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K lasszikus földje a m agyar szótárirodalom nak E rdély  s 
benne Kolozsvár. A  m agyar Calepinus K olozsvárról kerül kii 
Szenei M olnár A lberten elkezdve, kinek apja székely volt, P áriz  
Pápain át Bőd P éterig  a m agyar szótárírásnak igen-igen sok 
szála fűződik Erdélyhez s benne a székelységhez. Szinte kiszám ít
hatatlan, m ekkora hatása volt ezeknek a nyelv vagyonát nyilván
tartó  száraz lajstrom oknak a m agyar írói nyelvre s érdekes föl
adata lesz a jövőnek a nyelvjárások rendszeres áttanulm ányozása 
alapján kim utatni, milyen aránytalanul nagy szerep jutott a 
székely nyelvjárásoknak hajdan az irodalmi nyelv megteremtésében.

E z  a mi glosszánk is egyik székely nyelvjárásnak érdekes 
emléke s vagyonának nyilvántartója. A  kolozsvári unitárius kollé
gium  könyvtárában akadtam  rá  rendezés közben egy 1518-ban 
kiadott latin-ném et szótárban. A  negyedrét alakú egykorit kötésű 
könyv cím lapja hiányzik, egyébként azonban teljesen ép, csak a 
végéről a függelékképpen hozzácsatolt Vocábula Saracenieci-ból 
hiányozhatik egy-két levél. Címe Panzer-ből (Annales Typogra- 
phici 6 : 88) m egállapíthatólag: Dictionarium quod Gemma Gem
marum vocant nuper castigatum. In  quo nihil eorurn que in 
prioribus excusa sunt desiderantur. Colophonja: Vocabularius 
gemma gemmarum cum additionibus diligenter revisus. Impres? 
susque in inelyta űrbe Agentinen (sic) per Joannem Knoblauch 
finit feliciter. Anno salútis nre 1518, die IV. mensi-s Decembris 
A 2— E E e. Függelékképpen hozzá van csatolva: Elucidariús vé. 
vocabularius poeticus ab Hermanno Torrentino compositus: con- 
tinens fabulas: historias: provincias: tirbes : insulas: fluvios: 
et montes illustres. Item voeabula et interpretationes greeorum 
et hebraicorum: una cum vocabulis communibus Saraeenorum 
ifi latinum translatis et alijs in fine adümctis. M egvan a a i— kkÍ5 
a többi hiányzik.

Csaknem mindenik lapja sűrűn tele van írva m agyar és 
latin  nyelvű lapszéli bejegyzésekkel (glosszák). Legtöbbször csak 
egyes szavak, néha azonban, k ivált a latin  nyelvűek, egész, mon
datok. A  tábla is hemzseg a betűtől, ■’
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4 PÍL F I MÁRTON.

A  könyv régi tulajdonosáról a ggs lap ad fölvilágosítást. 
I t t  ugyanis a következő bejegyzést o lvash atju k: Emptus In  Anno 
1577. A  Matheo Ajthay d. 20. Philippus Beóleóng. T ehát A jta i 
M áté és Bölöni F ülöp voltak a könyv tulajdonosai. Önként 
tám adna mindenkiben az a gondolat, hogy talán a bejegyzések 
is őtőlük szárm aznak valam elyiktől, annyival is inkább, m ert a 
lapszéli bejegyzések aránytalanul nagy részében rögtön föl lehet 
ismerni az »Em ptus . . .« írta  kéz vonásait. Á m de még azonkívül 
két más kéz írása is világosan fölismerhető. A z  egyik közülök 
:—  helyesírásából és nyelvéből következtetve —  egyidős lehet a 
fennebbivel. E gyéb irán t jelentéktelenül kevésszer fordul elő (vö. mor- 
daly, kemenseg Zs oldalon). A  másik azonban sokkal régibbnek 
látszik. B etűi, helyesírása, nyelve nagyon elüt két társától. M agya
rázn i is egészen máskép m agyaráz. Legtöbbször latinul. D e m agyar 
nyelvű bejegyzései is számosak és becsesek. N agyon valószínű 
tehát m ár ennyiből is, hogy a két első s egykorúnak látszó bejegy
zés a könyv két ismeretes gazdájától A jta i  M átétól s Bölöni 
F iilöp  tői szárm azik, a  harm adik kéz jegyezte régebbi glosszák 
pedig valam elyik régebbi tulajdonos kézírásai lehetnek. E z t a 
föltevést megerősíti egy igen érdekes bejegyzés. A  DDg lapon 
ugyanis ugyanaz a kéz, mely a könyv egykori tulajdonosairól 
adott felvilágosítást (»Emptus . . . stb.«), azt írja  az uncus: horog 
szóhoz adott jegyzetb en : Demetrius huniadi. ita. vncus incuruus 
horgas dogenieg séd rectius secundum alios puto esse horog leibe 
az embert allanal vágj orránál fogva szoktak vetnj. E z a bejegy
zés sok mindent m egmagyaráz. M egtudjuk belőle, hogy glosszá- 
torunknak (A jta i v. Bölöni) egyik forrása a H un yadi Dem eter 
szóbeli előadása, vagy esetleg írott szójegyzéke volt, s hogy eszerint 

valószínűleg tanítványa, illetőleg tanítványai H unyadi Demeternek. 
A z  idő pontosan összevág. H un yadi Demeter, az unitáriusok 
második püspöke (1579 július 13-tól 1592 július 6-ig) abban az 
időben (1577) rektora volt (1573— 1579) az unitáriusok kolozs
vári főiskolájának.1 Olaszországban tan u lt nagyhírű, tudós ember 
volt, a klasszikus nyelvekben kiválóan jártas.2 
e Tanítványairól, a mi glosszátorainkről, azonban ez ideig még 
semmit sem sikerült megtudnom. P ap  vagy tanár lehetett belőlük. 
A z  azonban bizonyos, hogy háromszéki születésűek (A jta , Bölön3)

1 Vö. TJzoni—Fosztó: Histor. Boci. I. 264. — 2 Uo.
s Ajta és Bölön ma is virágzó szín-unitárius községek.
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voltak. Nyelvük a háromszéki székely nyelvjárásnak egyik leg
régibb s legbecsesebb emléke. Sok olyan szavuk van, amelyet 
eddigelé csak Háromszékről ismerünk. Pl. garongyag, gorongyah, 
Jcölönte (piscis capitosus), nyomódni, hiripelö, nyűg (plicatura 
jelentésben csak Kiss Mihály adata ismeri Hsz-ről) stb.

Saját nyelvérzékükön kívül bizonyára tanácsot kértek az 
iskolában valószínűleg közkézen forgó iskolai szójegyzéktől is. 
A z é rt  nem volna például fölösleges m unka tüzetesen összevetni 
glosszánkat a körülbelül ugyanezen időben s ugyanitt készülő 
Calepinussal. Nem  lehetetlen, hogy alapjában mind a ketten egy 
forrásból m erítettek. Calepinus is tele van székely tájszókkal, 
(vö. Szily K . N yr. 1 5 : 310).

Az Ajtai-Bölöni glosszáktól külön kell választanunk az 
említett harmadik kéz bejegyzéseit. írójáról semmi útbaigazítást 
sem nyújt a könyv, de korát hozzávetőleg elég pontosan meg
határozza nyelve és helyesírása. Hogy az Ajtai-Bölöni-féle bejegy
zéseknél jóval régibb, nemcsak az írás mineműsége bizonyítja, 
hanem az is, hogy a lap szélét a ius primae occupationis alkuba 
nem ereszkedésével használja ki és foglalja el s hogy az Ajtai- 
Bölöni keze sokszor átjavítja, kihúzza vagy átírja a régi bejegy
zést a maga nyelve és helyesírása szerint. Pl. zeenwono-1 kihúzza 
s asagh-ot ír (yi) helyébe, Tcethes-1 Jcóthes-re (Oe), Tceresffa-t 
Mrösffa-va, (Is), kemencze-1 swtó Icemencze-re (Ei), otho-1 oltho-ra 
(Ei), were-1 wereo-re, illetőleg weröre (P3), segh therele-1 segh 
thörölö-re (Bi), zele-t zelö-re (Ni),pologar-tpolgar-ra, (D8), Icekenffa-1 
TcóTcenffa-ra (D8) stb. stb. javítja. Említettük már, hogy bejegy
zéseinek nagyobb része latin nyelvű. Tudós vagy tudóskodó eti
mológiai és jelentéstani magyarázatokat ad, mint pl. »presbiter 
'/. sacerdos, et dicitur quasi prebens iter */. viam, quia presbiteri 
debent alijs prebere viam, qua itur ad regnum celorum« (Te), 
vagy: »Ludum laudo pile, plus laudo pocula pile« (T2). Ez az 
utóbbi idézet hexameter. Valamelyik középkori gramatikus csinál
mánya. Hozzá hasonló s bizonyára egy helyről szedett hexameter
sor nagyon sok van könyvünkben.1

1 Pl. Prisous et antiquus. annosus. inueteratus.
Decrepitus. vetulus. vetus. emeritusque senilis.
Longeuus sit in his et pristinus atque vetustus (Ui).

Vagy: Spondeo polliceor promitto pangó paoiscor.
Splendet. et irradiat. fulget. nitet. atque coruscat.
Emicat atque micat rutillat elaret atque relucet (Aa3).
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H elyesírása meglepően régies. \
A  cs-t ez, czi, eh, chy, czy, c-vel írja  (sehol ts-se l!).
A z  sz je le : se, z, s.
A z  ö hangé: w, w, ew, e (?).
A  hosszú m agánhangzókat m egkettőztetéssel je lö li: aa, ee 

(ageek, beel, kees, meez, seek, sceel, zeen, kosaar).
A  h-t a középkori helyesírás szerint néhol fölöslegesen hasz

nálja, pl. heretus ( =  erős, vö. Z o ln a i: Nyelvem lékeink 141).
■ Főbb nyelvi sajátságait a következőkben foglaljuk össze:

1. A z  -s képző előtti vokális u -\sl van jelölve: bozu- 
saghus, haborusagus, hasonlatus, hurus  (madár), de hasnalathos.

2. A  m ai -alom -elem helyén az eredeti -alm -elm van: 

birodalm, feleim, ywthcdm, lakodalm.
3. -at -et képzős elavult a la k o k : dyadalmath, ezeivezeth 

(rabies), kazalath, myelkedeth.
■ 4 . A  folyam atos cselekvési! melléknévi igenév képzője e :
rebege, (postho) nyre, terele (törülő), felcethe (vitta), ydwezethe, 
ücereskede, (yo) thewe, methele (kés), fenesethe; de rezelw, wesw, 
merethew, hyzelJcedew, (dyo) therew. E gyéb ö végű névszók is e-vel 
végződnek : fenye  (magh), (elmeteth) ivesse, serpene, sceleffe (de 
scéleiv sem). Vö. még kewserwesseg, de kezenvesen, ekewr pastor, 
de wad eker.
. 5. A z  -ít képző alakja -et, -eit. P l. meretheny, merethetv,
ydwezethe, (fegver) tizteito.
. 6. K icsin yítő  képző helyett kyezin lámpás, kychyn were-féle

alakok használatosak.
7. Tanulságosak a következő alakok i s : gylekezethesth  (cater- 

vatim), konezonked, yelennen  (evidenter), sorkanthe, mety kees, 
sóló meti kés, czikle, bog ól, Iwgh few ne  stb.

M indezek együttvéve amellett tanúskodnak, hogy ezek a 
bejegyzések, úgy a század közepe táján, de inkább az első, mint 
a második felében a századnak, talán még a kódexek korában, 
vagy legfeljebb csak egy pár évvel később keletkezhettek, tehát 
jóval előbb, mint az 1577 táján keletkezett A jtai-B ölöni-féle 
glosszák.

Em ezek határozottan székely emberek bejegyzései, amazokat 
semmi sem köti a Székelyföldhöz. T ájszavai (talán az egy azsag-ot 
kivéve) inkább a dunántúli (drávamenti ? Tolna ? B aran ya ?) nyelv-" 
járásra vallanak: czenghe, czinghe (vö. Tsz. csinge), theelffa 
(Somogy, Z ala, Baranya), monyaro fa  (Drávam ellék), gyalom
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(G yőr, Bodrogköz), ahon,f ihon (D unántúl is), Tcaszálat (Göcsej), 
Tcezeretheny (Zala, Göcsej), nyivás (Csallóköz), sarro, penyz, zele- 
men, chyarabol (D unántúl csereboj), áspa (Baranya, V as, Rábaköz).

D e ha dunántúli az első bejegyző, hogy kerül a könyv 
Kolozsvárra olyan messze földről? E rre  az egyháztörténelem  ad 
csattanó feleletet. Tolnában és Baranyában m ár 1569-ben fölüti 
fejét az unitárizmus, s a hetvenes években m ár virágzó egyház
községei vannak.1 A z  új b it hirdetői Erdélyből (Kolozsvárról) 
kikerült ifjak .2 V elü k  m egindul s egy évszázadig tart az állandó 
érintkezés K olozsvár és Pécs között. D unántúli ifjak keresik fel 
K olozsvárt s K olozsvárról egész seregestől menekülnek ki B a ra 
nyába.8 K özülök hozhatta be valaki a könyvet Erdélybe. Nem  
lehet puszta véletlen tehát az, hogy könyvünk régibb glosszái 
éppen a baranyavidéki nyelvjárás m ellett tanúskodnak. ím e a 
nyelvtörténet világánál is csak igazolódik a történelem tanítása! 
E z  a könyv érdekes' emléke a dunántúli unitárizm usnak, s egy
ben érdekes bizonyítéka annak is, milyen keveset változnak nyelv
járásaink évszázadok alatt is. .

A  m agyar szavakat egytől-egyig kiírtam  latin  (esetleg német) 
jelentésükkel együtt, a helyesíráson sehol semmit nem változtatva. 
A z  egymástól pontosan megkülönböztethető régibb (dunántúli 
nyelvjárás) és újabb (székely nyelvjárás) bejegyzéseket két külön 
m agyar-latin sorrendben állítottam  össze. E lőbb a régi bejegyzé
seket adom, s csak azután kerül a sor a sokkal terjedelmesebb 

Ajthay-Beoleony Glosszáh-ta,.

