143. 

rez (rész) fn. pars; — eg fúlt hal re
zét (égy sült hal részét) partém pi-
scis 189. — A' régi temetési beszédben 
's könyörgésben is : „és ménd jővben 
részét." L. Révai Ant. Lit. Hang. Vol. 
I. §. 104. 

rétez (retesz) fn. catena;— retezeckel 
(reteszekkel) catenis 90 , 144. P. E. 
lancjal. 

rezzéd (rezzed) k. movetur; — piiiara 
rézzédué (poenitentiára rezzedvén) 
poenitentia motus 60. 

* rezzézt ( rézzeszt) cs. concitat, mo-
vet; — rezzéztec a" gplekezétet 
(rézzeszték a' gyülekezetét) conci-
taverunt turbóm 118; irgalmaílagra 
rezzéztétcc (irgalmasságra rezzesz-
teték) misericordia motus est 152. 

rokon (rokon) mn. proximus, cogna-
tus 2 5 , 234; — tú rokonitoctol (tü 
rokonitoktői) a cognatis vestris 179 ; 
a- rokon falucba (a' rokon falukba) 
in proximos vicos 84. 

rokon ( r o k o n ) ih. proximo, juxta, 
prope; — rokon vagon (rokon va
gyon) proximo sit 113 ; vrnac an-
gala allot rokon azoc mellet (úrnak 
angyala állott rokon azok mellett) 
stetit juxta Mos 126; — a* falucba 
meiléc rokon vadnac (a ' falukba 
méllyek rokon vágynak) quae circa 
simt 147; rokon vala , prope erat 

193 ; Enonba rokon Salmihoz, in 
Aenon juxta Salim 195. 

rokonfag (rokonság) fn. cognatio; — 
te rokonfagidban ( t e rokonságid-
ban) in cognatione tua 125 ; a* ro
konfag kpzpt (a' rokonság között) 
inter cognatos 128. 

* romlat fn. ruina 127. 
*rúuidei t ( rüvidéj t ) cs. breviat; — 

megrúuideitctte volna (mégrüvidéj-
tétté volna) breviasset 113. Másutt: 
kur tábodtak * breviati sünt 67. 

s. 
sababéli (sababeli) mn. australis ; — 

sababéli kiralne ázzon (Sababeli 
királyné asszony) regina austri 40 ; 
P. C3ak felewl wala kyralne a33on. 
E. Az dilf3elrűl való. 

*safar (sáfár) fn. procurator 57, 143 ; 
(e ' két helytt: saphar) dispensator, 
159. P. E. \vync3eler, házi dolgos. 

salfas tal (sálsás tál) fn. catinus 115. 
„Ki bemártja ő kezét en velem a' 
fái fás tálba." Ma: sása = tie @auce. 

saru ( sa ru ) fn. calceamentum; — ag-
gatoc p nék i farut p lábaiba (adja
tok 0 neki sarut ó' lábaiba), date 
calceamenta in pedes ejus 166; — 
farucnalkúl (saruknálkül) sine col-
ceamentis 182. 

saruz (saruz) cs. calceat; — foTlackal 
faruztalfanac mg (sólyákkal saruz-
tassanak még) 93 . 

se (se) ksz. ne, neque; — ne haborog-
gec tú züuétec fe felién (ne hábo
rodjék tü szűveték se féljen), non 
turbetur cor vestrum 225. A1 többi 
nincsen sem a' latin szerkezetben, sem 
Pestiben Erilösiben. Hüven megkülönböz
tetik a' sem-től; ez tagadó, amaz tiltó-
E' két szóból: é's, né, vagy: is, né, 

file:///vync3eler


342 

állván elő; a' ne nem szokott utánna is
mételtetni, különbüzőleg a' mai divattól, 
péld. „hogy né látnának valaha, sze
mekke l , se fülökkel hal lanának, se 
szövőkkel é r tenének" 42. I'. le n e , 
fe ne. — L. és. 

sebhét (sebhet) cs. vulnerat; — mcg-
febhetec (mégsebheték), vulnerave-
rimt 109 ; megféphétué (megsebhét-
vén) vulnerantes 176. 

ségell (segéli) cs. adjuvat; — ségellé-
ncc (scgéllenék) adjuvarent 134 .— 
Két /-lel iratik, miként beszéli is, mert: 
segéd-el vagy: segédl, beszéd-el vagy: 
beszédl-hül alakúiván, a' d, /-lel cserél
tetik fel könnyel)!) kimondásért. Beszéli 
azonban egy /-lel is irathatik meri: besze 
főnév is van. SegeTIed (scgélljéd) ad-
juva 102. 

* segeit ( segéjt) cs. adjuvat; — scgeh 
(segéh, segéj) adjtivu 48. 

sem (sem) ksz. neque; — ha te né vag 
x c j fém ITlés fem .jpha (ha te nüni 
vagy Christus és sem Illyés sem pró
féta) , si tu non es Christus, neque 
Elias neque propheta 191. Hol nem 
kettős tagadás forog fel nem ismételtetik 
utánna a' nem, péld. mert né bog va
laha p zauat ha l lo t ta toc , de fé Iat-
tatoc p zéme1et(ml irt nem hogy va
laha ő szavát hal lot tá tok, de sem 
láttátok ő személyét), neque vocem 
ejus tinquam audistis, neque speciem 
ejus vidistis 201. Itt csak egy a' ta
gadás, nem hallott át oh, nem lát tát oh; 
különbözik ettől: „úgy hogy sem a' 
házba sem az ajtóhoz nem férnének" 
84 ; — mert itt kettő a' tagadás, egyik: 
nem f érének, másik: nem a' házba, 
nem az ajtóhoz. — Ugyan ez áll vala
hányszor a' senki, semmi, sem egy, 
soha vagy sonha 's a' t. előkerül, mert 
ezek már magokban az: is-nem-ki, is-

nem-mi, is-nem-egy, is-nem-ha, szók
ból lévén egybetétetve, kettős tagadást 
állítanak elő; péld. „sem egytől még 
nem vigasztathaték 145; itt egy ta
gadás : meg nem vigasztathaték, más: 
nem egytől is; — fémit fem értét-
t e n c (semmit sem ertéttenek), nihil 
intellexerunt 172; fem eg úgét né 
leléc ez emberben (sem egy ügyet 
nem lelek ez emberben) nil invenio 
causae in hoc homine 184; — fonha 
né attal énnékem kekké ollót (son
ha nem adtai en nekem kecske ol
lót) , nunquam dedtsli niihi haedum 
166. L. és, se. 

fémieit (semmiejt, semmit) cs. annihi 
lat 26 ; — megfémieitéttetec (még-
sémmiéjfettétek) irritam fecistis 47. 

férni okon (semmiokon) ili. nequaquam 
125. P. femmykeppen nem. 

seng (séng) fn. cubilus; — eg sengnét 
(egy séngnyet) unius cubiti 27. 

ser (sér , sír) fn. monumentum, scpul-
crum; — serecbpl (serekből) de mo-
numentis 31 . P. E. koporfokból. — 
Méden c kic a1 ferecbén vadnac (raén-
denck kik a' serekben vágynak), 
omnes qui in monumentis sutit 201. 
A' (>6-dik lapon: sereket * sepulchra, 
koporfoiocat s monume/ita. 

sérélm (sere im, sérelem) fn. dolor; 
— a- férélmecn0 kezdeti (a' sérel
meknek kezdeti) , initinm dolorurn 
112; a' 67. lapon: fírclmecnec. 

sérzic (serszik) k. offendit; — ha ki 
nappal iar né férziciiig(ha ki nap
pal jár nem serszik még), si quis 
ambulaverit in die non offendit 217. 
P. nem bantatyk meg; E. meg nem 
botik. — Ha ke* eyél iarand meg-
ferzic 217. 

sétetpl(setétől) k. obseuratur; — meg-
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fétctpltetic (mégse té töl tet ik) obsat-
rabitur (37. 

siételm (sictelm) fn. fest inat io 94 ; — 
sietélmél (sietélmmel) festinat ioné 
124; cnnfestim 159. 

sietélméft (sietclmest) ih. confestim, 
174. 

*sira!m (siralm) fn.fletus 30, 43, 02. 
sok (sok) fn. midtitudo ; — a- Icualtac-

nac sokit (a'leváltaknak sokir) mul-
titudinem Pharisaeorum 20. 

*sonha (sonba, ma: soha) \\ununquatn 
2 9 , 3 2 , 84 , 208. P. sonba. L. ha. 

soporla (soporla) fo. velum; — a- tem-
plomnac foporlaba (a' templomnak 
soporlába) velum templi 79. — P. 
fuperlava; E. vitorlái a. 

Sse. 

*za (szú) fn. os; — zünec bpfégébpl 
bézel za (szünek bőségéből beszél 
szá) ex abundantia cordis os loqui-
tur 40 ; én adoc zat (cn adok szát) 
ego dabo vobis os 179. — P. E . een 
adok nektek jaat. zan (szán) in os 
47; zabol (szabói) e.v ore 47 ; — p 
zaiabol (ő szájából) 184. 

* zabádéit (szabadéjt) cs. liberat, re-
dimit; — zabádéba írig (szabadéba 
még) liheret 79; zabadocb (szaba-
dócb) libera 26. A' régi temetési be
szédben és könyörgésben is elő jö: „És 
szoboducha vűt ürdting ildetvilül." 
Révai ezt, Ant. Lit. Hung. Vol.I. §. 149. 
így olvasta: szabadotsa. Én azt hiszem, 
itt azon nyelvünkből már kiveszett, de 
hajdan kétség kivííl divatozott eh tűnik 
elő, melly a* choltdt, mulchotja, o%-
chuz, achszin, charmul s a' t. szók
ban. Valóban, nem látom át miért imák 
különben mind a' halottas beszédek, mind a' 
bécsi 's e' müncheni codexek írói csupán 

ez egy szóban a ' c s - é t , c/í-val, holott 
másként állandóan f-et, c-ét és L.-ét hasz
nálnak. Véleményem szerint tehát csak 
gyönge alig hallató c/t-va] kell azt kiej
teni, annyival inkább mert a' bécsi co-
dexben többször elő jő c nélkül is csupán 
így: zabodoha, miként minden más az 
ítzfacit igével egybetett igék parancsoló 
módjában, honnan később az Abaújban 
most is köz életben lévő: szabadijja, 
1a/ujja, hasijja, szahijja 's a' t. 

* zabadol (szabadéi) k. liberatur; — 
megzabadoltatua (megszabadóltat-
ván) liberati 125. 

zabadolat (szabadólat) fn. redemptio, 
125, 12S; rcmissio captivorum 132. 

zabádfag (szabadság) fn. redemptio , 
— tü zabádfagtoc (tü szabadságtok) 
redemptio vestra 1SO. 

zabas (szabás) fn. effigies; f. Marc ke -

peldaztatot orozlan zabasban (szent 
Márk kedeg példáztatott oroszlán 
szabásban, 8 1 ; nincs a' latin szerke
zetben; a' 121. lapon elő jő: egeb zal-
lafban, in alia effigie ; — mi nyilván 
irásvétek: egrjebb szabásban helyett. 

zaggat (szaggat) cs. coneidit; — magát 
a- kouécbez zaggatuan (magát a' kö
vek béz szaggatván) coucidens se 1a-
pidibus 9 1 . P. foggatwan magát aj 
kewckbes ; E.nmagát kouekuel Í3a-
gatta vala. 

zakadat (szakadat) fn. scissura 32. 
zall (száll) k. descendit; — immár ke -

p lezallatlatta ( immár kedég ő le-
szállatta)y«m autem eo descendente 
199. P. ala menne; E. le menne.— 
Le zallattoc ( l eszá l la t tok) , descen-
dentibus (illis) 148. 

*zallas (szállás) fn. vicus 9 5 ; diverso-
rium 181 ; E. vendig fogadó baz. 

zallo bel (szállóbely) fn. diversorinm, 
126. 
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zamarouka (szamarocska) fn. asellus, 
221. 

zanta t (szántat) fn.ager 4 3 ; ugyanott: 
szántás s= ager. 

zapu ( s zapú ) fn. modius, 2 3 , 89. — 
Göinör vmegye 1627-ki bizonyság leve
lében a' török zsarolásairól, több ízben 
elő jő ; egyebek között: „Haczon lakozó 
Soory János, vallia, az Torok Vronk Be-
ezer Aga, verte fel sounnankat 75 forint
ra, buzat es zabot vészen raitonk 30 sza-
put." „Soorban lakozó Moko János — 
vallia, hogj az Torok Vrunk Juszap Aga 
verte fel sounnankat 20 forinttal fellieb, 
az buzat 7. szapuual buzaual, az zabotis 
7. szapuual zabbal." 

zarandoc (szarándok) *) fn. peregrittus 
77 , 188. P . E. utón iaro. 

* Engedelmet itt egy jegyzéshez, megem
lítéssel előre, hogy a' szótár összesze
melő épen úgy kénytelen minden szót 
az undoréig fejtegetni, miként a' bon-
czoló, legszebb szemen kezdve, belek 
beléig metél és forgat meg mindent. — 
Vegyük itt elöbbszer dek, dék, dok ragu 
szavainkat. Hlyen, névből alakulttan : 
nyomdák = nyomdék, szenlék; seu/iye-
dék = szennyedék. Igéhez : aján-dok, 
ajánldék, ajándék; halánték v. halan
dók , t és d közötti betiicserével: kül-
dök (keldek, a' mi kél, kikelő); növen
dék, nevendék; szelindek ; szemeldiik, 
szemöldök; szö'vendék, ma: szövetnek 
(de a' csíkkozmási parochiának 160 8-
zon kezdődő jegyzőkönyvében : ,,a' 
nagy oltár előtt való két szö'vendeket" 
találtam 1841b. július 17d.), illyen to
vábbá : szuráék, szurdok Molnár Al
bertnél angulus latebru 's innen: -Szwrdok 
falu neve Abauj, Bihar, Krassó, Mára-
maros vmegyében, illyen: undok 'stb., így | 

zarandocl (szarándoki) k. peregre pro-
ficiscitur ; — zarandocla ( szarán-

taiuásztaték elé: érdek. 'S ím így leve: 
zarándok, miben úgy van közbe ejtve 
án, miként haldok, nődök, szemdök, 
sződök, szeldek közé, án, en, öl v. el, 
in. — De már a' gyök itt, zár-e, sz.r-e 
vagy szár? — Molnár Albertnél: fzár 
crus, tibia; fzár ciilmus, scarpus; fzár 
merda, olelum, e.rcrcmenlitm , fzaraho-
ra solivagns; fzarándoc, j)eregrinator; 
fzarandokot jároc, j>eregrinor; fzáraz, 
siccus, uridus; fzarazon, sicce, aride. 
Hanem Molnárnál sok a' sajíótév éke
zetben 's betűknél, így van benne lám 
majd fzáraz, majd fzaraz, így, szárny 
alu; szarnyéc aluris 's a' ma fenforgó: 
szószátyár, nála: szatyár, ipurcui, ob-
scenns, következőleg merda seru bizo
nyosan szár lehete idejében; j)eregrinu-
tor, nem: szarándok. Párizpápainál, ki 
Molnárt itt csak kiírta, excrementum , 
ék nélkül áll. A' tatrosi másolat pedig 
épen nem lehet eligazitónk, mellyik szó
tag vala hajdanban meghúzoti, mellyik 
nem, mert ékezetei nem mindenütt fel-
rakvák, némellyben meg a' mai magyar 
írói nyelvbe felvett hangoztatás ütközik 
meg. Nehéz p. o. ott rmhez és jól, mert 
neheztel-t 's nehezen-l mondunk irunk. 
Így találám ezt 1 841. július és augusz
tusban Csíkszékben, hol az irói nyelv
ben is fenforgó: árvácska, esz, ele
ség , egye'b, ke'z, keve's, madár, re'sz, 
re'z, vere'l) helyett: árvácska, esz, ele
ség , egyéb, kez , kevés, madár, rész, 
rez, szel (veulus, a mi: szel), veréb'stb. 
ejtését haliam, mert a' gyök: árva, él 
vivit; mert az eredeztetés: eszes, egye
bet; kezet, kezek; kevesen, madarat, 
madarak, reszelő, rezet, szeles, vére-
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dokla {peregve fűit 176; zarandok-
lani eredet (szarándoklani erédétt) 
pevegve profeetus est, 6 1 , 113. P. 
el nicne me33e; E. vidikbe menc. 