1 Vö. Kanyaró Ferenc : Unitáriusok Magyarországon 109. s köv. 1.
3 Erdélyből kerülnek ki: Vásárhelyi Mihály, Jászberényi György, 

Válaszuti György (1572 nyarán érkezik Pécsre). Üo. 118. 1.
3 Érdekes adatokat sorol fel erre nézve Kanyaró F. id. m. (195. 1.)



I. R É G IB B  G L O S S Z Á K .

aczd: ealibs D 2 
aczelos: caligeus D 2 
fenyth[e\ aczel [a fenythe utolsó 

(e) betűje áthuzogatva] : fugil- 
lus, ein fuer ysen oder stahel, 
quo concutitur ignis ex petra 
vei sílice K j 

adó: tributum Cc6 
adó (-ffyzethe) vö. fizető 1 
agia (!), kaponia: cranium, sum

mum capitis Ff] 
agyas (kamora) vő. kamara 
agék 1. czype (femur) 
ageek: inquen M3 
alietathossag: devotio 
ahon: illic L 2
Aytho (ragastho) vö. ragasztó 
ákadozo 1. rebegő 
akarath: piaci tűm 0 2 
yo akaró: fautor I5 
akarath nyekwl [!]: invitus, non 

volens Ni 
akasthatoth: furcatus, gehenckt K 2 
akol: caula, ein schaffstal D5 
ál (orcza) vö. orcza 
álak vei bab : puppa U 2 
aldozath: cremium, sacrificium F4 

libamen O2 
all kapcza: mala 2 P 2 
ellene allany: resistere Xg 
fogadasomnak állok: woti com

potera reddo XM7 
ellene álló 1. zawar (obex, rigel)

álapath: status Aa3 
allath: ens, substantia S*
Allo (wyz) vö. víz 
wad alma (wyz) vö. víz 
alnoksagh: calliditas Dg 
alozekonsag: torpor, somnolentia 

Cc4
álut (-they) vö. tej 
alut (yseg) vö. üszög 
athal (vth) vö. út 
el amelkodo: stupidus, Stupefac- 
anzar 1. bicsak [tus Bbi
Mwsthoha anya: noverca A3 
Mwsthoba apa: novercus A3 
Mwsthoha athija: vitricus Ddg 
Aranyas: obrizum [vagy obrizus ?} 

D4 .
árok: fossa Lg
Arthan: madialis [maialis], por- 

cus domesticus castratus P 2 
aso: f  ossorium lg 
aspa vö. gombaleto 
dobos azzon: tympanistria wel 

timpanistra Cc;i 
pologax-assow [kijavítva: polgár- 

asszonj]: civissa Dg 
azak, asagh: rutábulum

báb 1. alak
bay (-vivas) vö. vivás 
keczke&a/í; hircus L s 
balgathag 1. betheg 
bálogh (kéz) vö. kéz

1 Az utalásnál mai helyesírással írom a szavakat.
3 A  dűlt betűvel szedett latin szók kézirati bejegyzések.
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balwan: beelphegór, ein abgot C3 
bakos: hircosus, fetidus L2 
hántás: tedium Cci 
barazda: sulcus Bb3 
borosda: lira, sulcus O4 
barana [!]: occa Rí 
Bathor: fretus, tutús, confisus K i 
bathorethas: tutamen Cc8 
batorsagh: securitas L i 
bekethelen: infestus, molestus, in- 

fensus M3 
gerthyabeel [átjavítva: gjorthya- 

beell] : ligneus, biltzen, lychnus 
03

belcze [átjavítva: bőlcző]: cuna, 
ein wige, cunabulum E4. 

betlieg vei balgathag: insanus M4 
betewg [!]: nodatus vagy [nodus ?] 

Q2 [ =  bütyök?] 
ekes bezed: facundia, gut gesprech 

S4
by ál, bjal: urus, bős silvester Ddg 
bíbor: byssus C4
biczak vei anzar [kijavítva: han- 

z a r !]: pugio U2 
ekewrbika [kihúzva, helyette be

írva : nadibilca]: onocrotalus E,2 
őogoth byro: arbiter B2 
bprodalm: regimen y4 
byzonwal: quidem, certe U4 enirn- 

vero, furwar S( 
bizonwal: certe, sine dubio U 4 
bochyatok, olvasok, hagyok, sedek, 

evezek: lego [A  táblán] 
boczanat: indulgentia Dd2 
bogol: bibio, musciones vermicul[a]e 

de vino nascentes. C3 muscio 
vermiculus bibens vinuni vei bibio 
3?8 [ismeretlen] 

boka (cziont) vö. csont 
bokayg: usque ad talos Bb4 
yo bor: temetum, bonum vinum 
bor (ky) vö. kő [Cci
borostyán: edera Hs 
borothwa: rasorium 
kychyn borothwa: rasiolum X i 
bors: taxus, est quoddam animal, 

ein tachs Bb4

botlás: cespitatio D 7 
botrankozas: scandalum J3 -
bozza: sambucetum J2 ebulus H3 
hozza (fia) vö. fa •
bozzas: sambucetum y2 sambuce

tum (A  táblán) 
bozúsagh: contumelia 
bozusaghus: contumeliosus P 2 
tollas bozogan: Clava E i 
besegh: ubertas Ddi 
beseghes: ubertosus, ubertuosus, 

uberosus TJdj 
bewetheni [átjavítva: bövíthení\

ubertare Ddi 
bewethiven [átjavítva: bőwtthwen\ 

ubertim Ddi 
botiv 1. niomas 
buar: urinator Ddg 
bykes: faginetum y4 
byk (ffia) vö. fa 
bynthelen: insons M4

cyrkalom, circalom: circinus, ein 
cirkel Dg 

czalanos: urticetum Ddg urticetum 
(A  táblán) 

czalard prestigiosus F7 impostor 
Mi

czalard-vel lo p o : lauernio, decep- 
tor vei fúr Oi 

yegh czap [utána írva Jegh cziap] : 
stiria Aa4 

czaplar: caupo D5 
chprabol [kihúzva, helyette beírva: 

chiere bogár] : brucus, ein ke- 
fer D i

czava: nautea, in qua coria (?) mace- 
rantur Qi 

czelekedet vei m yelkedeth: fací- 
nus y4 

czegher: pila T 2
czenghe: pila T 2 [vö. csinge Tsz.] 

czyngewel (yaczo) vö. játszó 
czeple: tritulator, excussor Gĉ  
czepvj: stupa Bbi 
czewrus: quercetum (A  táblán) 
czerelewk [átjavítva: czerglewk]; 

cambio D 8
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czerep: testa C02 
czerpene: sartago, patella y3 [vö. 

Tsz.
czyga: trochea O07 eculeus H3 
czikle: tenticula ein ryem oder 

strick, laqueus qui tenditur 
avibus Cci [ismeretlen vö. cik- 
lend osikli Tsz.] . 

kethel [átjavítva : kethel] czinalo: 
funifer K i 

gwz czinalo restiarius X4 
czype, agek: femur ys 
czypke: rubeus [olv. rubus] X 4 
czypkees: rubetum, locus ubi rubi 

cr esc unt X4 
czyzar, fenesethe : politor T4 
cyzma: coturnus, pedis indumen

tum E 3 
czomo: massa P3 
boka cziont: talus Bb4 
chopa: lippitudo O3 \ 
chopas [sem] vö. szem 
czuka: lucius O4 
czvbr vei ystalo : horreum L3

dagad: tumet CC7 
dagadnj: tumescere CC7 
dagadok: turgeo Ccg 
dyadalm, giozedelem: triumphus 

Cc.
dyadalmath [!]: tropheum CC7 
dyo [terew] vö. törő 
disno [ol] vö. ol
-zyl dyzno: ericius, erinacius, ein 

igel j i  ' 
thengewry sindhysno: chirogrillus, 

ein merkatz Ds 
dob: tympanum Cc3 
dobos: tympanator 603

egh: halitus, spiritus L j *. 
eghe (ysegh) vö. üszög •. 
egessegh: equalitas, glycheit Ii 
egesegh 1. hasnalath 
eghaz (ffya) vö. fiu 
eghaz (ewreze) vö. őriző . 
eke (zarwa) vö. szarv 
ekees decorus Gr2

ekés vö. beszéd 
Ekesetheni: venustare D dí . 
ekeselth: insignis, praeclarus, no

bilis M4 
ekthelensegh: dedecus G-¿ 
elesegh: edulium H3 
menthwl eleztheb: quantotius M3 
(syg) -elew vö. szügy", 
ellene vö. áll 
ellene vö. morgani 
meghemeztheni: absumere A3 
kereskedő ember: institor, merca

tor M4
enghede: fautor, amicus, ein gun

ner I5
eperp: fraga, ein erdberkrut I8 
erdem: meritum P5 
erelkedes: conatus E4 
ewres: robustus X 4 ,
herews [kihúzva, helyette beírva: 

Erős]: f  ortis, robustus I 8 
erewsethenjj: solidare Aai . 
erethelen: imbecillus, imbecillis Mi 
erethlensegh: imbecillitas Mi 
eresetheni: roborare X 4 
erezwen: lucus, silva, nemus Pi 

[vö. eresztvény Tsz.] 
erwen: vertes Dds 
eseth: casus Db
ezewezeth [!]: frenesis est apostema 

cerebri ex calore. Etiam est 
rabies vei furor K i •. 

eweth: asperiolus, ein eychorn B4 
ewezni: remigare X 2 
euezek 1. bochyatok 
ewezez [!] : remigium Xg .' .
eweze: remus X2

ffa (myes) vö. mives 
ffa (wago) vö. vágó 
bozzaffa: sambuca *
b jk ffa : fagus I 4
fíyathal fa, cziemete: frutes K i 
has/fa [!]: tilia Cc3 
Jeghene/fa : abies A2 - 
kechkerago ffa: taxus Bbi 
kekenffa. [átjavítva: kokénffa] :

cinus Ds



monyarojfa  [!] corylus 3?g
mj&rffa: tremulus Cc6 :
nyr (fa)' vö. nyir
somffa: cornus Fg
theelffa : ilex L* [vö. Tsz. Gyöngy.

Sz.] .
zederffa : sicomorus Zg 
zyljfa :  ulmus Ddg 
sylua/fa; prunus IIj 
ffagy w : sepum, sebum Z2 
ziw ffaydalmas: vecors D dt [is

meretlen] 
ziw faydalin: vecordia Ddi [is

meretlen] 
ffaklya: teda Cci fax, teda I5 
ffark (myntring) vö. matring 
jfazék (yarto) vö. gyártó 
fégver (tizteito) vö. tisztító 
ffeyedelm: princeps, tribunus Ccg 
ffeyer (gém) vö. gém 
feyer (themyen) vö. tömjén 
ffeyersegh: albedo Dg , 

fekel [átjavítva: fekelj] Dds 
/ekeles: verricosus Ddg 
fel (bora) vö. óra 
feleim : timor, pavor lg pavor, 

timor Gcs 
sem fene: pupilla Ug 
fenythe vö. acél 
fenesethe 1. czyzar 
fen (kw) vö. kő .
Iwgy fewne [!]: pinus T2 (Ily 

alakban ismeretlen] 
ffenye (magb) vö, mag ' 
lúg ffenies: pinetum (A  táblán) 
fferegh: curculio Gi 
swferegh: teredo Cc2 
eghaz ffya: vitricus ecclesie Ddg 
ffyathal (fa) vö. fa 
fias (tik) vö. tyuk .
ffyzethez: retributio X3 
adóffyzethe: tributarius Ccb 
ffogadas vö. áll 
ffoghathkozas: defectus G2 
ffoglalnaak: manciparent P.2 . 
ffoghatho: capax Dg 
ffogo : forceps Is . '
ffogoth (byro) vö. biró

KOLOZSVÁRI

kyff ól: effluit H4 : 
ff olyas: rivus X 4 
ff olyaska: rivulus X 4 
zerthele/fowa£ [!]; filum setatum [!] 

Is [olv. szertelen] 
fono: netrix Qi 
megffonyadny : emarcere II,
;ffordul, hayol: vergitur Ddg 
ffeyed (tlisteye) vö. tető 
ffekethe: vitta Ddg 
fekethe: reticula, mitra, mulierum

x 8 _ ;
gabonafew • spica A aj 
sceleffe [átjavítva: sceleffó] zóló" 

gerezd: botrus botrio, ein wein
trüb Di

ffewenyesffewld: sabulum aréna yj,
ffewenyes [ffewld] vö, föld
ffeswen: tenax Oci
ffeswensegh: tenacitas Cci
franczu: morbus gallicus P 7
frigh: treuga, treuge Ccg
fu o : follis lg
fylemjle vö. madár •,
ffy r : coturnix Fg cotumix Fa
fizes salicetum (A  táblán)

gabona [few] vö. fő 
gabona [sál] vö.. szál' . 
galocza: saimo y8 
gheghe: faux I5 -
ffeyerg'em: ardea, ein reiger B3 
ghembelye [átjavítva: gliembelyo] 

teres Oca 
ghereblye : rastrum X j 
gombalyag: glomus, est nexio vei 

coadunatio filorum K 4 
gombaleto: alabrum [kihúzva s

helyébe írv a : aspa] A5 
gomboleto: girgillum Kg 
gonoz vö.. megszűnni 
gewrcz: spasmus Aag 
gwz, g ú s: restis, funis X3 
gwz [czinalo] vö. csináló 
gyalog [wth] vö. út, 
gyaloni: sagena, rete magnum yi 
gyantha: gagates, ein perlin oder 

űammestein, piropus Kg '

ÖLOSSZÁK. 1 1
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ffazekyartho: lutificulus [!] ein 
hafner P j 

y  gyartho: faber arcuarius I4 
kerekgyartho: rotarius X4 
kees gyartho: faber cultrarius cul- 

trifex  I4 
íewthelgyartho: scenofactorius,

Bcenofaotor I3 •
kewthelgjjarthas: scenofaotoria js  
gyerthya [beel] vö. bél 
gyorthi/a [beell] vö. bél 
gijorsasagh, hamarsagh: velocitas 

Ti
gynge 1. lagh
getrelm (?) [átjavítva: getrőlem] 

vei k y n : torneamentum Cc4 
gezhetetlen: invictus Ni 
gyethek [!]: cumulo P 4 
gylekezethesth: catervatim D5

hab : procella, tempestas fluetuum
T 8

hob 1. víz
háborusagh: litigium 0.t discor

dia
haborusagus [!]: eeditiosus Z l 
liadnagysagh: imperiatus Mi 
hagyok 1. bochyatok 
werews hagyma: ascalonia B4 

[PP.-nál mogyoróhagyma] 
hay: axungia C2 
halyag 1. homal Ag 
hayo: carina D.j 
hayol: euergit I2 1. fordul 
hayoz [átjavítva: liyoz], haioz 

[átjavítva : haiosz]: panthera Sí 
haladas: inducie [!] M2 
haladék: dilatio G 4 
halai: letum O2 
madar halo: aucipula Cj 
hamarsagh 1. gyorsasagh 
hamu (peleh) vö. peleh 
hanyatliomloyok [!] praeceps T5 

[ily alakban sehol] 
harmatozny: rorare X* 
has (ffa) vö. fa
has (kethesek) vö. kötés (fasciae 

tiliaceae)

hassas [!] .* tilieetum CC3 [isme
retlen]

hasas: tilieetum (A táblán) 
hasastoth: físsus I 7 
hasonlatus [ ! ] consimilis Hí 
hasnalath vei egesegh: salubri- 

tas J2
hasnalathos, tehetős: eficax H3 
hasonlathossag: salubritas Jg 
hatul (kopaz) vö. kopasz 
hatyw [!] .• olor, cignus S 2 
hathyw madar: cygnus D j 
hazugh: nugax, nugas R3 
hegym&l [vagy: hegy, mai ?]: terri

tórium CC2 
heg (-thete) vö. tető 
heya: miluus Pg 
herews 1. erős
hernyó: eruco, nocius vermis I 2. 
herwath: pallidus 
herwathsagh: palliditas R 4 
herdethny: euangelizare I 2 
hyttethlen: perfidus 84 
hyzelkedew: adulator C4 
hód: fiber, castor, ein biber lg.

castor, ein byber Dg 
liod (keze) vö. köz 
hogh: quod U4 
hoher: lictor, percussor O3 
liollo: corvus P3 .
homal vei h alyag: albugo est glau- 

citas vei albedo oculorum Ag: 
homalossagh: obseuritas D2 
homlok: frons K i 
(hányát) homloyok vö. hányát 
horgas 1. thekerghe 
horogh: hamus, ein visch angel, 

oder ein vinck an eynem 
horog: uncus Ddg [pantzer L j 
hewlgh: migalus, est parvum ani

mai, ein hermel Pt; 
hewlgj, H ó lg j: emellus [! olv. her

melus ?] H4 
liurus (madar) vö. madár 
hywel: vagina Ccg

yde towa: huc illuc Mi 
yde; aer aut etas [!] I2
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ydeglienyles: exilium lg 
ydwezethe: salvator I2 
yffiu: ephebus I i  
ygaz: reotus
ighezez [!]: incantatio, zaubery M2 
ygekezem: tendo Cci 
ihon: hic L2 
y (gyartho) vö. gyártó 
yllethel: afíecisti, afflixisti 
yn 1. thorok 
ynnen: inde N2 
yres (ruha) vö. ruha 
irgalmas: misericors P (; 
irgalmassag: misericordia Pö 
yrgalmazni (kezdek) vö. kezd 
yrgalmazok: miseror, misereor P2 
ystalo 1. czwr
ythelek vei zamlalok: censeo De 
y z : compago E3 
yzek: compages Es 
yzethlen: insipidus, ungesohmaokt 

M4
czyngewel yaczo: pilliludius, est 

ille qui cum pila ludit i'2 (vö. 
czenghe) 

yegh (ozap) vö. csap 
yeg: signum Z3 
Jeghene (fía) vö. fa 
yelennen: evidenter, offienbarlich I2 
yelenteni: 1. meg odozny 
yelenthem: insinuó M4 
yó (thewe) vö. tevő 
yozan: sobrius Aai 
ywthalm: prémium Tg

kakuk: cuculus F4
kalitka: capola D4
kaloda: cippus Dg compes E3
agyas kamora: talamus Bbt
kan: verres Dds
kanczial: luscus Pi
kapa: ligo O3
kapcza: vö. áll a
weres kapoztha: brassea D i
kapostha (tors) vö. torzsa
kappan: capo D5
kapta: crepida P4 formipedia Is
karó: palus, -li Sí

káromlás: blasphemia C4 
kárpit: cortina
karwol: [átjavítva: karw olj]: ni- 

sus, alietus Q2 ‘
kaza: falx I4
kaza vei zarlo: falx, ein sichel I4 
kaza (kyw) vö. kő 
kazalath: fenisecium, ipsa feni 

sectio et veluti messis feni I5 
[Csak a Tsz. ismeri Göcsejből] 

keczke (bak) vö. bak 
kechkeragó (őa) vö. fa 
kegelmes: benignus C3 mitis P<; 
kegethlen: immanis 
keh tussis Oc8 
napkeleth (sceel) vö. szél 
keleuen: pustula TJ3 
kellemethesseg: beneplacentia C3
kenten, savanio: austerus, streng O2 
kemen: asper B4 
kemencze: furnus K2 clibanus, 

fornax Ei 
kemenczes: clibanarius, ein ofíen- 

macher E t 
kemeñseg: austeritas C2 . 
kenghel: stapes [!] Aa3 
kengel: strepa [!] Aa4 
kengelwas: scansile J3 
Marthoth kenyer: ipa, est panis 

tinctus N2 
kowaznekylwalo kenyer: azymus 

[Az y felett a két vonás más 
tolié] 02 

kerek (gyartho) vö. gyártó 
kerek (wagas) vö. vágás 
kereskede (ember) vö. ember 
kerthweles: piretum (A táblán) 

[ =  körtvélyes] 
methele kés 1. sarro 
mety kees: vanga, ein wyngart- 

messer Cc8 
sóló meti kés [!]: fa lx vineatica I4 
kees (gyartho) vö. gyártó 
kezerwesen: acriter A 4 
kewserwesseg: anxietas B i 
kessery: acidus, amarus A2 
keserv:: acer A3 
kezeretheny (!): instigare M4
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két napi (wigasag) vő. vigasság 
kethelkedees vei welekedes': hesi- 

tatio, zwifelung L 2 
kethrecz: cortes sunt loca in do- 

mibus rusticis ubi aves haben- 
túr P 2 .

balogh k éz: sinistra leva manus 02 
yrgalmazni kezdek: miseresco P,-; 
kewese (tebetb) vö. több 
kychyn (borotbwa) vö. borotva 
kyczin (lámpás) vö. lámpás 
kychin (medve) vö. medve 
kychin (orozlan) vö. oroszlán 
kychynne (resth) vö. rest .
kychyn (rosa) vö. rózsa 
kychyn (were) vö. verő 
kys (hóra) vö. óra 
kyn L . gethrelm 
kenczj (-tartó) vö. tartó 
kywanathossagh: affectus A5 
kywanathossag: desiderium G-3 
koncz vei rem ek: frustum, ein 

stuck K i 
konczonked (!): frustatim K i 
konkol: lolium O4 
hatul kopaz: reealvaster, retro 

calvus X i 
koporsó: loculus O4 , 
korom: fuligo K t 
korsagh: morbus eaducus D 2

[PP.-nál is] 
korsagos: epilepticus Ii 
kos: vervex Dd3 
kosaar : Copbinus, ein tragkorp Bg 
kowacz (mester) vö. mester 
koivaz: zyma, fermentum Be! 
borky (?): tartarum Bb4 [MA.-nál 

borkő] 
fenkw : cos E3 , , 
kaza kyw : cos falcaria B3 
kerestele kw [átjavítva: kerestelő 

ky] : baptisterium, tauffstein C3 
tyz ythe kw: silex Z 3. 
keken (ffia) vö. fa ,
keresía, : fraxinus I5' .
kethel (czinalo) vö. csináló 
kewthél (gyarthas) vö. gyártás 
keivthel (gyartho) vö. gyártó .

pola kethel 1. postho sel ;
kethes (kijavítva: kóthes): ligá

mén O3 .
has kethesek: fasciae tiliaceae Ccfi 
kethnye (kijavítva :kótnye): ligare 

binden O3 -
kewethni: sequi Z 2 persequere (!) T i 
kewersseg: anxungia, pinquedo B j 
kéz: distantia H 2 
bőd keze: interlunium Oj (vö.. 

hó köz)
kuczar (!): pincerna, vini dispen

sator T 2 ,

kyseb, kwszőb: limen O3 
lagh, gynge (átjavítva: gynge) 

tener Cci 
lakodalm: convivium B2 
lámpás: laterna Oi 
kychin lámpás: parva laterna 03 
lankadas: torpor, pigritia €¡04 
la[nk]uth (?): lassus, fessus Oj 
lathorsagh: latrocinium Oi -
lehelle: inspiravit M4 
lencze: lens, -tis 0 2 
leep: splen Aa3 lien O3 ;
lepes zerenth: passim S2 , 
(zemle) lysth vö. zsemle .
lopo 1. czalard
lugh: lixiuium O4 * '
lúg (ffienies) vö. fenyves 
Iwgy (fewne) vö. fenyő

maczka: murilegus P 8 •. 
madar (balo) vö. háló 
fylemyle madar: luscinia P } 
(hathyw) madar vö. hattyú 
hurus madar: turdus Ccs. 
madaras: auceps Ci 
mag : granellum A3 ,
ffenyew»«^: junipyrum JÍ3 
maga biras vö. mértékletesség , 
magassagh: altitudo, culmen B4 
magzath 1. nemzeth 
may: epar, iecur Sí L4 
maios: tornáculum ,
zelmalom . [átjavítva: zelmalom] 1 

ventimola Dd2 : ,
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vyzimalom: aquimola B 2 
marok, thener: pugillus, -um U2 
martanj: tingere Cc3 • 
Marthoth (kenyer) vö. kenyér 
más fel (hóra) vö. óra 
mecczeni: tondere O04 
kychin medwe: ursulus Ddg 
m el: quod IT4
menthwl (eleztheb) vö. elesztébb 
menyeth: mustela P 8 
meretheny: baurire L i 
meretliew: hauritorium L i 
merth: ettenim [!] I 2 
merthékletessegli, seu maga biras: 

temperantia C01 
mese: enigma Sí 
kowaoz mester: faber ferrarius I 4 
elmeteth (wesse) vö. vessző 
metendo [olv. metendő ? Vagy latin 

szó ?] : manipulus, ein bantvol, 
tantum segetis, quantum manus 
[metendo ?] capere potest P 3 

mety (kees) vö. kés 
(sóló) meti (kés) vö. kés - 
metJiele (kés) vö. kés 
meez: calx, cementum B2 
myelkedeth 1. czelekedet [1. NySz.] 
ffamyes : lignarius 0 3 
Sark myntring; [!J; postela T5 

[Ilyen alakban nincs sebol] 
mocziok: litura, macula O4 
niolj: tinea Cc3 
monyaro: corylum F 3 
monyaro (ffa) vö. fa : 
ellene morgani vei ugathni: ob- 

latrare Q4 
mossas: lotio Oi 
mwsthoha vö. anya, apa 
munka: labor E4

nagy (ur) vö. ur 
•nagh (were) vö. verő 
nap (nywgath) vö. nyugat 
neg nap [átjavítva: negj nap] 

quatriduum TJ3 
neged napi: quatriduanus U3 
nyolczad napi: oetiduanus E i 
napam: socrns Aai

negj (nap) vö. nap 
neged (napi) vö. napi 
az birodalomban negiedes: tet- 

rarcha OC2 
nemzeth vei m agzatb: germen*

generatio vei fruotus K 3 
nemzeth: tribus, progenies, ein

geschleebt Cot! 
nospola: esculus, ein nespelbaum I 2 
nesthen (orozlan) vö. oroszlány 
nyak (zirtt) vö. szirt : 
nyakas: cervicatus D 7 
nyaláb, ketelek: fasciculus, par

vis fascis I5 
nyarña : tremulus Cc6 
nawálya vei, nawalyassagli: cala

mitas D 2 
nyrla,: vibex Dd4 
postho nyre: pannirasor Sí 
nywas: mugitus P7 
nyolcz: octo R, 
nyolczad (napi) vö. napi 
nyomarek: curuca, curruca Grj 

(PP.-nál »nyomorék poszáta 
madár«) 

niomas, botw : typus Cc3 
nap nywgath: crepusculum Í4  
Nyvl lepus O2

oda: illic Mi 
odal: latus Oi
meg odozny, yelenteni: enodare,.

explanare Ii 
odwas: concavus E4 
dysno o l: suarium Bb3 
oluasok 1. bochyatok 
okos: cautus D5 
okosan: cautus D5 
okossagh: cautio Dg 
orcza: gena K 3 
orsó: fusum K 2 
fel hora: sémi hora 
kys hora: borologium vei hőre- 

logium, ein vorwerck, oder 
stundglasz L 3 

másfél hora: sesquihora 
horas: borarius L 3 
al orcza: larva Oi
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kychin orozlan: leünculus O2 
nesthen orozlan: lea Oi 
oth: illic Mi istic N3 
othalmaztatom: tutor, tueor Ccg 
Malmazo : tutor, defensor Co8 
otho, oltho: [az l betű más kéz 

beszúrása] coagulum, quod po- 
nitur in lacte ut coaguletur 
Ej [á második kéz írásával: 
olto, alut tej]

•othromba : distortus Ha 
ozlathoth: partitus S2 
ototth (yseg) yö. üszög

ekewl [átjavítva őkől] : pugnus U2 
■ekewr (pastor) vö. pásztor 
wad eker vei byal: bubalus D i 
•eghaz ewreze [átjavítva: ewriző] 

templarius Cci . 
ewrek: evum, etas, seculum vei 

perpetuum quod cum mundo 
incipit esse I 2 

erwen [kijavítva halványabb tin
. tá v a l: őrwen]: carybdis D 4 
ewz: canus D3 
■ezwer: burdo, burdus D i 
p a r t b a b o g la r o s : balteus C3

paczirta (?): galenita (?) K 2 
payz: scutum y4 
panczel: lorioa 0 4 
paplan: culcitra F4 stragulum Aa4 
parth: ripa X 4 
partha(w) vö. őv 
ekewr pastor: bubulcus D i 
pathákos: lutulentus, luto plenus 