bet, verebek. Hanem már így, a' tatrosi 
másolat és a' csíki hangejtés összeve
tésével, a' gyökre vagy erezdetetésre 
figyelés, adhat világot, minél fogva ré
szemről {zarándoknál olly hangtévesz
tést vélek szóVáiulok helyett, miként 
Molnár Albertnél: naszád libumica, na
szádos , naumachits van, a' „Jelenkor" 
pedig e' szót: naszád-dal éhreszté fel. 
Minthogy a' hécsi codexhen: 3o3aí, pél
dásat, 3a33er, ha3 = szózat, példázat, 
százszer, ház, írásánál sz és z össze-
zavarvák, zarándokát is elébb zarán
dok -ul gondolám vehetni zár Igéből, 
melly úgy lett volna ékezetlen, miként 
megfordítva, ad, es, vesz , men éke
zetlen leve: ád, és, vész, mén; és így: 
zarándok nevét, emberre ruházottnak 
nézem, ki magát világtól elzárta, szent 
helyekre fanyalgott el egyedül, messze 
zárándokoskodék , zarándokot (talán 
kolostort) összejárt, és talán, Zaránd 
vármegye is elzártságától kapta nevét. 
De eléálla szarka (pica) 's azt cseregé, 
hogy, ámbár kicsinyítő ka raga van, ő 
csak nem kicsi sz.r, hanem hajdan vala 
szarka, épen úgy mint a' querquedula 
szerencsésebben ma is mindig szárcsa; 
és inte szarvas, hogy ö is inkább szá-
í-K-as, kinek, akár vékony szár lábáról, 
akár kiterebélyesedett szár vagy szá
raz csontból lévő számiról lett neve 
szarvas, miként faluból lőn falra, odú
ból meg: odvas. Azt vevém most, hogy 
szár igen is egyszersmind, kopasz, tar, 
bájtalan (/. Sándor Istv. told* a' m. szó
könyvhez), és Tolnában ott a' régiSzeg-

MÜNCHENI CODEX. 

ze (sze) isz.; — rcmtaffatoczé (mntas-
sátoksze) ostendite 6 3 ; — ha i f r ln c 

kirala zaYlonzele a' keréztrpl (t hi-
zj>nc neki ( h a Israelnek k i rá lya , 
szálljonszé le a' keresztről és h i 
szünk n e k i ) , SÍ' vex Isvael est de-
scendat uunc de cvuce et cvedimus 
ei 79. Innen az: addszi miként a' tiszai 
felsőbb megyékben ejtik. A' palóezok 's 
barkók majd minden ige parancsoló mód
jához oda vetik midőn udvariasban vagy 
nyájasban akarnak szóllani: adjassi, lás-
sasxi, mondja**! 's a' t. 

zederih fa (szeder jfa) fn. tnovus, sy-
comovus;— e zederih fanac (é sze
der jfának) huic avbovi movo, 169; 
E. fikamin fának ; — zederih fara 
(szédérjfára) io avbovem sycomovum 
173. P. 3eder fara. E . vad fighe fara. 

*zég (szeg) cs. fvangit; — megzeguén 
(megszegvén) fvacto 114. P. meg-
tewruen ; E. cl töruin; megzégétic 
(megszegetik) confvingetuv 61 . — 
Megtöri s contevet 61 . 

zegdél ( szegdel ) cs. fvangit; — hog 
mcgzégdeltetnenc p zaroc ( h o g y 

szard, itt ma is Erdélyben a' lóról, melly-
nek csuklyója felé ha fejér vagy gyé
rebb szőre van, a'jellemzés : egyik lába 
szár, továbbá fennforog, szár-az, szár
ad, 's peregrinalor lőn előttem szárán-
dok, ki az egykori ferdült időkben, böj-
tölés, bolond maga kínzása miatt leve 
szár, vagy Hd. Endre korában, a' szeul 
földre, csak egy szár lábbal, bakancs-
talanúl járt. Meg kellé késértenem e' 
kifejtést, mert e' szó igen színházi 's 
ott csak inkább illik, szárándokot hal
lanunk. {Kéziratban levő m. szonyomozá-
sábúl, Döbrentei Gábor.) 

44 



346 

mégszegdeltetnének ő s z a r o k ) , ut' 
frangerentur eorum crura 237. — j 
P . hogy meg liadna tewrny a% e\v j 
3arokat; E. hog az ű f3arokat meg j 
Idegnek. 

zegpdic (szegődik) k. convenit; meg-I 
zegpduen (megszegődvén) conven-
t ioné fad a 57. P . E . meg3ersewdni. 

zec (szék) fn. sedes ; — zekin (szekin, 
szélién) 64; elp zekéket (elő széké-
két) primas cathedras 64. 

zél (szel) fn. rentns 4 6 ; zé ln c (szel
nek) vetíti 9 0 , 144; zéltpl (széltől) 
vento 1 4 1 . — Szél ? margó; m e n n c 

neg zclitpl fogua (mennynek négy 
szélitől fogván) 68. E . S3él. 

* zéllet ( szellet ) fn. spiritus; — igen 
gyakran elő jő: zélléttp! (szellettől) 
a spiritu 21 . P. 3ent le lcktewl; E. 
az f3ent lilék istentíil ; fertezetes 
zéllet (fertezetes szellet) spiritus 
immundiis 137; P. fertelmes le lkek; 
E . fertelmes f-jelleteken. — Tű afa-
tocnac lelke (tü atyátoknak lelke 
spiritus patris vestri 35 ; fcént le-
léc (szent lélek)spiritus sanctus 87 ; 
fcént zélletbén (szent szelletben (in 
spiritu sancto 130 ; iftén léikénél 
( is ten lelkével (in spiritu Dei 39; 
lc lekn c ke* karomlatta ( lé leknek 
kcdég káromlatja (spiritus autem 
blasphemia, 4 0 , 8 1 , 82 , 122 , 124. 
En lelkem felmagaztatta vrat £ én 
zélletem vigadót (en lelkem félma-
gasztatja ura t , és en szelletem vi
gadott) magnificat anima mea Do-
minum, et exultavit spiritus mens 
124. Ihüs ke- tél ies feent leleckél 
v i té t ic vala zélléttpl (Jézus kcdeg 
teljes szent lélekkel vi te t ik vala 
szellettől (Jesus autem plenus Spi
ritu sancto, agebatur de spiritu, \ 

1 3 1 ; zéllet hol akar ot lehel (szel
let hol akar ott lehel (sj)/'ritus ubi 
rult spirat 194. — P. aj lelek a hol 
akarya lehel; E. az l'sél az holott 
akaria ott fu. 

zéme,l (személy) í\\.facies; menn c 

zémelc (mennynek s/.cmé\y ii)facies 
coeli 49 ; persona 6 3 ; aspectus S0; 
— p oréaianac zéméle (őorczájának 
személye) species vnltus ejus, 148; 
fcént zéllet lezalla p reiaia tcfti 
zeméibé (szent szellet leszálla ő re-
jája testi személyben) descendit Spi
ritus sanctus corporali specie 130. 
P. tefti ábrásaiban; E. tefti fjemé
ben ; — p zemele elpt (ő személye 
előtt) ante conspectum suton, 150; 
p zemeleckél a* fpldré hailananac 
(ő személyekkel a' földre hajlaná
nak) et declinarent vtdtum in ter-
ram 187. 

zén (szén) fn. pruna; — a1 zennél (a 
szénnel, szénnél) adpruttas 233. 

*scént (szent.) mn. sanctus 130 's a' t 
mindig így iratik. 

zépló (szeplő) fn. querela; — mett né-
mp zéplpnélkiíl (méndénnemő szep-
lőnelkül (sine omni querela 122 .— 
P. feddés nekyl ; E. megfeddisnel-
kíil. A' (iszai némelly vidékeken, az apró 
foltú lovakat , szépe lovaknak nevezik. 
Szepes vármegye, (án sok hegyeitől ve
hette nevezetét. 

*zér (szer) fn. ricis, ordo; — A Más
nak zérebéli (Abiásnak szerébeli) 
de vice Abia 122. E . E . Abia rendy-
bewl ; p zérenéc zerzéte zérent (6 
szerének szerzete szerént) in ordiiie 
vicis suae 122; tétet énnékem kéz-
déttpl fogua zéretiél meg irnö (te
te t i en nekem kezdettől fogván sze
rével megírnom) visum est mihi a 



principio ex ordine scribere, 122; 
a - l i tera dominicalis ezeré t zamlal-
tatic tud e r t tizen hat , tizen he t , 
méri* zcrrel $ mód addig 's a' t. (a' 
litera dominicalis e' szerént szám
lá l ta t ik , tudni mert: t izenhat, ti
zenhét , tnénd szerrel és mend ad
dig 's a' t.) 13. Számokhoz és mennyi
ségekhez ragasztatván, nem változtatja e 
magánhangzóját, elpzer (eldszer)^n'«s 
az az : príma vice 2 4 , 57; így: öt-
szer 46 , háromszer, utóiszer 10 9, hány-
szer 54, 66 's a' t. Az ezres számok, 
kivévén az egy ezret, melly mellől az 
cgij is elhagyatik, mindig ennek segedel
mével mondáinak ki, miként a' németben: 
ptzer ezer (ötszer ezer (quinque mil-
lia 4ö; negzer ezer (négyszer ezer) 
quatuor millia 49. P. neegy C3er; 
E. nigíjer való e3er. — Valanac ke* 
mönal ptzér ezer ferfian (valának 
kedég monnal ötszer ezer férfian), 
erant autem fere viri quinque mil
lia 147. 

*zerelm (szereim) fn. zchts, dilectio; 
te hazadnac zerelme (te házadnak 
szerelme) zelus domus tuae 193. — 
P . aj te hazadnak bvvr3gof*agos sere-
tety; E. az te hazadhoz való Í3ere-
lem. — Iftennc zerélmct (istennek 
szerelmét) dilectionem Dei 201. P. 
E . f3eretet; p zerelmében (ő sze
relmében) in ejus dilectio/ie 227. 

* zérelmest (szerelmest) ih. diligenter 
122; — többször. 

*zeret (szeret) cs. diligit; — zerette-
tic (szerettetik) diligitur 226. 

zéretet (szeretet) fn. dilectio; — en 
zeretetemben (en szeretetemben), 
in dilectione mea 227. 

zerent (szerént) nh. junta, secundum, 
per; — meghirdetőé a* váróiban (t 
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a' mezp zerent (meghirdetek a' vá
rosban és a' mező szerént ) , et irt 
agros 9 1 . E. az mezők leérte. — 
p zerenéc zerzéte zerent ( ő szeré
nek szerzete szerént) in ordine vi-
cis suae 122; heléc zerent (helyek 
szerént) per lóca, 179 ; meltakat vé-
zpne mú múiielkédétpnc zérót (mel
takat vészünk mü müvelkcdctünk 
szerént) dignafactis recipimus ISO; 
tiztolattoc zeröt ( t isztólatjok sze
rént) secundum purificatiouem 1 9 3 ; 
a* tprucn zerent kél meghalni ( a ' 
törvény szerént kell meghalni), se
cundum legem debet móri 235. 

zérté (szerte) nh. per; — med iudean 
zérté taneituan (mend Judeán szerte 
tanejtván) docens per universamJu-
daeam 184. 

zerez (szerez) cs. constituit, componiti 
ordiuat; — mert es en hátaim alat 
zerzetet ember vagoc (mert és en há
taim szerzeteit alatt ember vagyok) 
nam et ego homo sum sub potestate 
constitutus 29; ki t p vra zérzet p 
házi emberin (ki t ő ura szerzett ő 
házi emberin) quem constituit Domi-
nus suus superfamíliámsuamöd) mert 
méd p iauin zerzi ptet (mért mend 
ő javin szerzi őtet) quoniam super 
omnia bona constituet eum 6 9 ; — 
zerzenec neki (szérzénck neki)co«-
stitueruut ei73; p haloiocat meg-
zérezuen ( ő hálójokal mégszerez
vén) , componentes retia 8 3 ; íbkac 
akarac zerzéniec ez allatocnac mö-
dekit (sokak akarák, aliarának irás 
vé tek , — szérzeniek ez állatoknak 
mondékit) multi conati sutit ordi-
nare narrationem rerum 122. — P. 
akartak irasba3crseny; E. bog rend
űéi irafba bef3crzcnok. Mei zerzét-
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tetet tű nectec (mélly szérzettetétt 
tü nektek ) , quod constitututn est 
vobis, 130; k i zerzet engemet b i -
rona tű raitatoc (ki szerzett enge
met bíróvá tü rajtatok (quis me con-
stituit judicem super vos 157, 159. 

*zerzes (szerzés) fn. constitutio, tra-
ditio ; — e uüagnac zérzefe elpt (c' 
Világnak szerzése előtt) atite con-
stitutionem mundi 232 ; a1 vcnecn c 

áérzefekét ( a ' véneknek szerzése
ket ) traditiones seniorum 47. P. az 
regyeknek jerjefeket; E. u eleiek
nek f3erzéfit. 

zerzet (szerzet) fn. ordo; — p zere-
nec zerzete zerent (ő szerének szer
zeté szerént) itt orditie vicis svae, 
122. 

zé rke t (szerket) cs. conjungit; — ki
két iften égbe zerketet (kiket isten 
i'gybe szerkétét t ) , quos Leus con-
junxit 55. 

*zo ( s z ó ) fn. vox; — én zomat (en 
szómat) vocem nieam'215. P. E. szin
te így. 

zol (szól) k. és cs. cantat; — kakas 
zola (kakas szóla) gallus catilavit, 
234 ; a' 225d. lapon: nem énekel ka
k a s , non canlabit gallus. P . kakas 
enekelc ; E. tuk f3oía. 

*zozat (szózat) fn. som'tus 180. 
zocna ( szoknya) fn. tum'ca 2 5 , 9 3 , 

146. Férfi köntösről mondatik mindenütt. 
P. E. kewntews . 

zolga (szolga) fn. mim'ster, servus 2 4 / 
— Birtokrag jővén hozzá, harmad sze
mélyben elveszti a' magánhangzóját: 5 
medenecn c zolga (és méndencknck 
szolga, szolgája) et omniutn mitii
sler 103 ; lezén mendentccn c zolga 
(lészen mendenteknek szolga, szol
gája) érit omniutn servus, 106. — 

Épen igy: ajtára * ajtajára, elő jő: 
b ű n n c zolgaia (bűnnek szolgája)ser-
rus est peccati 211. — E bézednc 

zolgai voltac (e' beszédnek szolgái 
voltak) minist ri fuerunt sermonis, 
122. A' 233d. lapon: bereféc (bére
sek) servi. 

zolgalat (szolgálat) fn. obsequium; — 
p zolgalat tétet (ó szolgálat té té t ) , 
obsequium se praestare 229 ; mini
st erium 153. 

zolgalo (szolgáló) fn. minist'raior 182; 
— megada (a' könyvet) a' zolgalo-
nac (mi'gadá a* szolgálónak) reddi-
dit ministro 132. — P. a solganak. 
Eleink olly nagy különbséget tettek haj
dan a' servitor és servus közöd, hogy 
ezt még a' fejdelemmel levelezéseikben is 
csak későh)) 's kisebb rangú emberek kez
dették használni. A'beszterczei 1542b. 
országgyűlésen megjelent nemesség kö
vete Rakowszky György igy írja magát 
alá I. Ferdinánd királynak: Eiusdent Mat-
tisVre, fidelis Subditus. Georgius Ra-
dowsky nunccius nobilium Regni Ihwga-
rie. — Thurzó György gróf nádor, állan
dóan ; humillimus ac perpetuus, fidelisinie 
Servitor. Forgach Sigmond gr. nádor: 
humillimus fidelis et perpetuus Servitor. 
Thurzó Szaniszló gróf nádor: humillimus 
Servitor. Eszterházy Miklós gr. nádor, 
majd: humillimus Subditus, majd: per-
peínusque Servitor. Bethlen Gábor er
délyi fejdelem: Servitor obsequentissi-
mus, vagy: Servitor studiosissimus et 
devotus. — Azonban Homonnay Drugeth 
György magát már 16 20. febr. 18.: hu
millimus ac perpetuus servus - nak írta. 
A' magyarban hajdanta a' szolgáló tette 
a' servi(or-t vagy ministrator-t, de ez ké
sőbb egyedül a' szolga leányok neve
zetéül maradt, 's a' szolga név kikerü
lése végett, kivált asszonyságok férfiak-
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hoz irott levelükben, miként PálITy Kata 
Thurzó Györgyhöz 1606-ban állandóan, 
ezt használták: Kegyelmednek örömest 
szolgál: kat tharynna palffy , vagy 
csak: szolgál. — A' pártos karcsai So
mogyi Mátyás már 160.il). jul. 23d. igy 
Írja magát alá Mátyás föherczegnek: föl-
ségtek alázatos hív szolgája: én csar-
lóközi, tatai, gesztesi fökanitán, Karchai 
Somogi Máttiás. Nádasdi Tamás gr. 160 7-
ben ugyancsak Mátyás föherczegnek igy: 
Fölségednek alázatos és hű szolgája él
tig , Comes Tomas Nadasdi pernetuus a 
Pecsenyéd. 

tfomiiihozic (szomjúhozik) k. sitit; — 
efmeg niegzomiuhozic (ésmég meg
szomjúhozik) sitiét iterum 197; — 
zomiaztad (szomjaztad, részesülő) 
sitientem (te) 71 's a' t. 

zomoran (szomoran) ili. triste; — zo-
moran méné él (szomoran méné el) 
abiit tristis 56. 

zomorodik ( szomorodik) k. contri-
statur; — még zomorottatcc (meg
szomorodtatok) contristatus est 18. 
meg zomorodec (mégszomorodék), 
contristatus est 172. 

zomorofag (szomordsag) fn. tristitia 
229. 

zoreit (szoréjt) cs. praecingit; — zo-
rehad meg te magadat (szoréhad 
miig te magadat) praccinge te 1G9. 

zorongat (szorongat) cs. sugillat; — 
hog vcgézétpl ipué né zorongaflon 
engemet (hogy végezetól jővén ne 
szorongasson engemet (ne in novis-
simo veniens sugillet me 171. 

zorgalmaffag (szorgalmasság) fn. solli-
citudo, cura; — zorgalmaíTagoctol 
(szorgalmasságoktól) a sollicitudini-
bus, 143; p zorgalmaífagat vifélne 
(6 szorgalmasságát viselé; viselné 

irásvétek) curam ejus égit 152. — 
P. E. gongyat wyfele. 

zorgalmaft (szorgalmast) ih. sollicite, 
139. 

* zorgalmazat (szorgalmázat) fn. cura; 
niu tenéked zorgalmazatod hog 's a't. 
(nincs te neked szorgalmazatod, 
hogy 's a't.) non est tibi curae, iptod 
etc. 153. 

zorgalmazatos (szorgalmazatos) mn-
sollicitus ; zorgalmazatos vag (szór -

galmazatos vagy) sollicita es 153? 
zorgalmazatofoc (szorgalmazatosok) 
solliciti 26. 

zorgalmazatofíag ( szorgalmazatosság) 
fn. sollicitudo 4 2 ; cura;— vállad 
p zorgalmazatoJTagat (valjad ó szor-
galmazatosságát) curam illius habé 
152. 

* zorgalmazatoft (szorgalmazatos!) ih. 
confestim 160. P. E. legottan. 

zorgalmazic (szorgalmazik) k. satagit, 
curam habét, sollicitus est; — zor
galmazic uala a' gakorta való zolga-
lathoz (szorgalmazik vala a' gya
korta vald szolgálathoz) satagebat 
circa frequens ministerium 153; — 
P. fyrgcwdyk wa la ; — E. tori vala 
feyt; zorgalmaztoc (szorgalmaztok) 
solliciti estis 158; zorgalmazic uala 
(szorgalmazik vala) manicabat 180. 
P. fy'et wala ; E . nag riguel fi hozza 
iar vala; — né hog a* naműafocrol 
zorgalmaznec (nem hogy a' nyava
lyásokról szorgalmaznék), non quia 
de egenis pertinebat ad eum, 220. 
P. ne a3ert hogy CAV ncky a j ege
nyék gongjára vvolnanak; E. nem 
azirt hog az f3eghiiíekrűl gonga vol
na ű neki . 

zorgalmazo (szorgalmazó) fn. sollici
tus; — ne akariatoc zorgalmazoc 
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Jennetec (né akarjatok szorgalma
zók lennetek) , nolite solliciti esse, 
15S. 

zouarua (szovárvány) fn. spongia 79 , 
120. P. E. fpongya. — Tehát a' szov 
és szív s sugit, egy gyök, 's a' szov-
hól lett a' szőj), szopik. 

zpkik ( s zök ik ) k. saltat; — zpkctec 
(szőkétek) saltastis 36 : zpkpt volna 
(szököt volna) saltasset 94; nő zpc-
tetec (nem szöktetek) non saltastis 
1 4 1 ; P. E . nem tankol ta tok . — Ta
lán felvehelnők a' magyar eredetű szép 
szöhellet szót, a' nyelvünkből kirívó né
met táncz helyett. 

zpkdps (szökdös) k. saltat; — zpkdp-
fp (szökdöső) saltavit 45. 

zpnic (szőnik) k. sitiit, cessat; — zpn-
nel (szűnjél) sine 133; — épen így: 
erőködjel 160, egyel 197, jöttei 42, 
hintettél 70; nem hittel 123, leltei 
123 's a' t. — eroködje/, egye'/, jötte'/, 
hintette'/, nem hitte'/, lelte'/ helyett; Gö-
mörben így divatozik ez mai napság is. 
Megzonec bezellétctpl (megszőnék 
beszéli etetői) cessavit loqui 134. 

*zptetét (szőtetett) mn. coutextus ; — 
médeneftpl zptétét (méndcnéstől 
szőtetett) contexta per totum 236. 
P. kevvtes mynd wcgvg; E. cgg f30-
uifben való. 

zpuetnec (szövetnek) fn. lucerna 23. 
P . gewytnek; E. fsouindek. — Fac-
lackal (fáklyákkal) lignis 116; fax 
116. 

zuiiodoz (szúnyodoz) k. dormitat; — 
zunodozni (szűnyodozni) dormita-
re 70. Minap volt több peres irományok 
között, egy Zala vármegyei Alsó Nemes 
Apáthi helységbeli 1838-ban költ irat ke
zemben, mellyben többször elö jö: „el-
szumjt ns Ealafy László úrnak", az el

szunyt úr"; e' szerint az elhuny és el-
szúny igék csak betű cserével különböz
nek egymástól, érteimre egyek. 

* z ú (szií) fn. cor; — zúnec (sztínek) 
cordis 139; zt'iben (szilben) in cor-
de 143; p zuupcbé (ő szüvökbe) in 
corde suo 143. L. Jonho. 

zúkps (sztíkös) mn. egenus; — nem 
zúkpfoc az égézec vruofnalkúl(ncm 
szűkösök az egészek tirvosnálkül), 
non egent fjiti sani sünt medico 136, 
165. 

zúkpflic (szűköslik) k. iudiget; — ne 
zúkpflic (nem szűköslik) non iudi
get 223 ; mit zúkpflptpc megcs ta-
nocnalkul) mit, mig irásvétck, szű
köslötök meges tanőknálkül) quid 
adhuc egemus testilms 75. — P. my 
3ykfeg tevvb tanw cbbcz ; E. mi 
f3Ükfigunk vagon meges tanuk nél
kül. — Ezec nélkül zúkpflptpc (ezek-
nelkül szűköslötök), his indigelis, 
15S; — kic égeffégnelknl zukpflpc 
valanac (kik egészségnclkül szűkös-
lók valának) , qui cura indegehant, 
147. 

zúlét (szülét) fn. nativitas ; — p zú-
létetpl (ő szüleiétől) , a nativitate, 
212. 

*zúletet (születet) fn. nativitas 17 'sat. 
zúletic (születik) k. nascitur; — zú-

léttétnec (születtetnék) nasceretur 
212. — 

T. 
* tahat ( t ahá t ) ih. tunc 24 's a t. — 

P. 03tan; E. annak vtanna; autem 
4 1 ; f a* falat vtan tahat bemene p 
bele fathanas (és a' falat után tahát 
bemene ő bele sa thanas) , et post 
buccellam introivit in eum sathanas 
224. Erdősinéi: tahag = ergo. Éleiben 
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volt a' tahát szó még 162 7-ben is, ile 
már miként ma, ergo kütszó jelentésben. 
A' szőnyi első béke irományai közi, mely-
lyeket a'Tudománytárban közlék, többször 
elő jő: „Es — lia megh alkodliatunk 
czea az dolgon, tahat nem lcfzcn 
fzukfigh 's a' t. — lia penigh nem 
a l k h a t u n k , tahat mindjárást feli 
kölgytin." — Véleményein szerént: ta
hat helyesb: tehát-niü. Én ugyanis azt 
a' to gyök származékának nézem, melly 
a': „sem té sem fo-va-ban" még ma is 
fen van. To-ö. hajdan egyaránt használ
tatott a' ío-v-á-val, és /o-v-ábbá-val 
j)orro értelemben. Haraszti Mihály ara-
esai porkoláb Írja Báthory Andráshoz 
1551ben: „kérem nagchyagod kwl-
gpn twb (túbb) port es honat (ónat) 
twa (tiiá, tó-á) kwgolon nagchya-
got zakalaflbkat"; „tuvaba ezt by-
zonyawal irahatom 's a' t."; „ twaba 
hadyon nagchyagot tanofTagot (tuáb-
bá adjon nagycságod tanósagot) 'sa't . 
Tudjuk nyelvünkben a' h, v és j lehbeíük 
milly gyakran felcseréltetnek és felcserél
tettek főként hajdanta egymással; Révai 
eléggé kifejté ezt Elaboralior Graniniaíi-
cájáhan, tanúsitá a' régi halottas beszé
dekben használt: házo-á, hegyehné-hel, 
hallá- va, feledé-ve 's a' t. példákkal, 
így a' to-á, to-vá és to-há kiejtések 
is felváltva használtathaltak, mellyekből 
az adverbialis n vagy az, ezzel egy erejű 
t betűvel lett a' to-án, to-rán, to-hán, 
vagy to-át, to-vát, to-hát, 's ebből 
könnyebb kiejtésért a' tahát. Hogy a': 
iuihelye« és mihelyí , minűjétxan és mind
járt mindegy, nem szükség fejtegetnem , 
a' somogyi: „ottaiwog és iUenncg sem 
egyébb mint: ottan//a//, iüennen, vagy 
otíannat, iüew/et. — Haraszti Mihály 
lassú nyelve még Hlyeket is ejt; „eleget 
beszéle/ílünk, bizonyával irabatom , azt 

értjek (értjük) hogy kehet (két) basa népe 
vagyon, nem tudom ha hehe eresszem (be 
eresszem) avagy ne"; és épen ezek derí
tik fel, miként jelenthet az ezen müncheni 
codexben kétszer előforduló: tat úgy, 
etiam-ot 's utique-t. Ezek szerint a' tat, 
csak rövidítése a' tahát-imk, miként a': 
Jiehet, hehe hosszítása a' iét-aek és be-
nek. A'AoYcsak csonkítása a' tahát-nak. 

tat vg (tat úgy) ih. i/tiquc, etiatn; — 
tú méftértec ne fizeti mg a' didrag-
m a t , 5 p möda, tat vg (tü mester
iek nem fizeti még a* didragmát? 
És ő monda: tat úgy) 3Iagis/cr ve-
rester non solvit didrachma? At't, 
Etiam 52 ; tat ug (tat úgy) utique 
60. P. Myre nem; E. hallom hallom. 
L. tahat, es. 

"talantal (talántal) ih. forte 37 ; — ne 
talantal (ne talántal) ne forte 130; 
liánéba talantal (hanemha talántal) 
nisi forte 147. — Ma: talántán. A' 
talántal-ban tehát ismét az adverbialis u 
cseréjét látjuk / betűvel. Azonnal, azon-
nan és azonwaí ma is mind egy, — sőú 
Somogyban a'mondva, mondván ésmond-
val is. Nemes Thúry János 80 éves So
mogy vmegyei Gyöngyös melléki közbirto
kos saját kezével irt folyamodásában mi
nap illyet is olvasék: „de hogy tudhatom 
én azt (a' pert) újjéttani, mivel az élvén 
próbáim mind elhaltak." Révai Ant. Lit. 
Hung. Vol. I §. 54 — 60, és Elab. Ciram. 
Vol. II. p, 797 — 80 3. hosszasan muto-
gatá hogy a' részesülök az igék jelentő 
modjá jelen, elmúlt és jövendő idejeinek 
3-ad személyei, 's hogy a' régi halottas 
beszédekben előforduló: élére, annyi mint: 
élő, qui coepit, sed nondum desiit, ergo 
manet adhuc, vei in actu adhuc est. — 
Az élvén is tehát nem egyéb mint: élévé 
az adverbialis n betűvel, epri vixit. A' tö
rök nyelvben is, mond Révai: sew-en, 
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bak-an, annyi mint: amans, adspieiens, 
vagy is: (fui ainat, qui adspicit. — L. 
net alant ah 

talner (tálnyer) fn. discus 4 5 , 94. — 
Tányér tehát hibás. 

tamadoz (tamadoz) k. exsurgit; — a* 
tenger ke- tamadoz uala (a' tenger 
kedeg tamadoz vala) , maré autetn 
exurgebat 203. — P. fel fwalkodyk 
wala. E. felindul vala. — Őseinknél: 
valakiért támadni annyit tett mint: 
exsurgere pro aliuno, az az: kérni, ese
dezni valakiért. Nógrád vármegye utasítá
sában, mellyet a' szőnyi I. békére külde
tett követe számára készített 16 2 7-ben, 
olvasható: ,,A' mostani vezér passa, nem 
tekintvén, az előtt egynéhány nappal adott 
levelét is, a' szegény koldos barátokot a' 
jancsárokkal hurczoltatta, és ha a' pesti 
bék melleitek nem támadt volna, gya
lázatosan megakarta öletni őket." A' tör
vény könyvben is olt áll I-ső Lajos hatá
rozatai után vettetett eskü példányban: 
„Szi'íz Mária melletted Te vég na
podon szent Fiának előtte úgy tá
madjon." — 'S lásd R. m. nyelvemlékek 
líd. kötet 3 36d. lap. 

tanakodik (tanakodik) k. conspirat; 
— égbe tanakottac vala (egybetana
kodtak vala) consjn'raverunt, 213. 
P. meg igyenefettek wala azon; E. 
eggbe tanáczkoztanak vala. 