[a nem eléggé figyelmes javító 
fazakos-ra ja v ítá ; a lutulentus 
előtti szó ugyanis lutifigulus] Pi 

patliko: babata [!] O2 
pathko (zeg) vö. szeg 
hamu peleh, peleh: favilla I5
■ [Sehol sincs meg] 
penyz: muoor, putredo panis P 7 
penyzlez: mucidus és mucor mellé 

írva P 7 [Yö. G-yöngyösi Szót. 
penezles] 

pénz: nomisma, nummus Q3

pénz (were) vö. verő : 
peep L . pogacza
perem: fimbria, extremitas vestis I T 
pyacz: theatrum C01 
pyncze: penarium S3 
pystrang : truta vei trutta Oc7 
pogacza, peep: puls TI2 
pohárnok potillator T 2 
pola (kethel) vö. kötél 
pologar [kijavítva : polgár] : civis 

ein burger Ds 
pologar (ásson) vö. asszony 
porczogo: cartilago naris D5 
postho (nyre) vö. nyírő 
postho sel vei pola keth el: fascia, 

ein wickelband oder sohnur, 
cui pueri involvuntur lg 

pozdoriü: stipula Aa4

ragaszkodny: herere, anhangen L2 
Aythoragastho: postis Tg [PP.- 

nál is] 
rawo: exactor S7 
rebege [átjavítva: rebegő] akadozo: 

balbus C2 [Yö. Mura,] 
reghen: dudum H2 
reytekhel: abditus [locus] A 2 
reketye: viminetum Dd5 . 
remek 1. konc (frustum) 
Bemensegh: spes 
reseghes: temulentus Ccj 
reseghsegh: temulentia Cci 
resketes: tremor Cc5 
rezkethek: trepido Cos 
Besth: piger T 2 
kychynne resth: pigellus T 2 
restben, tunyan: tepide, remisse 
resthsegh: pigrities T 2 [Cc2 
rezegeskedny: crapulari P 3 
liezehv: lima O3 
rethez: vectis Ddi 
rettenetlieseg: terror Cc2 
rew: vadum Cc8 
rigó: merula P5 
1 lythka: rarus X j 
Rogy a: uligo [!] Ddti 
rokka: colus E 2 
rokonsagh: parentela S2 ,
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rozzas: pannosus 81 [Yö. NySz.] 
kychyn rosa: rosella S4 
yres ruha: cataplasma D5 [PP.- 

nál is]

sargha: ceruleus est glaucus pan
nus, ein gelb tuch D7 

sarro vei methele kés [!]: sécula, 
savanio 1. kemény [falx rL\
sawanyo: acidus, amarus A3 
seghethsegh: iuvamentum N3 
segh (-terele) vő. törölő 
semergeni: rugare X 4 
seregli: congregatio 
sereg: turba Cc7 
seregh [!]: sturio, est genus pis- 

cium ein stoer Bbi 
sereghel: sturnus Bbi 
serpene: patella S2 
sethetsegh: tenebrosus Cet 
syma: glaber K4 
sysah: galea K 2 
sokassag: tumultus Oc7 
som (fa) vö. fa . 
sorkanthe [!]: calcar D2 [Yö. sor- 

cante Schlágli Szj.] 
sorok vei meez: calx, est poste

rior pars pedís et cementum, 
K alck D 2 

zyl (dizno) vö. disznó •
thengewry sin (dhysno) vö. disznó 
syivelthes [átjavítva : sywőlthes] : 

sybilus Z3

Lovat szaguldany: eguum fremen- 
tem mittere I i 

zayko: garrulus K4 
gabonasaZ: culmus 
sam (tartbo) vö. tartó 
zamar (-thwizk) vö. tövis 
zamlalok 1. ythelek 
szár: tibia CC3 
zár (zeghes) vö. szegés 
zarmazni: pullulare U 2, germi

nare K3 
ekezarwa: buris Di 
sedek 1. bochyatok 
zeder (fa) vö. fa

PÁ LFI MÁlíTON : KOLOZSVÁRI GLOSSZÁK.

patliko zeg: gumphus, ein huff- 
nagel L i 

zár zeghes: crurifragium F4 
samolsee/c vei gyamolseek : scabel- 

lum y 3
napkeletb sceel [!]: [kihúzva, he

lyette beírva : deli zel] auster O2 
zelemen: trabs, trabes: Cc4 
zeles: latus Oi 
sem (fene) vö. fény 
chopas sem [átjavítva: ehopas

szem] : lippus O3 
scelewsm  [!] racemus U4 
semeczke: ocellus Rí 
zemeth: scobs y4 
zeen (-wono) vö. vonó 
zel (-malom) vö. malom 
(lepes) zerenth vö. lépés 
seretzen: chaldeus D 2 
zerzez [átjavítva: szerzez]: pax, 

fídes Ir; [R4
serzez [átjavítva.: serzess]: pactio 
sethernye [!]: ocrea, [Com.-nál:

szekernye] B4 [Sehol sem ford. 
elő ily alakban] 

sydalmazoth: reprobatus X 3 
zyl (-ffa) vö. fa 
sylva . (-fa) vö. fa 
sylwa : prunum Ui 
nyak zir tt: cervix D 7 
zytha: taratantara Bb4 
ziw (faydalmas) vö. fájdalmas 
ziw (ffaydalm) vö. fájdalom 
vevsopo: sanguisuga N2 
zorgalmaskodni: studere Bbi 
zorgalmatos: sollicitus A a i 
sóló (meti kés) vö. kés 
wad zele [kijavítva: wad zelő]: 

labrusca N4 
scele (-fe) vö. fő 
scelew (sem) vö. szem 
senyeg: tapetum Bb4 
zerthele[n ?] (fonal) vö. fonál 
SW (feregh) vö. féreg 
zivnywg: zynzala, parva musca Bei 
zwniodny: torpere Cc4 
zwniodozas; torpor, somnolentia Cc4 
zibniodozo: torpidus Cc4

2
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surók vei surk: pix Ts 
sygelew: Antilena, antela T5 [szü- 
sykseg: penuria 84 [gyelő]
zyles: partus Sa 
zinethlen: instanter K4 
senethlen: sedule, sedulo Zj 
meg senny [átjavítva: swnny] az 

gonoztwl: resipere, resipiscere, 
widerkeren von bősen Xs

thagh: artus B4
thakacz: lanifex N4 textor Cc^
thakon: mucus P7
thai [tartho] vö. tartó
tlialiga, ta lig a : bigae, birotum C4
taliga: tibiale [!] CC3
thalygas: carrucarius, bigarius U3
thalp: callus D2
thamaskodom: appodior, innitor M4 
thanulathlan tynó : iuvenculus in- 

domitus N3 
tliarto vei ragadó: tenax Cci 
kenczy tartó: thesaurarius Cc2 
sam tartho: censor D e 
thaltartho: scutellarium y4 
meghtartathot: obtentus Rt 
alntthey: lac coagulatum Bi 
thekerghe vei horgas : tortuosus CC4 
tekozlo: prodigus 
themerdek: crassus I\  
feyer themyen: olibanus, album, 

incensum K,2 
thengel: axis
thengelycz: carduelis, est quae- 

dam avis, ein distelfinck D4 
thengewry (sindhysno) vö. disznó 
thener 1. marok 
therd: poples, genu T5 
thereh: fascis, onus I5 
thermeseth: sexus Z13 
ffeyed theteye 1. hegthete 
hegthete vei fieyed theteye: ver

tex Dd3 
tétova (vonni) vö. vonni 
yo thewe: benefieus C3 
tymar: coriarius, ein lederer P3 
tynoczka: iuvenculus, iuvencula Ng- 
tythkos : secretus Z%

tytok: secretum Zi 
tyztessegh: cultus Í4  
fegver tizteito: politor armorum T& . 
tok : theca, capsella C c j. 
thol: pluma T 4 
tollas [bozogan] vö.' buzogány 
tholmacz: interpres Ni 
thorma: nasturtium A j 
thorok vei y n : faux, palatum, dér 

guom. Etiam capitur pro gu
thure 15 

torio: stipula Aa4 
kaposthaíorsa: maguder, magú- 

deris P2 
kaposthaíors [!’] : tirsus OC3 
(yde) towa: vö. ide 
kewese tebeth: paulo plus S3 
theel (ffa) vö. fa 
thewr: spata, gladius Aaa 
ther: romphea, rhomphea X 4 
therew: pistellus, pistillus T3 
dyo terew: nucifraga Q3 
seghtherele [kijavítva halványabb 

tintával: seghthőrölő] : anuter- 
gium, ein arschwisch Bi 

zamarthwizk [átjavítva: zamar-
thewis] : tribulus, ein distel Cc6 

thewyskes: senticetum Z 2 
trombita: buccina D i 
tudathlan: inscius M4, expers,, 

immunis, vei carens I3 
tudakozom: investigo Nx 
tunyán 1. resthen 
túzok: bistardus C4 
tyze [!], zaczko: crumena P4 
tyz [-ythe] vö. ütő 
tyzeth [ythni] vö. üt 
tyz [ythe k w ]: vö. kő 
fias t ik : chorus E 2

vgathni 1. ellene morgani 
nagy u r : tyrannus OC3 
athal vth: trames Ccb 
gyalogh wth, ösvény: callis Dg 
utalni: fastidiare I5 
ylesek: sedile, ein sessel [ =  ülő

szék] 
ysegh: titio Ccs
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aluth yseg vei ototth : titio Cc4 
eghe ysegh : toris, ein brant Cc4 
otottb yseg 1. aluth yseg 
y stíl : caldarium, ein Kessel Dg 
tyzeth ythni : fugillare, f  euer

schlagen K i 
íenythe vő. aczél 
(tyz) ythe (kw) vö. kő 
tjzythe [kiigazítva : tyzythő] : fu- 

gillator, excussor est ignis K i

wad alma (vyz) vö. viz 
iCad (zele) vö. szőlő 
íerekwagas : orbita R3 
If a wago : lignicida O3 ' 
wakandak : talpa Bb4 
wakaras : scalpatio I3 
wakaro, lo wakaro: strigilis, stri- 
wakarok: scalpo y3 [gil Bbj 
wakmerewseeg : temeritas Cci 
ical : humerus B3 
wallany : testari Cc2 
wallok : testificari Cc2 fateor I5 
wallas: testificatio Cc2 
wallo : testificator Cc2 
walthoztatya : transfigurât Ccg 
ivam: vectigal Ddi vám: telo- 

neurn, eine zol Cci 
wankos : thorale CC3 cervical,

pulvinar D 7 
war: ars, turris B4 
warssa : nassa L i 
welekedes 1. kethelkedees 
ver(sopo) vö. szopó 
iverews (hagyma) vö. hagyma 
we[res] (kaposztha) vö. káposzta 
pénz were : faber monetarius X4 
kycliyn were [kijavítva : kychyn 

wereo] : marcellus, malleus, ein 
hammer P s

nagh were [kijavítva: nagh werő] 
marcus, magnus malleus, ein 
grosser hammer P3 

werem: caverna Db, specus Aa2 
wesse: ren X2
vesw: tomus [! olv. tornus] CC4 
wesw: celtes, celtis D 6 
elmeteth wesse [kijavítva : wesső] 

venike: sarmenta, sunt purga- 
menta arborum y;; 

wethekedes: contentio F a 
wethekede [!]: disceptator Hi 
wethele: trama ÖC5 
wethemen: sata, seminata ys' 
wyder: urna Ddg 
két napi wigasag: biduanum gau

dium 04
wygyazni: insudare M4 ■
vyz vel hob: unda IM7 
Allow yz: lacuna, lacus N4 
vyzi (malom) vö. malom 
wad alma vy z: pomacium, potus 

vel cibus ex pomis factus, ein 
apffelmusz oder dranck T 4 

viza: huso, est nomen piscis,
huse L3

wyzkethek: pruritus, scabies TTj 
bay vivas : duellum H2 
tétova uonni: torquere 0c4 
zeenwono: rutabulum yi

zawar: repagulum, obex X2 
zawar vei ellene a lio : obex, ein 

rigel Q4
be zawarathlan [!]: apertum (os

tium), depessulatum G-3 
samol (-seek) vö. szék 
zemle vei zemlelysth [kihúzva, 

helyette beírva : sémiié] : simila 
syndel: scindula y4 .
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ablak (gyártó) vö. gyártó 
abrak: farrago I5 1. enni való 
abrak (ozto) vö. osztó 
abrazat, allapat: habitudo, habi-, 

tus L i
adakozo: liberális O2 benignus C3 
adakozas: largitio Oi 
adni: imponere Mi 
adnj auagj teokeleny (?): devo- 

vere G3 
el adni): venundare Ddg 
eleibe adni: demonstrare Ga L.

meg magiarazni 
eleúenseget adni: alere Ae 
ki adni: prodere T 8 
megadni m agat: se reddere vic- 

tum Gr2
tanolsagot adni, paroneziolny : pre- 

cipere T5 
utat adni: véla dare Ddi 
adós (orzag) vö. ország 
agg: arbutum B2 
olto agg: planta Tg virgultum I)d3 
seprw agh: rusous yi 
vad ag: truncus sylvestris 0e7 
vad olto agg: silvestris truncus Z4 
agár: canis militeus [olv. meli- 

taeus ?] D3 
sok agu (giortya) vö. gyertya 
agj (vető) vö. vető 
agy, z<gk: lectica Oi 
agiagh: argilla B3 
agiafs]: aoutus A4 
agias: acutus, scharpff A4 
agiasoyi gondolkodni: acute cogi

tare A..;

agy$t alias f ortsok: lumbus Pj 
aia k: labium N4 
aiandekoztas: largitio Oi 
ayton (allo) vö. álló 
aianlany, igierny (!): conüicere E4 
ayto vö. klenczj
el aiúlas: —  82 (pavidus fölé 