* tanait (tanálcs) fn. concilium 2 3 ; — 
consilium 77 , 141. — Hajdan 's néhol 
még ma is tanács * cotisiliarius, sena-
tor. Sennyey István magyar kanczellár, 
1627-ben június 24dén Memhet egri pa
sahoz 's a' szőnyi békekötésre kirendelt 
török biztoshoz saját kezével irtt levelé
ben önmagáról mondja: „Mi Sennyey Ist
ván püspök , a' hatalmas és győzhetetlen 
római császárnak, magyarok királyának 

tanácsa és cancellariusa magyar ország
ban." AIcs s faber, tanúi * quaerit, 
disquirit, testatar, tehát: tan-álcs 
ssqui facit consilium, dat consilium. 
L. AIL. 

tano (tanú) fn. testis 75 's a* t. 
tanéit (tanejt, tanó-it, tanojt) cs. do-

cet; — p az népet tanéi ta t tá , 5 a* 
templomban euiigelizalatta(ú az né
pet tanéjtatta , és a' templomban 
évangyelizálatta) docente illó popu-
lum in templo et evangelizante 170; 
taneituaioc (tanejtvájok) , docentes 
(illi) 4 7 ; tanéb, doce 153; tanoha-
toc ( tanúbatok, tan óját ok) docete, 
80 ; — vala pkét taneito (vala őket 
tanejtú (erat docens eos 29. 

taneituan ( tanéj tvány) fn. discijpulus , 
22 's a* t. 

tanol (tanúi) k. és cs. quaerit, testa-
tur, discit; — tanolla vala p tpllpc 
(tanulja vala ő tőlük) sciscitabatur 
ab eis 18. P . tudakogyk wa la ; E. 
megkerdeze; — tanolni ( t anu ln i ) , 
testificari 75 ; tanoYlatoc (tanulja
tok) testificamini 15G; tanolla (ta
nulja) testatar 196; erezíed ptet én 
atamnac bazaba , mert vadnac pt 
(így) atamfiai hog tanollon azocnac 
(ereszjed őtet en atyámnak bázába, 
mert vágynak ott atyámfiai bogy 
tanuljon azoknak) nt testetur Mis 
168; ne tanolta (nem tanulta) non 
didicérit 206. 

tanofag (tanúság) fn. doctrina 56, 88. 
P. E. tudomány; — testimonium 29. 
hamis tanofag, falsam testimonium 
56. Tudomány * scientia; a' 125-d. 
lapon szinte: tanofag, scientia; vd-
upffeg tanofaganac adattara (üdvös
ség tanúságának adatjára) ad dan-
dam scientiam salat is. 
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tapazt (tapaszt) cs. palpat; tapaziatoc 
(i laflatoc (tapaszjatok és lássatok) 
palpate et videte 189. P. nywllva-
tok ho33am. E. tapogaffatok meg en
gemet. — A' Tisza mellett ma is él a' 
top-ni, la-top-ni ige, mi annyit teszen, 
mint lehajolva a' földön négy kéz láb ál
lani. — 

tarfag (társság) fn. comitatus; — alait" 
uan ke* () neki a* tarfag kpzpt vol
tat (állajtván kedég ő neki a' társ
ság között voltát) existimantes au-
tem illum esse in comitatu 128. 

tart (tart) cs. observat, nutrit; — tar" 
tac vala ke-, ha meguigaztana (tart
ják vala kedég*, ha mégvigasztaná) 
obsertabant autem si curaret 137; 
innen ma is: szemmel tartani. — Hol 
fél tartatot itala (hol feltartatott 
vala) uhi erat nutritus 132. P. szinte 
így. E. hol íi fcltartatott vala. 

tartat (tartat) fn. obserratio ; — ne ip 
iftennc orzaga tartattal (nem jő is
tennek országa tarlattal) non venit 
Iiegnum Dei cum observatione 170. 

t a lM (tassoly) fn. pera 32 , 182; — 
P. faak ; E. tafka. 

tauozic ( távozik) k. avellitur ; — el 
tanozec (eltávozók) avulsus est 182. 
P. el saka3kodek; E. el fjakada. 

tauoztat (távoztat) cs. amovet; — mi-
cor eltauoztatandom (mikor eltávoz-
tatandom) cum amotus fuero 167. 

te (te) nm. tu; 1. p. 
ten 1. pn. 
tenned I. pnne. 
tú egitéc ( tü égyitek) mn. unus ve

strum 73. P. egytek; E. tíi közzol-
letek egg ; 1. eggic. 

tn egmédentec (tü égyméndcntek) mn-
unusquisque vestrum 161 ; 1. eggic. 

MÜNCHENI COOEX. 

tn kitec ( tü k i t ek ) nm. quis vestrum 
27; 1. eggic. 

* tehén ( t ehén) fn. bos; — teheneket 
(teheneket) boves 193; P. E. ewk-
rewket . 

tekent (tekónt) cs. respicit; — tékeni. 
te hntpd meg vduézeitét tégedet 
( tekónts te hütöd mégüdvúzéjtett 
tégedet) respice fides tua te salvum 
fecit 173. 

temetet (temetőt) fn. sepultura; — él-
témétethén (eltemetetben) in sepul-
turam 114. 

térd (térd) fn. genu; — térden hom-
polguan (térden hompolygván) ge-
fiibus provolutus 51. 

térdepl (terdépl) k. genu flectit; — (i 
fel térdre térdephie (és fél térdre" 
terdéplvén) et genu flexo 78 , 84. 

téréh (tereh) fn. terh 103. Jegyz. Csik 
székben terű, ter v. tér gyökhől, miként 
bor-, der-, fzer-ből: ború, derű, szérű. 
1841b. aug. 15d. a' mint reggel Mada
rasról Rákosra jövék, egy 10 év körüli 
ügyetek iigete utánam lóháton csak a' 
szőrén , 's megint íigy más lón (itt nem: 
lovon) egy 14 — 15 évii székely szőke 
leány. Bal kezéhen ennek a' kötőfék, lá-
l)án piros csizma, — vasárnap volt, — fe
jén nagy karimáit szalma kalap. Ülése 
mint öcscseé. A' mint kocsim mellé ér, 
„hová olly sebestt székely liugom" kérdem 
tőle. Komolyan feleié: „hogy hon legyen 
a' ló, mindjárt indulunk a' terű után, mit 
tegnap hátra hagyánk." 'S nyargalt Rá
kosra, fivérével, mint a' nyil. Döbrentei 
Gábor. 

terhes (terhes) mn. praegnans 113; — 
P. nehe3kes; E. terhes; 1. nehézkes. 

teremt ( teremt, ma: terem) *) cs. pro-
ducit, profért; — micor imar p be-
lpllpc gimpli.pt te remtedn c (mikor 

45 
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immár ő belőlük gyimőlcsöt terém-
tendnek) cum producunt jam ex se 
fructum 180; gimplupt teremt (gyi
mőlcsöt teremt) fructum affért 221. 
Épen így: kenet = ungit. 

*) Jegyzés. Csíkban, Gyergyóban: termik. 
1S4II). július 1 Skén Gyergyóban Tekerö-
patakon nézem a' sok silány almát, kör
tét a' szentegyház előtt, hol azt, vasár
napi istenilisztelet után székely asszonyok 
árulák. — Ott áll egy székely káplár is: 
„Atyafi (így támadom ezt meg, mosolygva) 
miért nem igyekszenek jobb leves gyümöl
csöt termeszteni , be jó enyhítés volna 
önöknek is (tréfából ezt) Hlyen rekkenő 
hőségben , mint e' mai." Nyájasan vála-
szolá: Uram nem termik az nálunk, e'feny
ves földön stb. Diibrenlei Gábor. 

tezén (tészen) cs.facit 19G, 206; — 
kéfedélmét tezen (késedelmet t é 
szen) moram facit, 159; ki tezen 
igaflagot (ki tészen igazságot), qui 

facit veritatem 195 ; téz (tesz) fo
cis 156; tézec (teszek, teszik) fa~ 
cient 228; be tpttp volna a- korínét 
(betöttö volna a 'könyvet) plicuisset 
librum, 132; téndi (tcndi) fecerit 
41. Épen így: lend, vend, leend, veend 
helyeit. — Müvelkédik * ágit, opera-
tar ; cselekszik nem jő elő egyszer is. 
Tette (tette, részesülő) facientem 69. 

* téhétfeg (tehetség) fn. virtus; — a-
téhétfegnéc iogia felpl (a' tehetség
nek jogja felől), a dextris virtutis 
Beiin ; zel létn c téhétfcgéuél (szel
letnek tehetségével) in virtute Spi-
ritus, 131 ; ada p nekic téhétfogét 
Q. hatalmat (ada ő nekik tehetséget 
és hatalmat) virtutem et potestatem 
146. Egyebütt: virtus s jószág. 

tét ( t é t ) fn. factum; — kéfafag Q. gil-
koffag tétéiért (késaság és gyilkos

ság tétejért) , propter seditionem 
quamdam et hornicidium, 185; bo-
dog a*zolga kit micor ionéiul az vr, 
léléndi p neki ug tétét (brfdog a' 
szolga, kit mikor jövend az úr , lé
lendi ő neki úgy tétét) , beatus ille 
sérvus, quem cum venerit dominus, 
invenerit ita facientem 150; talaj-
donképen: invenerit illum ita fecisse, 
bánom tétemét (bánom tétemet)poe-
nitet me 169. P. bánom hogy tewt-
tem; E. Bírnom titemet. 

tétem ( t e t em) fn. os;— tétémeckél 
(tetemékkel) ossibus 66. 

tétes (tetés) inn. superfluens; — teteft 
( t c tés t ) superfluentem (mensuram) 
138. P. kV folyó; E. feketézett. 

tetic, teééic ( te t ik , tetszik) k. paret, 
apparet, videtur; — mi tetic tene
ked (mi tetik té neked), quid tibi 
videtur 52; a" zombat féltetic vala 
(a* szombat féltetik vala) sabbatum 
illucescebat 187; — teóóic (tetszik) 
paret 67; videtur 152; t é tn c (tét
nek) parent 65 ; téttetec (tettétek) 
paretis 6 6 ; — a* koporfoc kic nem 
t é tn c (a'koporsók, kik nem tétnek) 
monumenta quae non apparent 156; 
tetnec (tetnék) videretur 181; tétet 
(tetétt) apparuit 32; — tétet énné
kem (tetött en nekem), visum est 
•mihi, 122. P. lattatek ennckcmys; 
E. ionak lattatek énnekem es; — 
(t téttetec p élpttpc (és tetettek ő 
előttök) et visa sünt ante tilos 18S. 
Épen így: met s scindit. Hajdan divat
ban volt, és épen a' tet gyöktől a' te-
tetes melléknév; — Timii Kalmár István 
1669-beli folyamodásában áll: méltóz-
taífék fejedelmi kglmeífégét feje
men tapasztalhatóképen tettetessé 
tetézni; az az: tetszetessé, tetsze-
tővé, látszatóvá. A' tet gyöktől szár-
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mozik maga a' tetó * tetsző , 's valószi-
nűleír ti tetem is , az az: az elporhadt 
lialott még megtetsző maradványai, csont
jai, honnan aziún a' tetemes, tetemes 
Jiár, az az; szembe tíínö, nevezetes kár. 

tettet ( t e t t e t ) cs. fingit, dissimulat, 
deformát; — tettete p magát (tet
tető önmagát) se finxit, 189; mert 
ki tetletic p orraiocat , bog lattaf-
l'anac emberecn0 bpitplpc (mért ki-
tettctik d orczájokat, hogy látassa
nak emberéknek böjtölök {extermi-
tiant ettim facies suas itt appareant 
hominibus jejunantes 26. 

reuelg (tévelyg) k. delirat; — mikép
pen tonelgenenc ez igec (miképen 
téveJygénének ez igék) , sieut deli-
ramentum verba ista 188. P. wala-
my e3telení'egeknek ; E. olrmint ef$-
telenfignek. — Kic eltéuehettec ifil-
nec hazat (kik eltévehedték Izrael
nek házát) qui perierunt domus Is-
rael 3 4 ; a' fordító így érté : qui prae-
terierimt domum Israef. 

tic (tik) fn. gallina 66. 
t ikmon ( t íkmony) fn. ovi/m; — tik— 

monat (tikmonyát) oviim 154. 
t ikzo ( t íkszó) ín . , gallt cantus; — 

t ikzo koron (tíkszó koron), gallt 
ca/ttti 114. 

*tiztelendpb (tisztelendőbb) mii. ho-
noratior 1G3. 

tiztéfeit (tiszteséjt) cs. /lo/wrificat;— 
tiztefeitencc (tiszteséjtenék) hotio-
rificarent 84 ; — en tiztefeitem en 
atamat (en tiszteséjtein en atyámat) 
ego honorifico imtrem meum, 211. 
P. E. tystélem. 

tiztetlencit (tisztetlenéjt) cs. iithono-
rat; — tú megtiztetleneitetec en
gemet (tü mégtésztetlenéjteték en
gemet) los i/ihotiorastis me 211 . — 

P. ty*3tetlenfcgel i l letetek; E. fzi-
dalmalíagual illetitek enghemet. 

t izteit (tisztéjt) cs. muridat; — tizto-
bad mg (tisztóhad még) munda 65. 

tiztol (tisztól) k. mundatur; — meg-
tiztoltatec (megtisztóltaték) , maii
dat a est 29 , 84. 

tiztolat (tisztólat) fn. secessus 4 7 ; — 
emundatio S4; — inaria ti/ tolatinac 
napi (Mária tisztólatinak napi) dies 
purgationis eius, 127; tiztolattoc 
zerent (tisztólatjok szerént) secun-
dutn purificationem 193; tiztolatrol 
(tisztólalról) depurificatiotie 195. 

tizt tartó (tiszttartó) fn. benefictts; — 
tizt tartocnac binatnac (tiszttartók
nak hívatnak) beneficivocantur 182-
P. szinte így. E. io tiuoknek hiuat-
tatnac. 

*t i tk ( t t t k , t i tok) fn. mysterium; — 
titkiat (titkját) mysterium 89 , 143. 

ti tkon (titkon) ih. occulto 206 , u. o. 
occulto ? rejtekbe/t. 

toabba (toábbá, továbbá) ib. ttmplius 
115 , 129, 157. L. tabat. 

* told (told) cs. addit; — Q. hozia tolda 
mas zolgaiat elerezteni ( é s bozjá 
tolda más szolgáját elereszteni), et 
addidit alt erűm servum mit tere 176; 
f tolda harmadot érezteni (és tolda 
harmadot ereszteni) et addidit ter-
tium mittere 176. — Szóról szóra for
dítás. 

*toluay (tolvaj) fn. latro 235. P. la
tor; E. toltiaj. Or * fur. 

torkoíTag (torkosság) fn. crajnda 180. 
P. E. szinte így. Faldokló = vorax. 

tp(tó') fn. acus; — a' tp foc által (a' 
tőfok által)per foramen acus 56. 

tp (tó) fn. stirps, truncus; — zplp tp 
(szőlőtő) vitis 227; E. ^öló tí i ; — 

4 5 * 
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a- zplp tpn (a szőlő-tőn), 227. P. 
t ewn; E. tón. 

tpbbeit (többéjt) cs. adauget; — tpb-
bilied meg (többíbed mög) adatige 
169. 

* tökéli ( tökél ) cs. perfieit, consum-
mai, complet; — megtpkéTlé (meg-
tökeljcm) perficiam 198; megtpkél-
lénen c (mégtökéllenének), perfice-
rent 128; k i t megtpkellendp volna 
( k i t mégtökéllendő vo lna ) , quem 
completuriis erat 148; 5. a- napoc 
megtpkeluen (és a 'napok mégtökél
vén) consiimmatisque diebiis, 128, 
1 3 1 ; megtpkéllétem (mégtökélle-
t ém) consummor 162. P. elwege3-
tetem; E. vighet tif3ek dolgomban. 
-Megtpkelletnec (megtökélletnek) 

perficientnr 124; — megtpkéllelTec 
(mégtökéllessék) perficiattír, 159; 
megtpkelletet (megtökélletétt) con-
summatum est 237; megtpkelletniec 
(ínégtökélletniék) consummari 112. 

rpkellet ( töké i le t ) fn. perfectio; — 
kéllemetefec a* megtpkelletere (kel
lemetesek a' megtökél létére) neces-
sarii sünt ad perficiendum 164. 

tpkelletes (tökélletes) mn. perfectus, 
123. 

* tpl ( t ő i ) nh. a, ab, abs; — Janus 
baptiftatol nagob .újba ívn. (Jánus 
Baptistától nagyobb próféta nincs) 
major propheta Joanue Baptista ne-
mo est, 141 ; nagob p tplletpl (na
gyobb ő tóiétól) major est illó 141 ; 
tplletpl alnocbakat (tőiétől álnok-
bakat) nequiores se, 154; Zereé é 
engemet ózectpl inkab (szeretsz é 
engemet ezektől inkább) diligis me 
plus his, 240. — Állandóan így hasz
náltatik a' comparativus; mai divatra is 
találkozik néliány példa: gonozbac az 
elpbeliecnél (gonoszbak az előbc-

l ieknel) , pejora prioribus, 154; — 
médeneknel tpbbet (mendencknel 
többet) plusqiiam omnes 17S; enge
met gúlplt eleb tű tplletecnél (en
gemet gyűlölt elébb tü teleteknél), 
me priorem robis odio habuit, 228. 
Ahaiijban a' Hernád mellett, 111a is Inkább 
ama forma használtatik. 

* tpr ( t ö r ) cs. destriiit, conterit; — 
megtprpm en uirpmet (megtöröm 
en csűrömet (desruam horrea mea 
157; megtöri (megtöri) conteret 61. 
Megfzegi * frangit. 

tpruen tpres (törvénytörés) fn. adul-
terium 47 ; tpruen tprp (törvény
törő) adultera 4 9 ; tprnent ne tprih 
(törvényt ne törj) non aduiterabis 
56. Paráznafág = forni/icatio. 

tpruen tpret (törvénytöret) fn. adul-
terium 97 ; bozanac eg nemberiet 
tpruetpretbén fogattat (bozának egy 
nemberiet törvénytöretben fogattat) 
adducunt mulierem in adulterio de-
prehensam 209. 

tprekedic ( tö reked ik) k. contendit, 
tractat; — kérdi vala azocat mit 
tprekettéc uolna az útban (kérdi 
vala azokat, mit törekedtek volna 
az útban) quid tractabatis, 103. P. 
weteket tek wala ; E. vetekettenek 
uolna. 

tprpdelm (törödelm) fn. tribulatio 42. 
tpr (tőr) fn. gladius 74 , 127 , 179; -

kést (kést) gladium , 74; tpr ( t ő r ) 
laqueus, 180. P. 3oros kewtél ; E. 
túr. — 

tprl (töri) cs. tergit; — le tprlúc (le-
törljük) 150; meg tprleni (mé'gtör-
leni) extergere 223. — P. megtew-
rvlny. 

tud (tud) cs. ésk . scit; — ne tud (nem 
tudod) tiescis 235 ; te tud (te tudod) 
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tu scis 241. Éiton így: akard é (aka
rod é) vis 42 ; — né tuduatoc (nem 
tudvátok) nescientes 6 3 ; (t felelenc 

o ne tuttokat (és feleiének ő nem 
tudtokat) et responderunt se nescire 
176. 

tudoman (tudomány) fn. scientia} — 
tudomannac fcnli&t (tudománynak 
kulcsát) clavem scientiae 15(í. Ta-
nófág s doctrina. 

tudakozic (tudakozik) k. sciscitatur; 
tudako/ic uala (tudakozik vala) IS. 

tü I. p. 
*tüg ( tügy) fn. maxilla 25. P. E. or-

cza. — túgpdet (tügyödet) maxillam 
tuam 138. 

túnderJet ( tündér le t ) fn. phantasma 
46, 96. P. chaladfag; E.J ie l i látás. 

túuis ( tüv is ) fn. spina 2 8 , 42 , 143; 
túuifrpl (tüvisről) de rubo 139; — 
túuifben font koronát (tüvisben 
font koronát) , plectentes coronam 
de spinis 235. 

U . 

*ugan (ugyan) ih. ita; — ugan lélec 
(ugyan lelek) ita invenerunt, 1S8. 
P. a3on módon találtak; E. azon-
kippen talalak. 

v y (UJ) m n novus; — vvokat $ okát 
(újokat és ókat) nova et vetera 44. 
P. wyaka t ees awakat. Vyot (újot) 
nóvum 136; vyaual (ujjával) digito 
154. 

v\;olat (újólat) fn. regeneratio ; — mg 
vyolat (mégújólat) regeneratio 50; 
P. meg wyulas ; E. vyonnan való 
Izületi s. 

*vr (ur) fia. fur;— houa v m e köze
iéit luU (hová ur nem közelejthet) 
quo fur non apjiropiai'• ; vrroc (urok) 
fures 26. P. lapok; E.orwok. L. Or. 

* vroz (uroz) cs.furatur ; — él vroziac 
(elurozják) furantur 26. P. el lop-
yak; E. el orozzak. — Ne vrozik 
(n«i urozj) 105. L. oroz. 

*vrfag (urság) fn. furtum 47 , 56. — 
L. orfag. 

*vr (úr) fn. dominus 123; — p vrokat 
(ó urokat) dorninum suiim 158. 

* vruos (urvos) fn. medicus 92 , 136. 
vt ( u t ) fn. iter; — vtat tézen vala 

(utat tészen vala) iter faciebat 142. 
vUil (utal) k. és cs. itineratur ; — utat 

utaluá" (utat utalván), iter faciens, 
152. 

vtal (u tá l ) cs. negligit; — megutalac 
(mégútálák) neglexerunt 6 1 ; P. E. 
elmulatak. A* bécsi codexben: litála-
tus * viiissimus. 

vto ( u t ó ) mn. novissimus ; — elpúec 
lézn c vtouac (elővek lesznek utó
vak) erunt primi novissimi 105. 

*vtol (utói) mn. novissimus; — Iezn° 
az embernec vto^i gonozbac éléinél 
(lesznek az embernek utólji gonosz
bak eleinél) fiunt novissima hominis 
illius pejora prioribus 4 1 ; — metol 
vtolbzér (mentől utóbbszer) novis-
sime 6 1 , 74; — fn. extremum ; bog 
maiLa p vyanac utoTlat a" vizbe 
(hogy mártsa ó ujjának utóiját a' 
vízbe) ut int ingat extremum digiti 
sui in aaa a in 168. 

vtolfo (utolsó) mn. novissimus; — elo-
uec lézn c vtouac, 5 vtolfoc elolfpc 
(elővek lés'/nek utóvak, és utóisók 
előlsők), erunt primi novissimi, et 
?iovissimi primi, 105; tulajdonképen: 
et novissimi illorum, primi illorum. 

vforalkodik (uzsorálkodik) k. foene-
ratur 138. 
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údp (üdő) I. idd. 
vdpzpc legetec (üdózdk legyetek) isz. 

avete 81. — P. iduezlettek legyetek. 
E. bikefig tíinektek. 

vdupz leg (üdvöz légy) isz. ave 123. 
vdupzeit (üdvözejt) cs. salvat; — meg 

vdupzeitet (mégüdvözejtett) salvum 
fecit 173; vdupzeh múket (üdvözéb 
műnket) salva nos 31 . 

vdupzl (üdvözl) cs. salutat; — vdupz-
lénditéc (üduözlendi tek) salatave-
ritis 25 ; vdupzleni (üdvözleni) sa
lat are 119. 

vdupzpl (üdvözöl) k. salvas fit; — hog 
meg vdupzjűlpn (bogy megüdvözül
jön) , ut salva sit 9 2 ; — P. E. gyo-
gywllyon. 

vdupffeg (üdvözség) fn. salus 125. 
vg (ügy) fn. causa 78 ; — fem eg üget 

ne lelec ez emberben (sem egy ügyet 
nem lélek ez emberben) ml invenio 
causae in hoc hotnine 184, 185, 235. 
P. E. okot. Eg vgp (egy ügyó) sini-
pleoe 155. P. egygy; E. egg figíi. — 
Úgy látszik, az ügy és ige egy jelentéssel 
bút hajdan. A' 11 Öd. lapon elöjö: 6 igé
jének czínierlete * titulus eausae eius; 
a' l)écsi eodexben pedig: nincs illyen nem
ben földön, személyijén, szépségben, és 
ügyeknek értelmében * et in sensu ver-
l)orum 31d. lap. 

vgebet (ügyebet) cs. suggerit; — a' vi-
gaztalando fcent zéllét vgéhet tú -
nectec médenekét valamellékét mö-
doc ( a' vigasztalandó szent szellet 
ügyebet tü nektek mendeneket va-
lamellyeket mondok) , Paracletus 
Spiritus sanctus suggeret vobis o innia 
qaaecanque dióverő vobis, 226. — P. 
mvndeneket éjetekbe iwta t ; E. élő
tökbe ad. 

vgebpdic (ügyeilöd ik ) k. intendit, — 
mert méd nép vgebpt uala balgat-
nan ptet (mert nienden nép ügyé-
hödt vala ballgatván ó'tel), ornnis 
etiimpopulus suspensas erat, audiens 
illnmllG. P. fygyelmesyk wala; E. 
figelmetes vala. — E nevezetes két he
lyet: a' szent szellet ügyeli et tü nek
tek mendeneket, — és: nienden nép 
ügyeliöt vala, nem magyarázhatom más
képen , mint hogy amaz, az: ügyehet 
ige, jövendő idő harmad személyében lé
vén, jelen ideje harmad személyének is: 
ügyehet-nek kell lenni, azon származat-
rend szerént, miként a' seb = vulnus fő
névtől, jő a': seb-het i vulnerat cse
lekvő ige. Emezt, az: ügyehöt-tet, he
lyesen: ügye/iódt-nek vélem olvastatni, 
's jelen ideje harmad személyének: ügye-
hödik-et hiszem, a' szószármazat azon 
rendé szerint, miként a': bűn speccatarn 
főnévtől származik a' bíiii-höilik=peccat 
közép ige, a': hamn-ií>\, hama-hodik, 
a' vén-tül, vén-hedili 's a' t. Mind ezen 
szók d helyett a-vel vagy sz-szel is han
goztathatnak, így: hamahoszik, vénlie-
szik, estveheszik s a' t. Ezen szabály 
szerint: ügyehöszik és ügyehödik mind
egy, 's az ügyeközik-hen vagy ügyek-
szik-^en csak a' h betű cseréltetett fel 
A-val. Hogy ügyekszik vagy ügyekezik 
és ügyehedik ugyan egy, mutatja a' 132. 
lap, hol a' latin szerkezet e' szavai: Et 
onmiam itt synagoga ocali erant in-
tendentes in eam, így adatnak magya
rul: f medenecnéc a* finagogaba va-
locnac zémec valanac p reia vgéke-
zpc (és mendenéknek a' sinagógá-
ban valóknak szemek \ alának ó'reja 
/'igyekezők. — Ügyel ma is él atten-
dit értelemben; —figyel kétségkiil csak 
betücserével lett az ügyel-höl. 

*vl (ül) k. sédet; — vlétté (ülette) se-
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detitem 3 1 , 7 5 , 7 7 , 84 , 120 's a t. 
a' vámon vlétté (a' vámon ülctte), 
sedentem in telotiio 32 ; — egembe 
uleítec (egvembe ü l e t t ék ) , recum-
bentibus Mis 121. 

vltepic (ültepik) k. residet; — fel vl-
tepcc (fel ültepök) resedit 140. Ez 
talán Irasvétek: nllepék helyett; áll-ióX 
is állapik származik és nem: áltapik, 
vagy betűcsere, miként: képmutaló kép
mutató, és porosztó poroszló helyeit. — 
P. fel y lc ; E. fel filc. 

* vuplt (üvölt) k. clamat; — vupltué 
(üvöltvén), clamantes 32. Ivölt és 
üvölt felváltva. 

V. 
vaLoralik (vacsorálik) k. coenat; — 

kezeh bog vaLoraTÍa (készéh hogy 
* vacsoráljam)pára quod coenem 169. 

P. 3ercs myt wacborallvam. Szinte 
így: ebéllik. VaLoralatta (vacsorálat-
ta) coenantibus, 73 ; helyesbben: va-
csorálattok. 

vag (vág) cs. mactat; — vagion (vág
jon) mactet 215. P. me3arlvon; E. 
az indokban le vagion. 