írva)
meg(a)kadni 1. kötelezni. 
akaratija zeren t: sponte Aa3 
szabad akaratod szerent: pro

libidó arbitrio Tg 
zabad akarattiabol: volens Dd7 
akarmint 1. valamint 
ala (hozás) vö. hozás 
alá (való) vö. való 
alaczion (haio) vö. hajó 
alakos: prestigiator T 7 
alazni: dekonestare. diffamare Grg 

detrahere O4 
alatt: subter Bb2 
alattomba: furtim, latenter Kg 
alattomban: clam D 8 
fő alcz: arhitectus B2 
alczj (mw) vö. mű 
áldozni): immolare Mi 
áldozni: cedere De 
alkolmas: opportunus, conveniens 

B,2 probabilis T 8 vö. kőzepze- 
rint való, ok 

alkolmatos: idoneus L4 
alkolmatlan: intempestivus Ni 
alkotas: corollarium E3 
Álkotmanj): edifieium, ein buw H3 
meg alkodny [kijavítva: meg

alkonn^-ra] : convenire P2



PÁLFI MÁRTON; KOLOZSVÁRI GLOSSZÁK. 21

all (peres) vö. peres 
alla embernek: bucca D i 
valaminek az alla: nientum P5 
ellene allani: vindicare Dds 
meg allany, felben hadni: desi- 

stere G-3 ■
ayton álló : janitor L4 
helliere allatny, megh adny : resti- 

tuere X 3 
elteteő alla t: elementum H4 
olvado allat: metallum P5 
tengeri allat: equoreus Ii 
allapat 1. abrazat 
bozzú alias: vindicta I)d5 
testnek szép állássá: compositio 

membrorum E3 
zeme allasa, nezese, zeme forgasa: 

obtutus E i 
allazot- (fék) vö. fék 
allo vö. tő
holna allia: axilla, ala B4 axis, 

axilla O2 
bis alma: cotinum ' [narancz ki

húzva] F 3 
Adam almaia: bronchus D i 
almas k é k : ceruleus D x D7 
almélkodo: attonitus Ci 
alnok, forgot: versutus Dd3 
altal vö, érteni 
altal (ut) vö. ut 
el altatni: persuadere Ti 
el altató, h itető: persuasor Ti 
altol vö. út
alut 1. étek, tej, tenger 
ampolna: ampulla A 7 
mos.thoha anjam: noverca Bég 
mosthoha apam: vitricus Ee2 
apró vö. darázs 
apród: apparitor B2 
ar ( v í z )  v ö .  v í z  
arr 1. berr
meg arradni: exundare I 4 
meg arradotth: sevit (!) Z3 
arczadlan [!]: spurcus, fetidus Aa3 
merő aranibol: solido auro Aai 
meg araniazny (!): deaurare, ver- 
aratni 1. kazalni [gulden Gri 
aranzas; coniectura F i

azt aranzom: coniecto Fi 
En azt aranzom: puto hoc TJg 
araz: palma R 4 
arbocz vö. fa 
arkolni: derivare Gg 
haio arniek 1. haio haz 
árok (fenek) vö. fenék 
arpa: ordeum B 3 
arpa (vis) vö. víz 
áru, b ér: merces Pb 
eczet arulo: acetarius A 3 
hazaianak aruloia : perduellio (!) S4 
draga illat arwlo (!): unguentarius 

Dd7
kony arulo: bibliothecarius C3 
arúa: orphanus TJ2 
el ásni vei el rejten j: premere Tg 
el ásni 1. el takarni 
sir aso: vespilio Dd4 
asitozni: oseitare R3 
mezei aska: grillus L i 
aspa: alabrum, ein haspel Á6 
auult: imbutus Mj 
azzony (dologh) vö. dolog 
a’ mely azzonj az ura hirenelkwl 

reszegeskedik, deőseől: coeni-
peta D6 

atkozni: abominari A2 
atkoznj: inprecari G 3 [Fi
atiafiusagh vei zeretet: consensus 
masjk attjam: patruus Ee2 [Isme

retlen]
meny azzonj: sponsa Aag 
niozolio azzony: prónuba TJi 
azalek obsonium, opsonium Q4 
el ázni) 1. el olvadni 
asag (uj) vö. hüvelyk Ujj

egiptumbeli báb: colocasia E2 
badogh vágj gionta: electrum H4 
bagoly: noctua Q2 ulula Ddg 
bagolj (borso) vö. borso 
baynok: pugil U2 
baiúz: mixa (!) humor narium,

schnuder [Félreértés, a schnu- 
dert összetéveszti a schnurbart
tal] Pfl 

baj (uiuo) vö. vívó
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balog (kezw) vö. kezű 
balúan (ymadas) vö. imádás 
banath, siras: luctus, planctus Pi 
kő bantas: calculus [Vö.

Murm. 906. és Kr.] 
barazk: persicum T i vö. magh 
baratkozas: conciliatio E 4 
barasso: Gorona, Armigezetusa (!) 
baratsag 1. zeretet [E3
barkocza: esculus, ein nespelbaum 

lg arbustum (?) B4 sorbus Aa2 
barlang: lustrum, speluncaPi cavus 
barlangok: rupes cavae yi [Dß 
barom vö. tartas 
barom (kőrőm) vö. köröm 
barom (paztor) vö. pásztor 
Haznos barom: iumentum N3 
labas barom: armentum B3 
barsoni) vö. ruha 
bastia, sancz: propugnaculum üj 
batka: as B 4 
bátor vö. szivü 
batorsagh: munitio Pg 
batrab: munitior P 8 
bauadua: attonitus, stupefactus Ci 
tiuk begy: ruma (!) X 4 
bel (faias) vö. fájás 
b§ll: macies P i mellé írva 
beel: exta I4 
bel: intestinum Ni 
giortia beeil: lichmen O3 
diop&eZ (!): nucleus Q3 
bel (poklos) vö. poklos 
beles artocrea, ein paster B4 
beles: libum, ein pfefferkuch O3 
cliwrke béka: rubeta rana X 4 
zöld béka: calamita D2 
valakit meg bekeltetny: revocare 

in gratiam K 4 
beko: compes E3 
bér 1. áru
berr, a rr : precium rl\; 
fogadot bér es: mercenarius P5 
berbecz: vervex Bd3 
Berek: nemus Qi 
berekenie: esculus, ein nespelbaum 
berekenye: sorbum Aa2 [I2
bezed, z o : oratio E ;i

corpazo bezed: satyra y3 
lassú bezed: sermo Z 2 
edes bezediö: leporarius O2 
ekes bezedw: facundus, wol-

sprechende I 4 
io bezedw: afiabilis A5 
nyag bezedv (!) : grandiloquus ein 

hart reder K 4 
meg bezellem: memoro, narro P 4 
hiyusagot bezelleny: vanitare Oc8 
fene betegsegh vagy szent Antal 

twze: herpeta L2 
ragadó, dőgős betegsegh: conta- 

gium P2 
bijal 1. wad eker 
nádi bika 1. ekwrbika 
bika 1. ökör 
bimbó: gemma K3 
cziecz bimbó: pappa Sí 
bincz: quiscula U4 
bincz: frinilla, est quaedam avis 

quae frigore cantat, ein rot- 
brustlin K i [pinty?] 

birni : regere Po 
maga biras 1. merthekletessegh 
biro: cónsul P i 1. igazgató 
íté lő  biro : pretor, index T7 
uduar&iro : curio Gri 
birodalom: sceptrum J 4 potestas 
birosagli: consulatus F2 [T5 
birsagh: sacramentum Ji 
bírságolni: privare T7 
birsagolny: multare Ps 
birtokába vö. menni 
bis (alma) vö. alma 
bitiakQ) 1. bőg [bütyök?] [Gr2 
valakire valamit biznj: demandare 
futtaban bizakodo: fuga fidens K2 
bizonytany: confirmare E 4 
bizonysagh: arbitrium B2 
bodogitani: beare C3 
bocziatok, oluasok, hagiok, szedek, 

euezek; lego Oi 
botsattatotth (?): apostolus R 2 
bogacz koro: carduus ein distel D 4 
chiere bogar: 1. chyarabol 
lo bogar: oestrum B,i uespa Bd3 

asilius est musca, ein brem B 4
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seliem zaro bogár: bombix C4 
szar tolio bogár: scarabeus J3

[PP.-nál szarhajtő bogár] 
:zarvas bogár: lucanus cervus vo- 

laris [?] O4 
boglaros (w) vö. öv 
-bojtok (!): 1. bőg 
boitorian: tribulum Ccg 
.boka (cziontt) vö. csont 
kéz boka: carpus ] ) ( 
bokáig erő vö. ruha 
bokor vö. csipke 
bolha (fw) vö. fű 
bolond: sanus (!) J2 vecors Ddi 
bolondoskodni: sanire, insanire,

rasen J2 mente capi P 4 
bolondság: fúror K2 
bolondsagh: insania M4 
bolondul, oktalanul: temere Oci 
bőiig (!) 1. rakúa (Yö. vgian bólőg) 
boligani, iarni: vagari Ocg 
boljgani 1. teveljgeni 
bomlás: solutio Aai 
vy bor: hornum vinum L3 
czipős borr: plicticon vinum kkj 
öorcziap 1. bata gerenczj 
boriúzas: fadura le, 
torna  vei gereblie: erpica est

rastrum, ein ege Ii 
boros (kenier) vö. kenyér 
borostian (fa) vö. fa 
bagolj borso: cicer D? 
borzas: incomptus Mg hirsutus L2 
bot: verber Ddg 
bozzonkodny: indignari M2 
bozzontani: insultare M4 
bozzu (alias) vö. állás 
bozzwallas nelkw l: inultus Ni 
bozzusagh: stomacum (!) Aa4 
bő:  fecundus I5 
boczwletes 1. zent 
böcziibletesseg: excellentia I3 
bőg (!) bitiak (!) bojtok (!): nodus Q2 
vgian bolog: referto X s (Yö. bőiig) 
■bóícz gnarus, sciens, peritus K4 
bolczj (!): ingeniosus Mg 
bőr (ing) vö. ing 
«lenen bor: cutis Gi

vékony bwr: aluta Á6 
bőség: copia cumulatio ]?4 abun- 

dantia L i fecunditas I5 
bötw: caracter, imago, signurn D 4 
bow: largus Oi
bovolkődni uagi felliul haladni: 
búár: mergus P5 [superare Bb3 
az vizben való búborczio: bulla D i 
búdoklany I. lappanghany 
budoklany 1. rejtezni 
budosas: fuga K i 
budoso: abactus, fugatus A2 
bujasag, tobzodas, szomorusagh, 

luxus P l 
búyasagh, bűiasagh: libidó, cupidi- 

tas 0 2 
buta 1. konia
búza, vetemeny, gabona: frumen- 

tum K i
tőrök búza: milium indicum Pg 
bwnó's: sons A at 
bwntetes: supplicium Bb:; 
bwntelen: innocens Aai 
bwntetetlen: inultus Ni

cziafolni: vincire [!] Dds [iíd.-, 
meg kel czafolny: vinciendus est [!] 
czel: certamen, scopus I4 carcer 

(alias)
czelt feltenni: affigere A 5 
fel tőttem az czftlt: propositum 

habeo scopium [!] I4 
czekla vei pare: béta O3 
czethál: balena C2 
czet hal: cetus D t 
czifrazas: venustas Dd2 
czifrázni: venustare Dd2 
czifras: exquisitus I 4 
cikkel: articulus B 4 
czikkel 1. réz
cimbalom: tinnibulum [!] OC3 
czimbalom: tinnibulum Cc? 
czimeres: cristatus F 4 
czipő: —  ? Ti 
cipros: cypressus Dg 
cypros: cupressus. Gi 
czompo: tinca Ccs
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cziacziogo: loquax O4 nugosus Q:¡ 
chiachiogo: garrulus K 2 
cziacziogny: nugari Qg 
cziak, tiz ta : merus, purus, darus P5 
cziak hamar 1. égj el futólag [!] 
cziak nem: prope modum Ui 
cziaknem mind: pene [!] S4 
chijalard, hitető (?): impostor Mi 
czialard 1. leseskedeo 
chyalardsag: dolus H2 
czialatni: frustrari K i 
(bor) cz'iap vö. bor 
Jegh cziap: stiria Aa4 
chaplar: enopotus Ii 
cziapo: fullo, ein walcker K i 

[MA.-nál i s !] 
chjatorna: aqueduotus B2 [Mi 
ki folio cziatorna : ilignis eanalis [!] 
chiatornas (kút) vö. kút 
cziattogas: fragor lg 
cziecz (bimbó) vö. bimbó 
cziegely (mező) vö. mező 
chjeh, (országh) vö. ország 
czielekedet: machina-, opera Pi

actio A3 [Px
okos czielekedet: considérata actio 
farkas czielekedetvi: Avxovgyos (?) 
czielekedni: efficere H3 [O3
keduem zerint czielekeggiel: voti 

compotem me fac E4 
cíñemete: ramus, surculus Bbs 
czjemete: virgwlta Dds 
cziemete 1. őyathal fa 
cziendez 1. egiwgiw 
cziendesz: tranquillus Cc5 
chjendesz: coneubia E4 [Yö. Oon- 

cubia n o x: czindez iykor Mur- 
melius 3.] 

cziendesseg 1. henieles 
cziendesseg: quies I l4 
meg cziendezedny: conticere P 2 
chiendezitteni: lenire O2 
cziengo: canor, sonus [v. cano- 

rus ?] D3 
chiepp, chiep : tribuía Ocg 
chjepeges: stilla A a t 
czierdwles: strepitus Aa4 
cher [fa] vö. fa

czieres: quercetum U3 
chiere (bogár) vö. bogár 
czierelek: muto Ps 
czierelny, valtan i: cambire Dg 
chjerfai (feregh) vö. féreg 
cziergenj: obstrepere B,i 
hugios czierep : mattula, matula P* 
czie,ze: patera S2 1
chiga: cocleae terrestres [!] Z2 
tengeri chiga: concha Z 2 
cyger 1. zwl dizno 
chiklany [!] : singultare Z 4 
chjk (hal) vö. hal 
chyklandos: titillicus 603 
chillag: canicula Dg vö. mellegb 
chillagh: aster B 4 [chillagh
budoso üstökös chillagh: planéta