* vag (vagy) fn. substautia, facultates; 
p vagocbol (ő vagyok bői) de facul-
tatibus si/is 143. P. E. a3 ew mar-
bayokbol. — Es iíigozta o nékic a* 
vagot (és mcgosztá ő nekik a' vá
gyót ) , Et ditisit Mis substautiam, 
165; e hamiffagnac vagabol (é ha
misságnak vagyából) de mammona 
iniquitatis 167. 

vagon (vagyon) k. est, habét; — va
lami mödom vagö teneked (valami 
mondóm vagyon te neked) , habeo 
aliquid tibi dicere 142; vadnac (vad
nak, vágynak) sünt 241 ; habent 136. 
P. vannak; E. vadnak.— Mit volna 

téiéndp (mi t volna t e j cndő) , quid 
esset facturus, 202; miképpen t e 
fido valuad kérz én tpllém inod 
(miképen te zsidó talvád kérsz en 
tőlem innod) quornodo tu Judaeus 
cum sis, bibére a me poscis. P. ha 
te Sydo wagy; E. te Sido liuiii. — 
Ha azért tú gonozoc valuatoc (ha 
azért tü gonoszok valtatok) Si ergo 
vos cum sitis mali 28 , 40; Job te 
néked az prpc életbe menned ben-
naol , hog né két kezed ag ket Lá
bad valuan éreztetned az prpc tűz
be, Job te néked eg zcmed valuan 
be méned az prpc életbe, hogy ne 
két zenied valuad éreztetned po-
kolnac túzebé (jobb te neked az 
örök életbe menned bennáol, hogy-
neni ket kezed avagy ket lábad vál
ván eresztetned az örök tűzbe, jobb 
te neked egy szemed válván bemen
ned az örök életbe, hogynem ket 
szemed valtad eresztetned pokol
nak tüzébe), bonum tibi est ad vi
tám iugredi debilem, quam duas ma-
tius vei duos pedes habentem mitti 
in iguem aeternum ; bonum tibi est 
cum uno oculo in vitám intrare, 
quam duos oculos habentem mitti in 
gehennam ignis, 53. — Világos, hogy 
itt a' valtán a vagyon ige részesülője, 
's a' két élőbbet ma , hol a' vagyon és 
lészen két külön ige részeit meglehetősen 
egybezavartak, így tennők ki: két láhad 
lévén, egy szemed lévén; a' harmadik 
már a' val s habét ige részesülője másod 
személyben, 's a' szemed vagy irasvétek 
a' szemet valtad helyett, vagy rövidí
tése szemedet-nek. Amaz értelemben áll 
a' 233. lapon is: Simon pé te rn c azért 
kéfi valuan, ki uéue azt (Simon Pé
ternek azért kési válván, k i vévé 
azt) Simon ergo Petrus habens gla-
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diám educeit eum; mit P. igy fordít: 
mykoron teAvre Avolna; E. Peteméi 
tor volna. Még világosai)!) a' 164(1. la
pon: egébkcnt meg mézzpl valua, 
kér i azocat meTléc bekefcge (egyéb
kén t még messzől válván, kéri azo
ka t méllyek békeségé) alioquin ad-
huc illó longe agente, rogat ea quae 
pacis sünt. — Révai Elal). Gram. Vol. II. 
p. S36 — 843. fáradságos munkával szár-
maztatgatá a' vagyon igét a' héber: hája, 
hává vagy a' chaldai rövidebb: vah gyök
től ; mutogatja hogy a' vagy és vol vagy 
val egyszerre származhatott a' vah vagy 
vaj szóból. Sejti hogy a' vagyon igének 
hajdan jövendője, parancsoló és határo
zatlan módja is életben lehetett eleinknél; 
a' részeszülő múlt idejéről megfeledkezett 
ö előtte csak a' való jelen idő lehetett is
meretes, lm a' részesülő múlt idejét az 
adverbialis raggal már láttuk, mi neve
zetes)) , e' müncheni codex a' rolni hatá
rozatlan módot is életben tartotta. Vilá
gosan mondatik a' llOd. lapon: Es ip-
uen c p hozia a* faduceofoc, kic mő-
gac a' felkeletet né volni (Es jövé-
nck d hozjá a' Sadduceosok, kik 
mondják a' felkeletet nem volni) Et 
venerunt ad eum Sadducei, qui di-
cunt resurrectionem non esse. — P. 
hogy nynchen; E. bog ne legén. — 

' Nevezetes még hogy segédül vétetvén né-
melly ige részekhez, a' személy-ragot is 
megtartá hajdan. Erre csak egy példa for
dul elő: micor p véléc volnec én tar
tom valec azocat te nénéd be (mikor 
(i vélek volnék, en tartom valék 
azokat te nevedbe) eum essem eum 
eis, ego servabam eos in nomine tuo 
231. A' lészen igéből három példát ta
láltam illy alakban: bog ipttém legec 
(hogy jöttem legyek) quod venerim 
2 3 , 35 ; mödottam legéc (mondot

tam légy eh), dixerim 195; és: mit 
bézellettém legéc (mit beszéllettcm 
legyek) quid locutus sim 233. Mert 
bizohofoc valanac Janofnac igaz 
.rpha voltában (mert bizonyosok va-
lának Jánosnac igaz próféta voltá
ban) certi sutit enim Joamiem pro-
phetam esse 176. 

vav (váj j ) ih. omnino, procerto; — 
mert ug módot vay ifténnc fia va-
goc én (mert úgy mondott, vájj is
tennek fia vagyok en) , dixit enim .-
quia filius Dei sitm 79. Erdélyben ma 
is: vagy igen = omnino, (fuininio. Innen 
a' vall, az az: bizonyít, bizonyságot 
tészen. L. val. — Jegyz. Bornemisza Pé
ter hires vallásreformátor monda el pré
dikáló székről 15 84 előtt: „Nem de igy 
iarte Magyar orfzag is? Kinec soc erős 
varait mikor lattyuc, feiíinc czoualuan fi-
uöltyíik, es ohajtua mondgyuc: Vay io 
regi Magyar orfzag. L. l'redicatioc, egész 
esztendő által minden vasárnapra rendel
tetel Knangeliombol. Iratot Bornemisza 
Péter által. — Nyomlattatot Delreckocbe 
MDLXXXIin. Ezen idézet áll a' CCCCC 
IIII számmal jegyzett lapon, hol Jenisa
salem veszedelmeroel szól; 's L. R. m. 
nyelvemlékek líd. kötet 391. lap, mellyen 
a'jegyzésben 604 levélre utalást 504-el 
kell helyre hozni. Döbrentei Gábor. 

*val (val) k. habét. — Révai, a' vagyon 
és vol vagy val nézete szerint is ugyan 
azon egy igének a' vah » fűit gyökből 
származását mutogattában, azt is említi, 
hogy a' török war ige, melly egy a' mi 
r«/-unkkal, est és habét jelentéssel bír. 
A' bécsi és e' müncheni codexekben a' 
latin: habét, mindenütt val, igével for-
díttatik, mellynek részesülője: válván * 
habens, egészen egy a' vagyon részesü
lőjével: válván * existens. Egyéni) idők
ben hol zavar állhatna elő, két /-lel ta-
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láloin. — Val, habét 24 ; prdogpt val 
ördögöt val) daemonium habét 141; 
val lialalatot (val hálálatot)gratiam 
habét 169; mert vr válla p kellé— 
metcffegét (mert ú r valja ő kelle
metességét) quia Dominus emu ne-
cessarinm habét 175; nem vallotoc 
(nem vallatok) non habetis 99; vi
lágot vallotok (világot vallotok) lu-
cem habetis 222; — valnac (válnak) 
habent 105 ; nő valnac (nem válnak) 
non habent 193; — menekedetet né 
valnac (menekedetet nem válnak) 
excusationem non habent 228; val-
uan (válván) habetis 29; két zenied 
valuad (kct szemed val vád) , duos 
ocnlos habentem (te) 53; — né val
uad ménekezp ruhát (nem valvád 
ményekezo ruhá t ) , non haberis re
stem nuptialem 52 ; valalocat valló 
(valálokat valld) habens possessioties 
105; gonozol vallocnac (gonoszéi 
vallóknak) male habentibus 32 ; — 
mert mongac fértézétcs zellet val-
latat (mert mondják fertezetés szel
let vallatát) quoniam dicebant .- Spi-
ritum immun dum habét 88. — Ma is 
életben van: kárt vallani, kudarczot 
vallani, becsületet vallani 's a' t,, 
sőt a' tiszai felsőbb vidékeken ez is: a 
termést megvallani, például: heves 
gyümölcsünk volt ez idén , 's azt 
sem tudtuk megvallani, az az: bir
tokunkba venni. — Ezek mind a' régi: 
val ^ habét , ige maradványai, melly 
annyira szükséges volia mellett, bámu
landó hogy Így kiveszett nyelvünkből.— 
Okozhatta ezt a' vagyon * est, és vall 
; fatetur igékkel könnyen egybezavarha-
tás. A' vall 5 fatetur, és val * habét, 
igék között valóban nincsen semmi kü
lönbség. A' 201, 216d. lap. szinle elő jő : 
tanofagot valnac (tanéságot válnak) 

MÜNCHENI CODEX. 

testimonium perhibent.—lln sejtésem 
nem csal, a' vall 9 fatetur, a' vájj, vagy 
miként Erdélyben ej lik : vagy = omnino, 
ntique, szó származéka, és mind & vagyon 
• est, mind a' val »habet, mint a' vall* 
fatetur, perhibet, a' Révai állal felhívott 
héber vagy cháldai: vah gyökkel egy. 
A'vall ige, különben is nagyobb részi 
a' perhibet latin szót adja e' codexben, 
mi szinte a' habét származéka a' latin
ban is, 's nem mindig jelent: confiletur-u 
sőt vételik affirmat, arbitratur érte
lemben is; — val uala iirnac (val vala 
ú r n a k ) confitebatur Dominó, 128; 
valloc (vallok) conjitebor 37; val-
land, confitebitur 35 ; valloc t ene
ked (vallok te neked) confiteor tibi 
151 ; valland, confessus fuerit 157. 
bizö válla vala (bizony vallja vala) 
affirmabat 183 ; — tanofagot vallcc 
(tanéságot vallék) testimonium per-
hibui 1 9 1 ; vallatoc tanofagot (val
lotok tanéságot) perhibetis testimo
nium 195; válla, protestatus est, 
'22Í. — P. by3onfagot t ewn; E. val-
laft tfin. Né vallom hog méd e vi
lág foglalna azokat (nem vallom 
hogy mond e' világ foglalná azokat) 
tiec ipsum arbitror mundum capere 
posse eos 2 4 1 ; válla p zolgalat té
tet ifténn0' (vallja ö szolgálat tétét 
Is tennek) , arbitretur obsequium se 
praestare Deo 228. 

*va!obizon (valébizony) ih. omnino, 
2 0 , 32 ; utique 141. 

*valal (va lá l ) fii. possessin 50. — P. 
io3ag; E. örök. — A' Sáros vármegyei 
tolok ma is valal-nak nevezik a' falut. 
A' Somlyó vásárhelyiek 1511-ki úrbéré-
ben is elő jő: „első valál Vásárhely." 

Jcgyz. Erdélyben Felsőfejér vármegye 
peselneki járásában van Felső Voiál és 
Alsó Volúl helység. Ezen elnevezés is 

46 
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mutálja: volok, volsz, vol, tolunk, vnllok, 
vol/iak ige hajdani voltát 1171-ben, mi
dőn „Látjátok feleim" sorai közé, a' pap 
„és odadta vola, paradicsomban vulú, meg
szakasztja vola" inásolá. Volál úgy lett, 
az igegyök vagy harmad személyhez ment 
ál raggal, mint: fon, fed , köt igegyök-
l)öl: fonái, fedél, kötél. A és 0 köztti 
betüeserével pedig vola, volo kimondása 
lön; vala, való. 'S így kerül ki a' Borsod 
vármegyei Valk helység nevének is ere
dete, val-hoz akkép adatván /;, mikép 
/tal-hoí, miből kaik leve. Igen sok hely
ségnevünkben kapjuk meg a' különben már 
ellappant gyököt, mi azt sugároztatja, 
hogy azzal a' magyar, midőn a' IXd. Xd. 
százévben e' mai földein helyet vert, még 
mind élt, 's ha most megint eléfürkészük, 
csak egy új szentegyházat rakunk megint 
össze romainak szélhányt elinohosodott 
azon köveiből, mellyelc elébb is ahhoz tar
toztak. És illy szó feltámaszthatás, fel
támadás , lehetséges. Dó'brentei Gábor. 

valaki mn. quisquam; — fem retezec-
kel valaki meg nem kötözheti vala 
ötét (fém reteszekkel valaki meg 
nem kötözheti vala ó'tet) 90; — ne 
erezte valakit be menni o vele (nem 
ereszte valakit be menni ű vele), 
quemquam 146; aliquis 177. 

valameíie (valamennyé) mn. quotquot; 
valameneiec kellémétefec (valamén-
nyéjek kellemetesek) quotquot ha
bét necessarios 153. 

valamennen (valaménnyén) ih. quot
quot 96. 

valami, mn. quodcunque 4 5 ; — meg 
uigazic uala valami bétégfegtol fog-
laltatic uala (mégvígaszik vala, va
lami betegségtol foglaltatik vala) 
sanus fiebat a quacumque detiueba-
tur infirmitate 199; téft nem ház

nál valamit (test nem használ vala
mi t ) , caro non prodest quidquam, 
205; fenki ne tezén valamit reitec-
ben (t kerefi ielen voltat (fénki nem 
tészen valamit rejtekben és keresi 
jelen voltát) , nemo itt occulto quid 
facit et quaerit ipse palám esse, 
206; aliquid 142. 

valamicoron (valamikoron) ih., ali-
quando 182. 

valazt (vá lasz t ) GS. separat, trans-
mulat; — hirtelenkedetbe valaz-
tatot (hirtelenkedetbe választatott) 
in fnrorem rersus est 86. 

* valic (vál ik ) k. separatur; elualec 
(elválék) discessit 224. 

*valuan, íilg valuan (mégválván) ih. 
praeter ; — a' léuélectol mg valuan 
főmit nő léle (a' levelektől mégvál
ván semmit nem léle) nihil invenit 
praeter fólia, 107. — Az Abaúj vme-
gyei ember ha valamivel vádoltatik 's be
csületét menti, ma is igy szóll: „gaz em
ber a' ki tette, mástól megválva" 

valtozic (vál tozik) k. mutatur; — el-
valtoztatec (elváltoztaték), transfi-
guratus est 101. P. el vvaltozck; E. 
elualtoztatek. — Hajdan: kiváltozili 
annyit tett, eliberatur, reluitur. Zala 
vármegyének, keblében a' törökök által 
elkövetelt zsarolásokról 101 l-ben kiada
tott bizonyság levelében áll: „egy igaz 
koldult embert uittek el Fúlemen Lazar 
neuüt negyed magával, maga ualtozot 
ki 600 flór." — „Molnár Györgi felesé
gét, az ki 450. forenton változót hü" 
's a' t. 

vanal (vanál) k. bene habét; — bete
géére vetic kezeket 5 ing vanalnac 
(betegékre vetik kezeket és mégva-
nálnak) super aegrotos manus im-

ponent, et bene habebunt, 121. — 
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P. E. meg gyógyulnak . A'van - est, 
habét , származéka, miként lahál, 
hálál, hab i ta t , pernoctat. 

varodalm (várodalm) fn. exspectatio ; 
émbereo meg aznan a* varodalmtol 
(emberek megaszván a' várodalm-
tél) arescentibns hominibus prae ex-
spectatione 180. 1*. waraafa myat ; 
É. varafanak miatta. 

vartatuan (vártatván) ih. mora inter-
jecta;— keuefenne vartatuan (ké
véseimé vártatván) pusillum 183. 

vafar (vásár) ín. fórum; — vafart vlp 
germekechcz (vásárt üld gyerme
kekhez) pueris sedentibus inforo 36. 

vafarhel (vásárhely) fn. fórum; va-
farhelt (vásárhelyt) inforo 111. 