T 3 [l 2
esti chillag: vesper Dd4 besperus- 
hainal chillagh: lucifer, ein mor

genstern O4 venus Dd2 
menniei chillag ok :  sidera Z13 

mellegh chillagh: canicula D3 
cMlliangiok (?) : curuca, avis quae- 

dam parva alienos pullos edu- 
cans, ein graszmuck. E t capitur 
pro viro alienas proles hutriente, 
quas tamen credit esse suas Gri 

czienalni 1. rakni 
giermeket czinalni: liberis ope

rám dare O2 
erczból czinalt vö. edény 
czipke bokor: rubus 
czipni: decerpere Gri 
czipó's vö. bor 
cziok: basium Cg 
chionka: mancus P2 
boka cziontt: —  S3 
forgo cziontt: coxendix Eg 
szar chont: tibia P 4 
cziorda: pecuariumSg armentumBj; 
cziuczios: (suegh) vö. süveg 
chiúff: morio P7 
chjúff: facetus I 4 
chiufólnj: detrahere Grs 
meg cziufoltatom: rideor X3 
chiúfsagh: sanna I2 
chúfsagh: facetia I4
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czúfsag 1. hizelkédes .
chiuda: monstrum P 7 
cziwszni 1. föl ni 
cziüggeni: pendere 83 
chwgőr: vinacium Dds 
chwrke: pullastra U2 
chwrke (béka) vö. béka

daraboson, ruton: incomposüe E3 
daras : crábones [!] F3 
apró daras: vespa F3 
lo daras: crabro F3 
daru '(fiú) vö. fiú 
Iro deák: — - I t 
deaksag 1. tudomány 
delczeg: sternax Aa4 
deli (zel) vö. szél 
dér: pruina Ui 
deres: glaucus K 4 
dezmas: arendator B 3 
diú 1. ember diú 
szereczien dió: mirristica nux P@ 
zeretsén dió: nux miristica: Q4 
(Köbbel vö. bél 
ember diut fizetny vö. ember 
dizno (paztor) vö. pásztor 
disznó (tekeneö) vö. tekenyő 
zolgj [!] dizno: histrix est animal 

spinosus, ein igei [sűldiszno ?] L 3 
szwl dizno: heretius L2 
zwl dizno aut cyger: echidna H3 
dysno (ol) vö. ol 
dizes: amoenus Á  ̂
dolog: actio A3
azzony dologh: femineus I5 rés- 

effeminata H3 
hadi dologh: rés militáris P 6 
házi dolog: rés domestica H2 
kezdet dolog: susceptus Bb3 
nagj dologh: seriola Z2 
dolog tevő (nap) vö. nap 
nagj, draga, io dolog: rés grawis L i 
perbeli dolog: forensis I 8 
zep dolog: praeclarum facinus I4 
tanaczbeli dologh: senatoria rés Zi 
vilagj dolog: mundana rés P8 
domb 1. hegj 
dorgálni): redarguere S í

dorgálni, fe id e n i: reprehenderá X3 
dór gatas (?? dagadas?? dór goles??)

öarbunculus D 4 
doromb : sistrum A ai plectrum Tg 
dog, halai [v. doghalal ?]: pesti- 

lentia Tj 
dSgeniegh: cestus, est coriám cum 

plumbo infuso vei baculus pugi- 
lum, ein stritkolb B 7. 

horgas dogenieg: vneus incurvus 
Demetrius huniadi Ha, sed rec- 
tius secundum olios puto esse 
horog kibe az embert allanal 
vágj orránál fogna szoktak 
vetnj. Dds (Ismeretlen) 

dögös vö. betegség 
dolengezni [!] : horrere L3 [T8 
meg dőlni, le fekenni: procubare 
meny dorges: tonitrus Cc4 
draga: preelarus Tg 
draga vö. elme 
draga 1. zent 
dragasag: —  I¡ 
be dúgny: obserare Q4 
diódőlni [!], eneklenj: cantare D3. 
dwhóskódny: furere K¡¿ 
dwhósseg: furor K2

eb (kapor) vö. kapor 
eb (legj) vö. légy 
eb (nyelw) vö. nyelv 
eb (orcza) vö. orcza 
eb (szőlő) vö. szőlő 
szelendek eb: molosus, magnus 

canis P7 velter, canis venáticas 
eczet (arulo) vö. áruló [Dd2 
erczbol czinalt edenj: ereus, eneuslg. 
edes vö. beszéd 
edes levelw [fw] vö. fű 
edeseg 1. niaiassag 
edesgetni: delinire Gr3 
efelikor [!] : gallicinium, galli can

tu s; ein hanen krey vei est 
tertia vigilia K 2 vigilia Ddé 

hideg eegh alat: sub divo Hí 
egbe [nezeő] vö. néző 
uekony eget zinak be, fognak: 

exceptant auras leves I3
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erdei eger: emptra (?) H4 
eger (!) vö. fa
egez, ut universus coetus, az egez 

giwlekezet I)d7 
egesz, épp: integer M7 
eget: ustus Dd8 
egetnj): aduri A j 
zen egeteo carbonarius, ein kol- 

brenner D 4 
■eggres: onphax [!] K.2 
vad egres: ruscus yi 
égj vö. idejű
■égj (elfutólag) vö. futólag 
egietlen egy singularis Z t 
égj arant: aeque Ii 
egienes (?): erectus I 2 
Igienes, fold auagy egieb effele: 

planus T3 
igienes, kő v e r : obesus Q4 
egienesseg gratia K4 
szin alat való Igyenetlensegh;

concordia discotio [!] E 4 
eggiesseg: coniunctio P i commu- 

nitaa Eg 
égj ház (fiusagb) vö. fiuság 
egimas kőzőt: citro utroque Dg 
egiwgiw 1. puzta 
egiwgiw cziendez: lenis 0 2 
ehseg: fames I4 
két ey: binoctium C4 
setet ey vei hajnal: crepusculum E4 
■eiel jaro [madar] vö. madár 
eytel: congium Px [Erdélyi tájszó] 
egy eytel, p in t: sextarius Z3 
hibát eyteni: delinquere Gr2 
eytzaka: pernox T i 
eek, hasito zeg: cnneus E4 
eke [szaru] vö. szarv 
eke [talp] vö. talp 
ékes: compositus E3 
ékes, f r is : liberális, elegáns, exqui- 

situs O2 vö. illendő, jó, beszéd, 
nyelvű 

ékesen: graphice K 4 
ekesiti aut m eczi: fingere I7 
ektelen: illiberalis Ma 1. lator 
; undok
éktelen, zegien: indecoras M2

ektelenseg: dedecus I 7
eledel pastus 82 vö. élet, ennivaló
eleibe vö. vet
megelegedem: contentor E2 
megelegetlek [!] : contentorj est eon- 

tentum facéré P2 -
megelegettetet: contentatus 
ozve élegiwlése valami dolognak: 

confusio Pi 
kapu elep: propplea kk2 Ti! 
eleseg: alimentum Ag 
elet vei eledel: victus Dds 
eleven [bőr] vö. bőr 
meg eleueniteni, erositeny: recreare 

X i
eleuenseg: vigor D d5 
gII: acies A3 
ellensegh: hostis Lg 
elme: ingenium M3 [I3
draga elme: excellens, excellentia 
io elmeivi: acutus, ingeniosus A4 
élmes: ingeniosus M3 [P7
kedue zerint elnj): molliter vivere 
elő vö. menetel 
élő horgát, (kaza) vö. kasza 
élül vö. érni 
élteteo [allat] vö. állat 
két elw vö. fejsze 
elsob: primarius T7 [L3
Ember diú [!] : homagium, huldung 
ember diút fizetny: homagiare,

hűiden I13 
ezes ember: compos mentis, seu 

animi E 4 
fő ember: prímás T7 [I2
hereit ember: eunuchus, castratus 
legj ember: praebe te virum : Tg 
madar fogo ember: aucularius Oi 
mester ember: artifex 
myes ember: architector, archi- 

tectus Bg 
munka tehető ember: ferrea pro

genies 16 
niaias ember: homo populáris T4 
pulia ember: antipodon [!] B t 

nanus, est parvus homo Pg 
wteőt ember: sideratus, sidere

(gutta) afilatus Z 3
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az melj embernek fegt fele vagion : 
hermophroditus L2 

Emberseges, Jamborsagos: inge«
• nuus- M3 . 
embersegtelen: illiberalis Mi 
embertelen: immodestus Mx 
üonak fel emelese: contentio vocis F 2 
meg emezteni: consumere F i 
megemeztes: digestio 0-4 
meg emeztetet: consumptus, con> 

sumptio la  
emeztetheo: digestibilis Gr4 
emlekezet: mentiatio P 4 
magiar enek: carmen patrium B 4 
magiar enek, vagy uers: patrium 

carmen S2 
eneklenj: 1. dwdőlni 
enekleni: psallere Mt 
enekles:. concentos E 4 
engedelmesseg: officium Q4 
-engedetlen: immoriger [!] Mi 
engedni: obtemperare Q4 
el engedni: ferre I 0 . 
engegj: [indulgere, remitiere mellé
■ írva] [B2
eggwt enni: cóepulari; mit essen 
•enni (való) vő. való 
el enjezni, el m ulnj: evanescere I2 
enyw: glutinum K 4 
eniw : viscus Ddg 
őzúe enyuezny: contabulare F2 
meg enhitenj: coercere E 2 com- 

pescere E3 
megh enhitenj.: sedare L i 
meg enhittenj: 1. szelegitteny 
meg epedet, el farradot: fessus lg 
épp 1. egesz
eppen: integre, penitus M4 
erez: es [olv. aes] I2 
erez (törő) vö. törő -
•erdei vö. egér, isten 
gyakor erdő: saltusy2(Vö. Murm. 

286)
vad erdő: aviarum Cx
vadon erdő: incultumaviarum M2
erdő (őrző) vö. őrző
erek (szakadasa) vö. ér
eresz: tectum Cci

erezkedeo (merigj) vö. mirigy 
meg ereztem: relaxare X2 
erkolez: 1. zokas 
ért erkolez: gravitas K 4 
feslet erkolezj: mos solutus Aai 
jámbor erkoly [!] : modestia vagy 

modestus ? Pg 
nemes erkolezj: ingenuitas, nobi

litas M3 
erny: attingere Ci 
elől érni elől ragadni : preripere Tg 
erős: fortis I 8 
erozak: vis Ddö vö. tétel 
erőtlen, oly az ki iogiot ereje 

effieminatus H3 
vizi erővel: aere navali J g navali 

aere Qi 
ersek: archiepiscopus B 2 
ért vö. erkölcs 
ertelem: intelligentia Ni 
erteni: accipere A3 [Ti
altal erteni, altal lá tn i: perspicere 
esem, meg zakaztom: incido Mg 
ketsegben eses: diffidentia Gr4 
el eset: excidit I3 
az sereg orraban eset e l : impri

mis cecidit M4 
eskatula: acerra A3 
eskenni: peiorare S3 
el esni: labescere N4 
neki. esni valam inek: dedo Gr2 
fő esperest: archidiaconus B a 
espotalj: nosocomium Q3 
kő essö: grando; hagel K 4 
szapor esseo: imber Mi 
ester pare : bilitum 04 
esti: vö. csillag 
ezaki (zel) vö. szél 
ezes vö. ember 
ezkoz: orgánum K3 
házi ezkoz: supellex Bbs 
ezteke: trula Ce7 
eztekelek: pungo U2 
eztekeles 1. eztenezes 
ezten : stimulus Aa4.: .
két eztendeo: biennium 04 
vy eztendő [l] : sti*ena A a4 , 
vy eztendőt adn y: strenare Aa4
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minden eztendSnkent: quotannis U4 
eztenezes, eztelseles : punctio TJ2 
Esztergar: ornurn [!] E3 
eztergar: tornus CC4 
ezterha: stillicidium Aa4 
eszwles: canicies, ein graheit Dg 
etek: moreíum P 7 
alut etek: cibus gélidus Ds 
turos etek: tiroteroticus (?) Cc3 
etek hordo (tál) vö. tál 
etel: esus, cibus I 2 
leltednek etele: pabulum animi S2 
etető meregel: intoxicator, ein

vergeber mit gifft Ni 
meg ethni: intosicare Ni 
eto: intoxicator Ni 
evezek: 1. bocziatok 
ezer: chilias D7
meg ezivztózny: deargentare Gri

fa (láb) vö. láb 
fa  (moha) vö. moh 
fa  (nias) vö. nyárs 
fa  (nieső) vö. nyeső 
fa  (odua) vö. odú 
fa  (tetw) vö. tetű 
arbocz f a : malus P2 
borostian fa:  laurus Oi 
cher f a : ilex L,t 
Eger fa  aut giortian f a : ornus 

3Js alnus Ag 
feniő ffa : junipyrus N3 
fwz fa:  salix y2
göreobleő (?) f a : cilindrum, lig

num quod ex traverso navis 
ponitur, per quod dependet 
velum D7 

giortian fa L . eger fa 
Jauor fa:  arbutus-hoz irva B 2 
Johar f a : pia tanús T3 
keres/fa [kijavítva kőrősfía] : fraxi- 
makkos f a : suber Bbi [nus Is 
naranc'z f a : cydonius D7 
nyár fa:  populus Tb 
nyrfa : betula C3 
vad olay f a : olea P 2 
ostor menj [!] ffa : taxus Bht 
puzpang/a, puz pong f a : buxus D i

rakottia f a : genista K3 siler,, 
salix Z 3

Eawas/a [!] : epimerus, est lignum 
in quo dice [!] fiunt Ii [NySz- 
ban nincs meg] .

Isten faia alias Isten szakalá: 
abrotanum, stabwurz A 2 

zaldobfa: alnus Ag 
teza f a : taxus BI14 
tiza f a : hebenus L i 
tőlgj f a : robur X4 
teőuisses ffa: vepres D d2 
vadalma fa vagy valami a g : arbu- 

tum B>2
zanot fa : citisus D s genesta K3 
fa az kiuel az szerw földet verik : 

cilindrus D 7 
faczan (Madai*) vö. madár 
faggias: sevosus Z3 [frieren K 3 
fagny [vagy fogny] ;  gelare, ge- 
fagios: rigidus X4 concretus E4. 
fagioskodni: rigere X4 
pokol fay: degener Gr2 
o%l fa ias: 1. verrel való betegsegh 
kézi faydalom, közwenj: chiragra 

Dg (Vö. Murm. 883) 
fajtalansagh 1. izoniusagh 
el faizas: degenerare G-2 
faklia: fex lg
fakó, hamű zin w : gilvus K3
falath: buccellus D i
falath: bolus, ein bisz 04
falw : vicus Dds
faratsag 1. verittek
fa rk : veretrum Dd3 [C.-nál is}
farkas vö. cselekedetű
farradni: sudare Bb2
el farradot 1. megepedet lg
farrat kapas: effetus innitor K3
farsangh: bacchanalia C2
farsangolni: bacchari C2
főre való fatiol, proprie (?) lepedő;

peplum S4 
fazakos 1. pathakos 
fá zn i: algere Ag 
ki fecziegni: efutire H3 [H3 
gondolatlan ki fecziegni: effutire... 
feddeni: accusare A 3
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megfecldes, dargalas : reprehensio 
X 3

valakivel feddodni, panaszolkodny: 
expostulari cum áliquo I4 

«1 fedezni, palastolnj: occultare B i 
fedő  [az 0 javítás, helyén talán e 

állott] : cooperculum, tegimen Fa 
fel fegyverkeztetni: armare B3 
láb fe je : connexus pedis F i 
feiedelemsegh 1. tizt 
feier [onn] vö. ón 
feier [timien] vö. tömjén 
feyny: sugere Eb* 
két elw feize : bipennis, hellebart 

oder byhel 04 
fejteni, meg zabaditani: solvere A ai 
le feyteni, vetkezni: dissuere H2 
le feytem: dissueo H2 
fejtegetes 1. magiarazas 
ki fejtegetni: explicare I3 
fel feythetetlen zőűetsegh: irritum 

pactum Na 
fyk: lupatum XJi 
allazot fék: lupatum Pi 
fejt, kőto fék: capistrum B 3 
fekemlo vei gieplő: loramenta 0 4 
le fekenni 1. meg dőlni 
fekete: piceus T2 vö. ón 
fekete, súgorgos, szintelen s luridus, 

pallidus, obscurus, tenebrosus, 
sordidus P* 

fe l: obliquus y4 —  vö. szemű 
fel, horgas: obliquus Q4

fel zel vö. szél 
feledekeny: immemor Mi 
felekeznyvenerem  repetere Dd2 
fele más: dispar Hí 
felben vö. vág
felben all az dolog incoata rés M2 
felestókóm : jentaculum L 4 
iorol fele[t]kezel: immemor bene- 
felette obnixe Q4 [fiái Mi
feletteb vö. való 
fellivl vö. haladni 
felni, iedezni, rettegni: examinare 

[olv. exanimari] I3 pavere S2 
felre vö. szólni

fene vö. betegség 
fene vágj Szent Antal tw ze : 

sacer ignis yx 
fenek: fundum K i 
fenek: imus M2 centrum est punc- 

tus in medio circuli Dg 
arók fenek: convallis E2 
valamiben való fenek: ima Mi 
kerek fento: radius rotae U4 
feniegetny, fenyegetny: minari P 6 
feniegetny g iakorta: minitare, mi

nitari Pg 
feni)egettetibnk: minamur Pg 
fenies 1. tisztitatot 
feniesseg: fulgor K i 
fenytenij: disciplinare Hí compes- 

cere E3
fenytek: disciplina, doctrina Hí 
feniő vö. mag 
feniő (Sa) vö. fa 
fenlenj: emicare H 4 
chjerfai feregh: cossus F3 
palazk feregh: cimex Ds cumex F4 
zalonna feregh : tararas, tarma Bb4 
fertelmes: adulter A5 vitiosus Dd4 
fertelmesseg: adulterium A5 
ferteztetnj: maculare P2 
meg ferteztetni, meg serteni: vio

lare Ddg 
ki feselhetetlen [!]: laborinthus

labyrintus N4 fesiet: solutus A at 
feslet erkolcz 1. ala való 
feswleni) [!]: pexare Ti 
feswletlen haia lenn i: impexos

habere capillos Mi 
meg fesw lt: pexus T i 
fezek: nidus Q¡¡ 
fezket (rakni) vö. rakni 
fias vö. tyuk 
figielmetes: attentus Ci 
fillér: obulus Ki 
fiú : adolescens H3 
szentegyhaz fia: edilis, custos

domuum Hs 
égj haz fiusagh: aedilitium H3 
daru fiú: vipio Dds 
fodor alias tarelia az tiknak: 

crispus F4
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fogadas: votus [olv. votum ?] B d 7 
pactum K i 

zo fogadatlan: iuga detrectans N3 
detrectans iuga G3 

fogadni) 1. kezdeni 
zot nem fogadny: detractare, male- 

dicere G3 
szó fogado, tanolo: docilis H2 
az iutalom foglallia őkot [olv. 

őköt] rabba [olv. rabbá]: est 
enim in illisipsa merces auctho- 
ramentum servitutis Ci 

fogny: préhendere Tg 
fogo (idő) vö. idő 
ki fogo (helj) vö. hely 
fogiatkozni: deorescere G2 
meg fogiatkozni: deficere Gg dece

dere Gi 
fok (hagjma) vö. hagyma 
főldozni 1. toldozni 
fóliám : rivus X 4 
fóliás: diseursus Hí 
foliasa vágj rendj valaminek: 

tenor Cci 
égj porazon foljjnak az kin az 

agart hordozzak: copula irrupta 
tenent F 3 

Égj porazon foljnak: loram irrup- 
tani tenent 0 4 

folio (forrás) vö. forrás 
foljo vö. víz 
ki folio vö. cziatorna 
folni, menni, cziwszni: labere N4 
fonás: pensum 84 
fonni: pensum trahere S4 
kertet fonny: viminare Ddr, 
fondor: delator G2 
font 1. mertek
fonth (?): mina, ein pfundt P<; 
kéz fordítás: virgula diuina Ddg 
uizha fordittatot: conversus F 2 
forgacz: quisquiliae IT4 
forgás: girum Kg 
zeme forgasa 1. zeme allasa 
forgatni: vertere Ddg 
forgatni, ziligiteni: tractare Cc5 
forgatni, mozgatni: movere P7 
forgo (cziont) vö. csont

forgo (z§l) vö. szél 
forgolodny: circumvectare Ds - 
forgot 1. alnok 
fortsok 1. agyek
folio forrasa az tudomannak: főm  

perennis philosophiae S4 
fostato: clisterium E t 
foztas 1. niuzas 
megfoztany: orbare R3 
meg foztattam etteől az tiztol 

orbatus sum hoc munere E s . 
fő vö. ember, esperest, tolvaj.

1. nagy 
fő  kőtő: cesticillus D 7 
fo koteo: vitta Ddg 
feőld tellus Cci 
feőld (indulás) vö. indulás 
hasadozot feőld: Mulca terra L3. 
termo főid: tellus Cci 
földi [!] : ferreus, yserin Inde ferreon- 

progenies vágj munka kezitő [?]; 
főldj vö. mogyoro [ember I& 
főre való vö. fátyol 
főseg: dignitas G4 
fösvény 1. ssinar 
fősuenyseg: avaricies Ci 
foueny: calx (alias) D2 aréna B3 
fouenij [!]: limus O3 .
temerdek főúeny: sabulum yi 
franczú :■ Gallicus morbus [Yö- 

Murm. 903. MA.]
Francia vö. ország 
fr ig : fed us, frid I5 
fr ig j: inducie Ma 
f r is : magnificus P2 1. ekés . 
fel fualkodny: intumescere Ni 
furchiasag: curiositas Gi 
fútas: evasio I2 
futhatnj: evadere y2 
ide tova futni: discurrere Hí 
futok: consequor F i 
égj el futólag, cziak hamar: obi
futtában vö. bizakodó [tér Q4 
bolha fw : psillium  U2 
edes leuelw fw : gliciriza [olv., 

glycyrrhiza] K 4 
gabona f ü : arista, spica B3. 
lo here fw : trifolium Ccg .
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kakuk fw : serra 
keőzep leuelew fw : virga paztoris 

Dd& [Ismeretlen] 
ott leueleő fw : pentaphilum [!] 84 
okőr nyelw fw : buglossa, ochsen
papa fw  (?): —  A ! [znng A3 
perie fw : filix lg [PP.-nál perje, 

ördögbordája fű] 
to belli fw :  1. sas 
zöld fw : cespes Dy 
fwlbe (mazo) vő. mászó 
fw lel: micat auríbus Pb 
filelni 1. lobbanni 
nagy fwlű: auriculus O2 
filemile: acredula A4 
filemwle: accedula Ag 
fw r: coturnix F3 
fw rez: serrula
fürko [!] aclides, sunt iacula brevia 
fwz (fa) vö. fa [Ag
fw zes: salicetum ya

gabona, mint buza es egieb eS ele: 
fruges K j 

gabona (fű) vö. fű 
gagia: perizoma 84 subligar, cinc- 

tura Bbi [tájszó]
gal 1. homp [Vö. gaj Tsz. Erdélyi 
galagonya: suroulus Bb3 
erdei galamb: palumbes, columba 

silvestris Sí 
gallér: collarium E 2 
gane: exrementum I4, A&3 
gane: fimus, stercus I 7 
ganes (hely) vö. hely 
garas: catillus Db 
gardolat(?): delectus (alias) Gr2 
kerek gardon: laborintus, laby- 

rinthus N4 
gorongyog: [kijavítva : garongyak] 

cespes D 7 [Háromszéki tájszó, 
gorongyak: gleba K4 [vö. Tájsz.] 
gatth: —  T 5 
gelezna: mastruca P3 
gelezta: lumbricus Pj 
genietsegh: pus, est pútrido U2 

sanies y 3 
genijetsegh: atrophus Ci

gereblie 1. borna Ii
az hata gerenczj aut borcziap,.

bor cziap: spina A ag 
geriedezes: ardor B 3 
fel geriednj: exardescere I3 
geriedezni: affilare Ab 
zőlő gerezd: racemus TJ4 
zolőgerezd 1. scéleffo 
geriezteni: excitare I 3 
fel gierieztem 1. fel indítom . 
geztenje: spadix Ha2 
gomb: bulla i), [retlenj
teti (?) gomba: boletus 0 4 [Isme- 
gombocz aut maios: salsutium yg: 
gomolia: glomus K4 
gond, mód: ratio naturalis U4 
gondolkodni: dubitare H 2 vö agía- 
gondolkodny: meditari P4 [son 
gondolkodo: attentus Ci 
maga gondolua 2 : considérate 
el gondolni: extendere, explicare I4 
meg gondolni; considerare Ei 
Előtted meg gondolom; preripw  

consilium tűi [!] Tö 
En nem gondolok v e le : moror P7 
arra uiselni gondot: impenderá 

curafm] Mi 
gondviseletlen: negligenter Qi 
gonduisélo: curator, tutor Gri 
gonoz vö. szerencse 
goromba: barbaras C3 
goszperger: tentus és tentare mellé' 

irva Cci [Sehol!] 
gozw [!] : gurgulio, ein kornwibel,.

est vermis nascens in fructu L i 
gombocz 1. hurka 
megh gomborődot az kezem : stu- 

pere, stupescere (?) Bbi 
Gontson szekere [!] : wrsa maior 

Dds [Ilyen alakban ismeretlen]- 
görbe: loripes, claudus pedibus-

O4 gibbosus K 3 
goreőbleo (fa) vö. fa 
griffmadar: grips [!] L i 
guss 1. patingh .
gúsalj: colus E2 .
gütta (wtes) vö. ütés 
giaka 1. karó
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giaka az kiwel az kalongiat meg 
zegezik: merga P5 

gyakor vö. erdő 
giakor: strictus Bbi 
giákorlas: exercitatio I 3 
giakorlatossag: exercitium I3 
giakron stricte Ebi 
gj)alu: leuigal O2 
gialu: runcina yi 
gyamol (-seek) vö. szék 
gianos: zelotypus Eei 
ffiapar: origanum R3 
ablak gyártó: faberf'enestrariusI4 
vékony bőrgiarto: alutarius Aq
gjendesz [? vagy chjendesz '?]: 

concuba E 4 
gjenge vö. orcza 
gieplő 1. fekemlő 
gjeplős: antecessarius Bi 
giermeket (czinalni) vö. csinál 
gilkos: parricida 
giolcz: syndon Z 4 
giomlalny: extirpare, emittere I4 

stirpare A a4 
giomlalo vö. vas 
giomor: ilia L4
gionta pyropus T3 succinum Bb2

1. badogh 
giors: citus Dg 
gyorsasag: agilitas 
giorsasagh 1. serenseg 
giorson [!]: raptim, celeriter X i 
giortia: lichnus O3 
sok agu giortya: mixa (graece) P  ̂
viaz giortha: cereus D 6 
giortia (beell) vö. bél 
giortian (fa) vö. fa 
el giouatny: illicere, allicere [1.