*vatalc (vatalé) fn. lagena 115. — P-
E. korfo. 

vegezetpl (végezetöl) ih. novissime ; — 
hog végezetül ipuö né zorongaffon 
engemet (hogy végezetül jővén né 
szorongasson engemet) ne in novis-
simo veniens sugillet me 171. 

vehm , véhcm , vehmo (vchm , vehém> 
vchmé) pullus asinae; vehmet (veh
met) pullum 107; azocnac ke ' meg 
odattoc a" vehmet (azoknak kedég 
megódaltok a' vehmet) solrcutibus 
autem illis pullum, 175; eg zamar 
vehmet (egy szamár vehmet) pul
lum asinae 175 ; mg lélec a* nehmét 
állatta (meglelek a' vehmet állatta), 
inveuerunt stanlem pullum 175 ; — 
Es p ruhaiokat a* vehemre liantian 
(és d robajokat a'vehemre hányván) 
Et jactantes vestimenta sua supra 
pullum 175; E. czitko. 

vei (vei) nb. cum; állandóan rövid e-vel 
fordul elő , t' betűje pedig egybe olvad az 
előtte álló szó vég mássalhangzójával, 
éhhel (éhhel) fame 166; — olayal 

(olajjal) 167; — néhány példát még is 
találtain, hol v betűjét megtartja: férté-
zetefTegnel (fertezetésségre/) 66 ; — 
tehetfeguel ( tehetségre/) 86; olay-
ual (olajra/) 9 3 ; oíbrnal) ostorra/) 
119; ptuenuel (ötvenvei) 142; if-
ténoel ( is tenre/) 200; velcc veni 
(vélek venni) accipere 4 9 ; — vele 
veue (vele vévé) assumpsit 148. — 
Abaújban ma is így mondják: nincs ve
lem pénz, henyér 's a' t., e' helyeit: 
nálam, és talán helyesbben. Termettel 
kúí'ded vala (termettel küsded vala) 
statttrapusillus erat 173. — P. alla-
patya je rvnt kychyn wala ; E. em-
berkorbeli allapattaban kicziií em
ber vala. 

vén (vén) mn. antiquus; — a" vénecn c 

(a* vénéknek) antinuis 24. 
venhezic (vénhesz ik ) k. senescit; — 

mikor íiigvenhezel (mikor mégvén-
beszel) cum senueris 241. P. myko-
ron meg wenhvt te l ; E. mikoron vin-
figre iutandaÍ5. 

vendég (vendég) mn. hospes 7 1 ; — E. 
vton iaro. 

vénerec (vene rék ) fn. pólus; — en 
verem bizon vénerec (en vérem bi
zony venerék) , sanguis mer/s vére 
est pólus 205. P. E. ital. Vcnereket 
(veneréket) potum 7 1 ; bort £ fem-
mi vénereket ne izic (bort és sém-
mi veneréket nem i s z i k ) , siceram 
122.— P. walamy chynalt i ta l ; E. 
valami rií'seghvtö álat. E zplp vez-
zpn c vénerckebpl (e' szdld vessző
nek venerékébol) de genimine 115; 
P. gymelch; E. termis. 

*vépic (vép ik ) k. accedit;— vepni 
(vépni) accedere 2 1 ; vepec p hozia 
(vépék d bozjá) accetsit ad eum 29 ; 
vépen c (vépének) accesserunt 221 . 

4 6 * 
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*vépés fn.passus 25. 
ver fn. sanguis; — vérrel hafaluala 

(vérrel hasal vala) sanguinis fluxum 
patiebatur 32. 

ver folat (vérfolyat) ín. fluxus sangui
nis 145. 

vérhenp (\ é'rhenyő) mn. rubicundus4:9. 
vérp (verő) fn. sudor; — (t Ipt p v é 

reié miképpen vé rn c Leppénétc (és 
lőtt ő verője miképpen vérnek csép-
peneté) et factus est sudor eius sic-
ut guttae sanguinis 183. P. wervek. 
E. vcrytik. Verő-tői tehát: verő-ít, 
vagy verejt * sudat, 's innen: verejték 
vagy veríték. Ma is éleiben van: verő-

vez (vesz) k. perit; — él ne vez (el 
nem vesz) non peribit 179; el ne 
vezien ( el ne veszjén ) , non pereat 
195. 

* vézedelm (veszédelm) fn. detritnen-
titui 148 ; — vézédélmn c íia (veszé-
dclmnek fia) jilius jierditionis 231 . 

vezcdelinézic (vészedéimezik) Y.peri-
(litutur; — vézcdelmézn c vala (vé
szedéi meznek vala) periclitabautur 
144. 

vezet (veszet) cs. perdit; — p magát 
éluézélTe (ön magát elveszesse), se 
ipsum perdat, 148; ne vézélfec el 
abban (ne veszessek el abban) non 
perdani ex eo 204; el uezefTen (el
veszessen) perdat, 215. P. E. szinte 
így- -

vezen (vészen) cs. sumit, accipit; — 
vele veuc(velé" vévé) assumpsit 148; 
veued (vévéd) sumens tu 52; vpnec 
(vonnék) acceperunt 57; el von (cl 
vőn) 68 ; vptpc (vötök) tulistis 99. 
kic vénén ( k i k v é v é n ) , quae acci-
pieutes 69; volnanac vendpc (vol
nának ycnúók) essent accepturi 57; 

vcuoiec (vévéjek) accipientes 57; — 
vp (vő) sponsus 32. A' veszett, vagy 
vészén, vagy vészen ige a' vesz-tői, 
és vet-tűi, mellynek némelly részeivel 
egészen egybeiit, csupán közép í;'-jével 
különböztetik meg, melly ollykor egészen 
o-vé olvad, így a' 23 8(1. lapon áll: el-
npttec én vramat, (j ne tndom hol 
véttcc ptét (elvették vagy elvették, 
en nramat , és nem tudom hol vet
ték, az az : vetették, őtet) tulerunt 
Dominum meum: et nescio ubi po-
suerunt eu/n; — ehie/A\c (elvesznek) 
pereunt 32. 

*véztegl (vesztcgl) k. tacet; — hog 
vezteglénen c (hogy veszteglenének) 
ut tacerent 58 ; Es ime léz vézteglp 
(és imé lészsz veszteglő) et ecce eris 
taceus 123. 

* vet (vet) cs. ponit, projicit, seminat; 
— vete (veté) proposuit 42; az elp 
vetp kenéréket (az elővető kenye
reket) panes propositiouis 38 ; (i a" 
peter néuet vető fimonra (és a' Pé
ter nevet veté Simonra) et imposuit 
Simoni nomen Petrus 86; vétec p 
zúupcbé (veték ő szüvökbe) posue-
runt in corde suo 125; vettétet (vet
tetett) posita est, 129; j p eleibe 
vetni (és ő eleibe vetni) et ponere 
ante eum 135; uapal'oc rcia vetuen 
(csapások rejá vetvén) plagis itnpo-
sitis 152, 153 , 17S, 179; vettettél 
(vettettet) stratum 181; né tudom 
hol vettec (nem tudom hol vették) 
nescimus ubi posuerunt 238; ki vet-
tpne ( k i v e t t ö n k ) , ejecimus 29 ; ki 
vete(kiveté) ejecit 193; vettél (vet
tél) seminasti 70 ; vettél vala (vet
tél vala), seminasti 42 ; el uététté 
volna (elvetette volna) dum seminat 
143; vézéd mellet ne vettél (i ara
tod mellet né vettél) vészed m e l . 
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lyet nem vettél , és aratod méllyet 
nem vettél) tollis, quod non posui-
sti, et metis quod non semiuasti, 
174, 218. Épen igy: szónjel * sine, 
133; jöttei* intrasti 42 ; hintettél 
s sparsisti 70; nem hittel* non cre-
didisti 123; leltei s invenisti 123 ; 
emtel * suxisti 154; eróködjel * da 
operám 160; egyel* manduca 197; 
jöttei * venisti 203 ; szerettei * di-
lexisti 232 's a' t . , miként Gömörfoen 
's vidékein ma is divatban van, szónjél, 
jöttei, hintettél, hittél, leltél, emtél, 
erqködjél, egyél, szerettél helyett. 

vétemén (vetemény) fn. satum 38,136. 
vetet (ve te t ) fn.positio; — az eleue 

vetetn c kénerét (az elevevetetnek 
kenyérit) panes propositionis 136. 

vétpkpdic (ve tüködik) k. contendit, 
disputát; — vétpkpdtcc (vetököd-
tek) disputaveraut 103. — P. arról 
3oltanak wala; E. vetekettenek. 

vétpkpdét (ve töködet ) fn. contentio, 
181. 

vétet (vétet) fn. peccatum; — mú vé-
tétpnkét(mü vétctönket) debita no-
stra 26. 

vetkezet (ve tkeze t ) fn. delictum; — 
vetkezétn 0 (vetkezetnek) delicti 88. 

*ví (ví)cs. és k. decertat; — meg vi-
nanac ( megvínának) , decertarent, 
234. — P. tewrekcwdncnck ; — E. 
vynanak. A' bécsi codexlten: vitt, vio 
í pugnat. 

* viadal (viadal) fn. agónia; — $ ho-
zia lene a' viadalban imadkozic ua-
la (éshoszíá lévén a'viadalban imád
kozik vala) et factus in agónia pro-
li.vius orabat 182. — P. gyctrelem 
ewtet megfogvvá; E. nag kifalko-
dafban liniii. 

* videc (vidék) fn. regio 91 . — P. tar
tomány; E. tartomannak kulülle. 

vigad (v igad) k. exultat; — vigadót 
(vigadott) exultavit 212 ; vigadno-
toc (vigadnotok) exultare, 201. P. 
ewry l ; E. örül. Itt: prplt(örolt) ga-
visus est 212. 

vigadalm (vigadalm) fn. consolatio; 
— tú vigadalmatocat ( t ü vigadal
matoka t ) consolationem vestram, 
138. — P. ewremetek; E. vigafsta-
laftok. 

vigafag (vigaság) fn. exultatio 122; — 
prpm (öröm) gaudium 122. 

*vigaztal (vigasztal) cs. consolatur ; 
hog meguigaztalnac (hogy mégvi
gasztalnák) ut consolarentur 218. 

*vigaztalat (vígasztalát) fn. consolatio 
127. 

vigazic (vigaszik) k. sanatur, salvus 
fit; — meg vigazic (mégvigaszik), 
sanabitur 2 9 ; meg vigazom (mégvi-
gaszom) salva ero 32 ; meg uigazec 
megvigaszék) sanatus est 30 ; salva 
facta est 3 2 ; meg uigazot (mégvi-
gaszott) sana facta est 92 ; — meg 
uigaznac vala (megvigasznak vala) 
curabantur, 137; meg uigaztanac 
(megvigasztallak) salvifacti sünt 46. 

* vigazt (vigaszt) cs. curat, tanát; — 
inegvigaztom (mégvigasztom) cura-
bo 29 ; meg uigaztot (megvigasztott) 
salvam fecit 32 ; — meg uigaztnac 
vala (mégvigasztnak vala) sanabant 
9 3 ; vigaziad meg (vigaszjad meg), 
cura 132; vigaztani (vigasztani) cu-
rare 3 8 , 137. — P. vyga3tany; E. 
gogytani. 

vigaztas (vigasztás) fn. sanatio; — 
meg uigaztafocra (megvigasztások-
ra) ad sanandum eos 135. 

vigazat (vigyázat) fn. vigília; — az 
eyn c mafod vigazatta koron (az éj-
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nek másod vigyázatja koron) in se-
cunda vigília 159 , 126. 

világ (világ) fn. lumen; — a* világnál 
úlette (a' világnál ülette) sedentem 
ad lumen 183. Lux * fényesség. 

•vi l lámat (villámat) fn.fulgur 67, 80, 
151. 

villamic ( vi l lámik) k. coruscat; — 
miképpen a* villámat villamuan 
fenlic (miképen a' villámat villám-
ván fénylik) sicut fulgur coruscans 
fulget 170. 

'v i l lámodat (vi l lámodat) ín. dilucu-
lum;— villámodat elpt (villámodatt 
előtt) ante lucem 188. 

villatnodic (vi l lamodik) k. illncescit; 
(j. villamoduan efmeg ipup (és villá-
modván csmeg jövő) et diluculo ite-
rum venit 209. P. igen reggel; E. 
io haynalban. 

vizén (viszen) cs. fért,portat; — vún 
(viín) attulit 70. 

*vizha , vizza (viszhá, vissza) ih. re-
tro ;— vizha viuo (viszhávívó)^er-
versus 51. P. wÍ33auono; E. viszhá 
fordult. Vizza viuo nézet (vissza
vívó nemzet) generatio perversa. 
149. P. WV330S nem3etfeg; E.vifzha 
fordult faiu nip. — A' viszhá-han a' 
vá ragot találjuk betűcserével. A'gyök: 
visz, mellybül lett: visz-os miként Pesti
nél találjuk, 's visz-kH (viszhá) miként 
ErdŐsinél. így származott a' ho-vá vagy 
ho-va, to-vá vagy to-va. — E' v betű 
ollykor elhagyatik, ollykoi-y-vel váltalik 
fel: Jcie tezed te magadat (k ié , kivé, 
teszed te magadat) 212. P. kycho-
dawa ; E . kiezodaa (kicsodaá); igy: 
iften fiaia (isten fiája, fiává) 2 3 5 ; 
véue a- taneituan azt pueie (vévé 
a' tanéjtvány azt övéjé, övévé) 237. 

Gömör vármegye bizonyság levelében a' 
török zsarolásairól 1627-ből, még gyak
ran előfordul; — „Choltay biro hiti után 
vallia, az Vronk Demer Aga, az menny 
sommá apró pénzt be altunk ez eztendó-
ben, most mind vizha kiílte'' 's a' t. 

vitéz (v i t éz ) fn. miles; — vitézeket 
(vitézeket) milites 30- P. wytezlew 
3olgak. Rövid e-vel fordul elő mindig. 

Jegyz. Ez, az rag tehát itt úgy is van, 
miként következő név 's mellékszavaink
nál, ad vagy ád; id nd vagy idv üdv; 
ne v. neh; esem, gyökből: ádáz, idvez 
üdvöz (a' 35 8. láp. itt: üdöz) ne-h-ez, cse-
mez. Lemez lehete lemetsz kimondásából, 
inert Molnárnál: lemezvas = raher prae-
cisorius in aratro, lemetzkaj>tzát pedig = 
sculponeatus. Me-híií lett mez maga már 
származott gyök-ér, mez-ő és «ies-telen-
hez. Vit gyökből eredé hát vit-ez, vit-a, 
vit-ály, vit-el, vit-orla, vit-la — vimen. 
'S ez, oz rag egyszersmind igét is alkot, 
mint: bál- oz , por- oz, kedv- ez, szel- ez, 
fedel-ez 'stb. DSbrentei G. 

vonzón (vonszon) cs. trahit; — ki 
vonzia é (kivonszja é) extrákét il-
lum 163. P- E. kv \v0n3ae. Mende-
nekét vonzoc en hoziam (mondéno
két vonszok en hozjám) omnia tra-
kam ad me ipsum 222. — Azon most 
említett Gömör vármegyei levélben olva
som: Hubay Nemes Vraim hitek szerent 
valliak, hogj mind az sommaiokat fellieb 
fellieb verj, mind penigh bitangot gjakran 
vonszon iáitok." 

vp (vő) fn. sponsus 32. P. wewlegen; 
E. völeghin. — A' vő, részesülője a' 
vészen igének, egybevonva ebből; vevő, 
xólegény annyi mint: vevő legény, fe
leséget vevő legény. — Vplegént (vő
legényt) sponsum 193. 
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bézellcttéc 
zuupnc 
múnekpnc 
íj azokat 
kéllémetélec 
búnpen0 

(i én 
onnéí ptét 
véreebpl 
atanac 
tanofaga 
féléletet 
vrnac 
kpzzpl 

Jpuénéc 
kpuéttec 
Nazarethbéli 
Nazaretbpl 
pnéki 

mödam-latlac 
irnan 
Féhétec 
néuebé 
iélenfegit 
Ez 
ifténn0 

itéllé 
mentén0 

ezekét 
Melfias 
vallamelléket 
varofbol 
egéb-én 
íjnnép napra 
meghirdétec 



Lap. Sor. 
199b.h.25 felmene 
200j .h .22 megén 
201 20 véztec 
202 18 vézién c 

203 b.h. 21 egéb 
— j . h. 12 keiiérécbőJ 
204 b.h. 10 kozia 
205 17 elp 
— IS euíc 
— 26 halgalhatta 
20tí b. h. 6 vtan • 
— 13 hogy 
— j . h. 14 iélcnném 
— 15 félelmekért 
207 b.h. 12 iitactol 
— 26 ezt 
209 2 ke- í 
— j . h. 11 fétérecbé" 
210 22 tulpkét 
211 20 prdpgpt 

21 Er 
212 b.h. 26 Ihc 
213 j . h . 16 félnc 

214 b.h. 7 Magatkozac 
— 14 bonnan 
— j . h. 14 vagoc 
215 12 en 
216 b.h. 8 fidoc 
— 19 in ege fm erem 
— j . h. 3 nekie 
— 18 mer't 
217 b.h. 6 fem 
— 8 Jano<» 
218 7 éiéibé 
— 19 belein 
— 20 ueki 
119 j . h . 26 v 
220 b.h. 19 eg 
— j . h. 21 foc 
22 Íb .h . 3 félned 
— 24 kericuala 
— j . h. 2 pnékík 
— 6 éfuén 

Oh. 
felmene 
mcgen 
véztec 
vezienc 

egéb 
kenérécbpl 
hoziá" 
élp 
ezíc 
halgathatta 
vtan 
bog 
iélennén 
félelmekert 
atactol 
ézt 
ke-
fététecbe 
tutpkét 
prdpgpt 
En 
Ihö 
félnc 

Megatkozac 
honnan 
vakoc 
én 
fidoc 
megefméré 
nékic 
me't 
fem 
Jan9 
éléibe 
belem 
néki 
a* 
ég 
foc 
félnéd 
kericuala 
pnékíc 
éfuén 

Lap. Sor. 
222b.h . l2 hogy 
— j . h. 12 hízen 

Oh. 
bog 
hí /én 

— 14 érézteléngemet éreztet 

223 b.h. 7 hus j ue tn c 

224 14 érézténdec 
— j . h. 1 uolua 
— 19 fenéfeitétet 

engemet 
husuetn0 

érézténdec 
uolna 
fenéfeitétet 

— 21 megnéfeitétet megfenéfei-

225 b.h. 9 Péter 
— j . h. 25 énem 
226 b.h. 8 valamelléket 
— 11 keréndétec 
— 23 kéuéfennéígl 

— j . h . 18 nalatac 
227 b. h. 7 hogy 
— 23 túnéctec 
— j . h. 13 igeim 
228 9 uéuémert 
— 17 búupc 
229 b.h. 14 kézdettpl 
—* 17 féuki 
— j . h. 17 hirdeti 
230 b.h. 7 kérdézkettec 
— 19 prémert 
— j . h. 11 zerét 
231 b.h. 18 énnébem 
— j . h. 21 hogy 
232 19 féregét 
234b.h . 9 fiútue 
235 j . h. 2 uékic 
236 3 hébérol 
237b.h. 2 taneitnan 
— 8 hímtue 

tétet 
Péter 
énen 
valamelléket 
keréndétec 

in kéuéfen-
^ 111 ^ neiglen 

nalatoc 
hog 
túnéctec 
igeim 
néuemert 
búnpc 
kézdéttp] 
fénki 
hirdeti 
kérdézkettec 
prpmert 
zérét 
énnékem 
h ? g , , 
féregét 
fúítué 
nékic 
hébérpl 
taneituan 
hímtué 

— b.h. 16 zégdéltétnenczégdéltétnen c 

— 20 megfézeitetet 
— — Ihe hoz 
238 b. h. 2 zom ^ batnac 
— j . h. 14 míco 
239 24 higgétec 
240 b.h. 11 pnéki 

megfézeitetet 
Ihchoz 
zombatnac 
mícor 

higgétec 
pnéki 



Lap. Sor. 
240 b.h. 22 focfagaért 
— 25 hal lotta 
— j . h. 22 harmadzer 
— 24 ebelletéc 
241 EWTA JAN1* 

Olv. 
focfagaért 
hallotta 
harmadzer 
ebellettec 
JAN 9 

Hibás megszakasztások, 
niellyek a' kéziratban nem találtatnak. 

Lap. Sor. 
66 j . h.21 ho-zia 
71b.h.21 bí-ríatoc 
84b.h. 13 ho-zia 
— 14 ter-dré 
86j.h. 1 zomba-tert 

I37j. h. 15 fe-léméluen 
— 24 fíai-ert 
142 17 mödan-ioc 
U4b.h.21 Ho-zia 
156 20 me-gpltec 
157 7 me-gplic 
161 12fé-ligazoltatec 
187 22 tizé-negnc 

197 b.h. 14 zo-miuhoziam 
— 18 fe-ríém 
202 j .h . 18 vézi-énc 

203 b.h. 16 Aka-riac 
208 10 hozí-am 
219 16 le-gottan 
222 j .h . 3 megviga-ziam 
235 b.h. 6 zoka-ftoc 

9 Ju-plténc 

238 14 él-éué 

Olv. 
hoz-ía 
bír-íatoc 
hoznia 
terd-ré 
zombat-ert 
fcl-éméluen 
fia-íert 
mödani-oc 
Hoz-ia 
mcg-pltec 
meg-plic 

fél-igazoltatec 
tizén-egnc 

zom-iuhoziam 
fer-íem 
vez-ien° 
Akar-iac 
hoz-íam 
leg-ottan 

mcgvigaz-iani 
zokaf-toc 
I-uplténc 

élé-ué 

A5 kézirat hibái. 
Lap. Sor. Olv. 
40 b. h. 18 Mondám (dico) Mondom 
41 11 mel én atam 

((jiiae est mater meá) mel en unum 

Lap. Sor. 
45 i. h. 8 Iélétezoiokét 

10 p taneituani e 
hel puzta (discipuli 
ejus, dicentes, De-
sertus est locus) 

49 1 tenger elué 
57b.h.21 eftüé 
—j.h. 2 ok 
60b.h. 6 okét 
62j.h.l2 éupkét 
70 15 gigirat 
73b.h. 6 pkét 
74j. h. 25 fédélmectol 
76 b.h. 6 míg zúkpflp-

tpc meges (t/irid ad-
huc egem us) 

82j.h. 24 ez kpzéleit 
83 b.h. 10 p haioiokat 

(retia) 
85 j . h. 12 Es halna 
86 2 fíafía 
87 20 (t ha prdpg 

pbénne megozlatic 
ne alhat az orzag 
(et si regnum in se 
dividatur, non po-
test regnum illud 
stare.) 

88 b.h. 5 kíkcel 
92 9 haznalt 
— 16 érze 

Oh. 
lélétezpipkét 
p taneituani 
monduan, é 
hé! puzta 

tenger élűé 
éftué 
pk 
pket 
éupket 
girat 
ptét 
fédélmectpl 
mit zúkpflp-
tpc meges 

él kpzéleit 
p haioiokat 

Ez hal uü 
fia 
<j ha orzag p-
hénne megoz
latic 's a' t. 

kíckél 
haznalt 
erze 

9ü b.h. 11 p p 
98 26 vigeí 

100j .h .20 vduozeiti 
101 16 Illeft 
106 b.h. 14 fellplled 
HOj . h. 6 azt azt 
111 18 nézi 
112 b.h. 9 té kenuéd 
113 3 £c a" iozagoc 

vadnac menhécbén 
{et virtutes uuae in 
coelis sünt.) 

9 , , 
vegei 
vdupzeiti 
Illés 
felplled 
azt 
nézi 
tékenuéd 
(t a* iozagoc 
kik vadnak 
's a' t. 



Lap. Sor. Olr. 
116b.h.22Es felelué í c Es felehié i c 

möda p n e k i , Es monda p nekic 
felelué i c monda 
p nekic 

119 j . h . 1 feluennec feluenne 
121 3 egeb zallaf- egeb zabái

ban {in alia effigte) ban 
122 b. h. 4 fokac akara- fokac akarac 

nac zerzéníéc ez al- zerzéníéc 's 
latocnac mondckít a' t. 

— 11 o igen io o- o igen io 
tbeofíle (optime theofíle 
TheopMe) 

— j . h . 25 zelletebé zelletebé 
128 b.h. 13 megtpkéllé- megti.kéllen 

nen c (perfecerunt) 
130 3 medcnéc médenéc 
— j . h. 5 ki vol ki volt 

131 b.h. 18 bog legcnke- bog legén ke-
nerre herré 

132 13 elereztem (di- elerezteni 
mit tere.) 

135j .h . 13 p agat kicbén p agat kiben 
138 b.h. 25 mel tunectec mel tunectec 

halat halalat 
139 12 zeniedből zemedbpl 
140 17 gplékezétpcncgplékezétecnc 

— j . h. 9 Hps teneked Q. monda, Hps 
teneked 

141 11 p tpllpc p tpllp 
143b .h . 3 p velec p vele 

— 4 zélletectol zéllctectpl 
145 9 Kic bog lattac Kit hog lat

volna lenni (quod ut tac volna 
viderunt factum) lenni 

148 20 (i pnp maga- Q. pnp maga-
nac vezedelmet (et nac vezedél-
detrimentum suifa- met tegen 
ciat.) 

— j . h. 24 f fel menén c Q. félémén0 

(et timuerunt) 
149 2 tezcnúala tézcnuala 
— 16 ticozottetec ti kpzpttetec 

Lap. Sor. Olr. 
149 j . h . 26 coueteket kpueteket 
150 b.h. 6 taneituami taneituani 

— S /a l lonie zaiion le 
— 18 repofpcncc repefpcnec 
— 24 halottpcat halottocat 
— j . h . 3 onekí p neki 
— 4 iftcénc j f tén c 

— 9 hetuékettot hetueket tpt 
— — erezette éreztet te 
— 12 p? pnekic pnekic 
— 13 múkafoc mükafoc 
— 18 cozícbe kpzícbé 
— 24 megnúgozec megnugozec 

151b. h. 8 elotocbe elptpcbé 
— I®} 2 tartotta nolnatartot tacuolna 

155 j .h . 7 be/ellene bozéllene 
159 13 Mendenec Mendennec 
160 b.h. 10 ez idpt ke" ez idpt ke -

míkeppe né bizonei- mikepj)en né 
tanotoc, ez idpt ke - bizoneitatoc 
mikeppen_né bizo- mg 
neitatoc ing 

161 9 kit latot uol- ki t niihor la-
na i c (qnam cum ri- tott uolna i'" 
deret Jesus) 

— 25 k i t en (quam k i t ím 
ecce.) 

163 4 nézuén elp nézuén mikép-
ulp belekét valaz- pen élp ülp 
tananac (iutendens beleket 's a't. 
quomodo primos accu-
bittis eligerent.) 

165 4 azocna azocnac 
— j . h . 10 p néki p nekic 

167 9 egébebén egébecbén 
168 11 vadnac pt vadnac ot 
— 18 múuélkedne- múuélkedne-

nc n c 

169 3 micor téndí- micor ténde-
téc médénéket tec médéné-

két 
170 3 iarnac uala racnac uala 

(aedificabant) 



Lap. Sor. Olv. 
173 j . h. 23 meg azonne- neg azonne-

íat (quadruplum) íat 
174 b.h. 1 abrachanac fia abrachünac 

mg kéréfní (fdius A- fia, mert ipt 
lírachae, venit eitim embernéc fia, 
filius hominis quae- mgkéréfni 
rere) 

— 17 Es ug hog(ef Es ng lpt hog 
factum est) 

175 j . b . 3 Es a- leualtac Es a" leualtac 
Es a* leualtac 

176 b.h. 11 féiedélme féiedélmi 
(principes) 

— 17 ez ígérpl eg ígérpl 
(uniim verbum) 

177 14 éréztén0 a l - éréztén0 a l -
nolkodatokat (mise- nolkodokat 
rtint insidiatores) 

178 8 fcentéletnc fiai felkélétn0 

(filii resurrectionis) fiai 
181 j . b . 4 iziatocing azt oziatoc íiíg 

(diridite iuter vos) azt 
182 b.h. 4 rae't ki na- mert k i na-

gob, auag ki zolgal gob , k i úl 
(fiam quis maior est, auag ki zol-
qui recumbit a/t qui gal 
mim'strat) 

—j.h . 16 p taneituanoc es a" taneit-
uanoc 

183 b.h. 15 p uelec o uele 
I85 j . h .24 raitaz raitam 
188 b.h. 17 Kie e beze- Kic e beze-

dec (qui sutit hi ser- dec 
mones) 

Lap. Sor. Olv. 
197 j . h . 2 hig énnekem, hig énnekem, 

mícor fem (Crede m e r t i p a z i d p 
mihi qitia venit hóra micor fem 
quando neque etc. *s a' t. 

— 16 en vagoc ki Mond neki 
's a ' t . (dicit eiJesus.• i c , en vaguc 
Ego sum qui etc.) ki *s a' t. 

201 1 a1 muuelke- a* múuelke-
det mellekét (opera détec mellé-
quae) ket 

203 20 Ez ifténnc Ez ifténnc 

miíuélkedétít (Hoc múuélkedéte 
est opus Dei) 

206 3 moduttauolna mödottauolna 
212 b.h. 10 diuofegém diupfegém 
213j .h . 19 kiuípl kűuol 
218 16 p uélec (eum ea) p uéle 
219 25 kíétlé hez kíétlehez 
227 7 Ez hog (kic fért) Ez hoz_ 
231 b.h. 20 fenéfeh mg én- fenéfeh mg 

gémét tenenalad, mi engemet te-
élpt é uilag lenne nenalad , fé-
(clarififa me apud te- ?iességgel hit 
inct ipsum claritate vallottam te 
quam habui, prius- nálad , mi 
quam mundus esset élpt e uilag 
aqud te) lenne 

232 6 te bézedet te bézeded 
233j .h . 13 Monda p né- Monda p né

ki péter Alnacuala k ipe te r : JVÍ?»» 
ke* (Dix'it ille.- non vagoc Alnac-
sum, stabant etc.) nála ke" 

237 b.h. 25 kífola k i , fola k i , 
— j . h. 5 Lattac (viderunt Lattac. 

Etzrevet. Ezen sajtóvétségek igazításait Jászay kiváná azért, hogy az egész kézirat misége lás-
sék, sőt annak hibáit is kiraká. Fejet íog rázni az ezekre pillantó, nemde? Öt levelnyi 
gyom! Hja! de hogy efféle ószerüség, legapróbbjáig hü legyen, n é g y javitárt melléje, és 
ugyan mindenik betűről betűre járassa végig ölüszemeit, 's úgy ölje ki a' botlást. 