giouotni] Mi 
gioúotni (illicere) 1. inteni [Isme

retlen]
<5rueny giwker: emula [olv. enula] 
gjSngjber: zinziber Eej. [Ii
gioniőrkőttetes ; oblectatio, lust Q4 
gioniorűsegh: amoenitas A2 
gioniőruseges: amoenus 
gioniőrwseges 1. keuansagos 
giotrenj: vexare Dd4

giőtri: prímet T6 ■
giozedelem 1. dyadalm 
giőzhetetlen: inexpugnabilis M3

insuperabilis M4 
meg giozy: exuperat, [!] I 4 
giuladas 1. langh 
gjwytenj: unificare Ddí 
ozze gywyteny 1. keresgetni 
giwlekezet: cohors E2 
el bont az giiólekezet [!]: solutus 

est coetus Aai 
őzzé giwlny: congregare Ei 
őzzé gwlni: conspicare [!] Ej 
giwmólcz: fructus K i

hábarnicza: polipus T 4 
háborgani: litigare O4 
háborgatás: vexatio Dd4 
háborúság: lis 0 4 
hadakozni: militare Pg 
hadi vö. dolog 
hadnagj: imperator Mi 
zaz ember hadnagja: tribunus Cc6 
fok hagjma: allium A6 
altal hágom az h atart: transeo Cég 
más ember feiere hágni: efferre 

se alteri H 3 
el hágni, ki hágni: excedere I3 
el hagiom: desinere G-3 
nem hagiom, nem engedem : patior 
el hadnj: rumpere yi [82
hagiok 1. bocziatok 
alab hadni: comminuere E3 
hirtelen el hadni bezedet: reti- 

cere X 3 
felben hadni: desistere (J3 
hús hogio [!] : carnivalia [!] D 4 
monjaro hagjma: porrus T5 
haj: coma E2 
haias: capillus D3 
haido (tancz), haidu (tancz) vö. tánc 
hajdú: planipes (!) planipus (?) Ts 
hailadozas: inflexió M3 
hajlani: propendere TJi 
hajlandob: propensior Ui 
talp hailas: vola Ddí 
hainal vö. csillag 
hajnál 1. setet ey „
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haynal: aurora 
haio : pinus [!] T? 
haio (arniek) vő. árnyék 
haio (ház) vő. ház 
alaczion haio k itsin : liburnum O2 
kitsin haio: vela Dd* 
uasas haio: aerata navis lg 
haios (mester) vő. mester 
el liaytani fel fe le : relegare X2 
lohayto: agitator, veetor qui cur- 

rum agitat A5 
(czet) hal vő. cet [piscis N4 
chjk ha l: lampreda est nomen 
kőuj h a l: fundulus K i 
kőűi hall: saxatilis y3 
lepen hal: platessa T3 
menj h a l: murena Ps 
hal kópoltjuia : bi’ancia D i 
fellivl haladnj: exoellere I3 
el halaggiak: exierunt I 4 
halai: fatum I5
hezza (?) halgatni: obaudire Q4
hozza halgatni: obedire Q4 
halkál: préssé T7 
hallani: acoipere A3 
el halgatni: negligere Qi 
szuniogh haló: oanopeus D3 
zwniogh haló: zinzalarium Bei 
vadazo haló: oassis, rete quo

capiuntur aves D5 
haló : rete X3 . 
halom: tumulus C07 — - 1. hegj 
hamu vő. színű
lo h a m : h e l c l i i o n  [!] s e u  h e l c i o n  L2 
h a n t  alliú (zoknia) vő. szoknya 
h a m a r  1 . biczak TJ2 
b á n n i  1 . költeni 
zemere h a n n y : exprobrare I 4 
zemere h a n n j  oommemorare E3 
mindfenre?] h a n o t  h o m l o k  Megien : 

p r a e c e p s  a c l  o m n i a  T e  

h a n i o r  [!]: alga ( =  hinár) Ae [Ily 
alakban nem fordul elő] . 

h a n i o t l a s ,  az arniek haniotlasa: ■ 
clima Ei 

oda h a n i o t l o ( ? ) :  e o d e f e r r i  s ó l e t  G-2 
h a r a g o s : furialis, furiosua K2 sto- 

maehosus A a4
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valaki haragossa: emulus, infla
tus Ii

harang (mony) vő. mony 
harcz, viadal: prelium Te 
ho harmat: pruina Ui 
S á r  okolj: picus T2 
harstos (iatek) vő. játék 
hasadek: sinus (alias) Z 4 biatus Lo 
hasadot (keő) vö. kő 
hasadozot (feold) vö. föld 
hasítani: findere I7 
hasito (zeg) vö. szeg 
hasogatot: fissus I7 
haznalny, jelen lenny: interesse 
haznos vö. mező [Ni
házon: utilitas Dds 
házon, tehetseg: facultas I4 
sok munkanak keúes hazna: 

conatu magnó, parvo effectu 
aut profectu nullo E4 

haznosz [!]: emolimentum, gewynne, 
et est lucrum laboris vei fruc- 
tus H4

haznos es karos: eommoditas et 
incommoditas E3 

haznoson: utiliter E3 
az hata (gerenezj) vö. gerinc 
hata botas, darabos: fragosus I 8 
fel hatni, menni, fu tn i: elabi,

evadere H . 
hattiu: olor IÍ2 
hatuanos vö. hordo 
hauas: Alpium Ag Alpes aa4 
haúas e lúe: transalpinos [!] aa4 
ház (helj) vö. hely 
haio ház, haio arniek : navale (?)

Qi [Egyik sincs meg sehol] 
nyarlo ház : aestivus, a, um mellé 

irva I2 [Sehol sincs meg] 
reitek ház: crypta, ein grufft

under dér kirchen P4 
tanacz has: fórum, ubi tractaban- 

tur cause romé X4 
tar ház: gazophilacium, locus in 

quo opes reconduntur Ka 
telelő ház: hybernium est domus 

byemalis L2 
haza (nepefc) vö. nép

3
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más ember hazaia: resp l̂blica
aliena S 3 

haziabol: regnis avitis Cx 
hazambélj: simpatriota Zi ■ 
hazassagh: matrimonium P 4 
haszasulas: ccnnubium Ft TTj 
házi vö. dolog, eszköz 
házi (pwobiők) vö. pücsök 
udvar hazuga vei hizelkedeö: 

sicophanta Z3 
hazúgh 1. sima 
hazúg: vanus Ccg 
hazúgsag, hyúsagh: vanitas, Ddi 
egy hean (húz) vö. húsz 
hedegw (húr) vö. húr 
Uegedws: citharedus Dg 
heg], domb, halom: oollis E2
hegjes vö. hely 
hey: squama Aa3 
fa hej: cortex F3 
dió bel kőzot való ketsin (?) lie- 

aczka (?): nauci \hernioczka ki
húzva] Qi 

helyheztetes: situs Aai 
helyhetny: oollocare E 2 
ganes hely: sterquilinium Aa3 
ház helj, w les: sessio Z3 
hegyes hellj: montuosus (?) P7 
ki fógo helj: statio Aa2 
ki fogo hely: portus T5 
melj helj: locus profundus N4 
néző hely: theatrum Cci 
őr allo hely: speeula Aa3 
tanacz helj: pretorium T7 
tér hely: planities T 3 
verd fen helj [!]: solarís Aai 
lielliere (allatny) vö. állat 
henieles, cziendesseg, wresseg, ta- 

gassagh: otium B i 
had el az henielest: segnes moras 

rumpe Zi 
henielo: segnis Zi 
herczegh: archidux B3 
here (méh) vö. méh 
hereit vö. ember 
hereit: spado A aa 
uezteg lieueres: iaertia TJg 
hibát (eyteni) vö. ejteni

hideg: algor, frigus Ag 
high, vékony: subtilis Bb2 
himlő: lentigo O2 [vö. szél
hét zakj zel (olv. északi szél ?) 
hewsegh: aestus, calor I2 
hympto (seker) vö. szekér 
el hinteni): -spargere Aa2 
ki hirdetni: publicare 
hires: memorandus P4 
hires neues: memorabilis P 4 
hiripeleo: 1. lehelő 
hirneíí: laus Oi 
hirtelen: repentinus X s 
hinni: sentire Zz 
el hidgied: éertum habé D7 
hit (vallas) vö. vallás 
el hitetés: persuasio Ti 
hitető 1. el altató, chyalard 
hizelkedes: illecebra, illecebro-

sus Mj
hizelkedes, tettetes czúfsag: iró

nia, spott Ni 
hizelkedeo: parasitus Sí 
hizelkedeo 1. udvar hazuga 
hjjúsagh 1. hazúgsag 
tarka h iu z: linx 0 3 
haios(?) hioz: linx 03 
ho (harmat) vö. harmat; 
ho (köz) vö. köz 
hobozni [!]: horrere L3 
hód, u idra: lutra, ein otter P  
meg hodolni: subiugare Bbi 
mivel hogj: quandoquidem Us. 
liolier: carnifex D4 
holna (allia) vö. alj 
holnap ú tan : perendie S4 . 
homály: tenebrae: Cci 
homálj ': caligo I)2 
homalioskodni: caligare D 2 
homaliosodny: ealigere D 2 
homlitani: propagare IJi 
homp g a l : gleba, est durus ces- 

pes, frustum terrae K4 [Minda- 
kettő székely tájszó] 

hop vö. mester
horezogni [!]: ronchos ducere naso 

X 4 [Ilyen alakban nem isme- 
ozue hordás: collatio E2 [retes].
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hatúanos hordó: vas sexagenarium 
zek hordozo: lecticarius Oi [Bdi 
horgas vő. dögenyeg 1. fel 
horgas (niakuj vő. nyak 
elő horgát (kaza) vő. kasza 
horog vágj tőke a’ kinél az halót 

fel tamazfciak : amites sunt sti- 
pites quibus aucupes utuntur Á-, 

Jiorúat: Illiryus Mi 
horvát vő. ország 
hostat: proastinum, ein vorstat Ts 
hostatt: suburbium Bb2 
hotar (őriző) vő. határ 
keixeset hoz az konyhara parvum 

facit ad farinam I5 
hoz 1. szwl 
hozzu: prolixus Ts 
ala hozás: devectio G-3 
sl&hozni: detrahere Grg 
hozza vő. vetes
horcziek: gurgulio, ein kornwibel, 

est vermis nascens in fructu L i 
liorcziok: melis P4, 
kaza hugi/: Orion R3 
kaza hűgja: Úrion, orion Bdg

[Ily alakban ismeretlen] 
hugios (czierep) vő. cserép 
huniar: 1. fa moha 
hedegw húr: chorda P3 
hurka vei gőmbőcz : apexubo [!] Bi 
huros (madar) vő. madár 
hús (hogio) vö. hagyó 
az ki halotnal [v. halotual ?] ada

kozik nies [!] húst: visceracio, 
qui crudas carnes distribuit D i 6 

egy hean húz: undeviginti B d 7 
huzalkodot 1. serdwlt 
húelk, asag uj, középső, nevetlen, 

kyczin [az ujjak nevei sorban] 
hweljk: pollex T4 [T4

idegen [nép] vö. nép
égj jd ey : coetaneus, coequevus E2
sok idei): diurnus Hg
idetlen: abortivus A2
fogo idő (?): sirus (?) Z3
vdo (köz) vö. köz

Idő u tán : ex intervallo Ni suc- 
cesu [!] aetatis Bb2 

igaz (szabasu) vö szabású 
igazamis [olv. igazánn is ?] mon

dom : nec iniuria M3 
igazgatni): moderare P6 regere Xg 
igazgató, biro: gubernátor L i 
igassag vö. szerető 
igen: apprime, valde B2 
igierny 1. aianlany 
meg igezny: fascinare I5 
ivgiekezem: enitor 
igiekezny: petere T i 1. azon lenni 
igiekezet, tañólas, zeretet: studium 
meg iedet: perterritus Ti [Bbx 
iedezni 1. felni 
el yezteni: deterrere G3 
Jezthetetlen: imperterritus Mi 
illat vö. áruló 
illatozas: odoratus B i 
ellendő [!]: dignu3 G4 
illendő: accommodatus Ag consen- 

taneus Ei conveniens P2 aptus 
nem illendő: dispar B j  [B2
nem illeni: discrepare Hí 
illettetes: affectus Ab 
nem illik : discrepat Hí 
balúaní/Míiáas: idololatria L  
Inak, i n : nervus Q2 
imeg: interula Ni 
inas: adolescens A 4 
Inas, felserdwlt inas: pubeta,

adolescens M2 
inas coraba : adolescentia, iugend 
Indiay: Gangaridus [!] K 2 [A4 
indit: impellit Mi 
indítani: censere
fel inditas, ingerlő, kizlelny: irri- 

tamentum, incitabulum Na 
fel indítom, fel gierieztem [!] kiz- 

letem [!] : irrito N2 
fold indulás: tremor terris [!] Cca 
indulat: efíectus Hg 
Indulatth: zelus Eei 
indulok 1. iarok
az bór ing az ki az ember mellien 

vagion: undulata vestis B d 7
szőr ing: cilicium B 7

3*
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ingerleni: irritare N2 
In j 1. szay 
Integetni: nutare Q4 
inteny, gioúotni: illice're, an sich 

ziehen, zu locken Mi 
ipa: socer Aai
iras : stílus Aa<t ■
kézi iras: chirographus Dg 
A z regieknek irasokvagj epitesek 

aut peldaiok, munkaiok: mo- 
nimentum P7 

irigy: emulátor [olv. aemulator] 
meg ir n i: sermoeinari [!] Z 2 [Ii 
meg irni), követny, be[le ?] fog- 

lalny: circumvedare D 8 
iro (deák) vö. deák 
kép ir o : pietor T 2 
kép erő [!]: pietor T 2 
landor ispán [!] : comes platinus [!] 
isten (taia) vö, fa [E3
isten (szakala) vö. szakái 
erdei isten: faunus I5 
erdey Isten: Faunus I3 I5 
mezei vagy erdei isten : Pan Sí 
az poganok Istene: gentium deus 
istentelensegh: illioitus Mi [K3 
istráng: urda [?] Dds 
isza k: mantica P3 
izoniu: abominabilis A 2 
izoniusag: abominatio, verschma’ 

hung A 2 
izonyu: detestabilis Gr3 [L3
izoniú vei retten[e]tes: horribilis 
izoniusagh, fajtalansagh: nefas A] 
itelo vö. biró 
ythelo (zgk) vö. szék 
i z : articulus B4 Junctura N3 
izetlen: ieiunus (per metaph.) L4 

insulsus M4 
Jámbor: iustus N3 vö. erkölcs 
Jamborsagos 1. Emberseges 
jaras, forgás: meatus, transitus P4 
előtte ja rn y : precurrere Te 
kwol jarny [!]: euagari, evagor, 

extravagor I 2 [I2
Járok, boljgo [!], teueljgek: error 
iarok, indulok: feror lg 
iatek: ludus P i lusus P i scena jz

Játékos: scenicus y3 histrio L’s 
harstos iatek [azaz házsártos j.] 
Jazoly: presepe T7 [1. kocka 
Jazoly (karó) vö. karó 
Jaszúasar: Jasides, civitás' in 

Moldavia D di 
jauor (fa) vö. fa 
J%gh (cziap) vö. csap 
ie l: specimen, imago Aa2 
jelenes, jőuendőles: oraculum E 3 
jelenseg: index M2 
ielenteni: indicere M2 
ieles 1. nagy 
ielenteni: portendere T5 
i o : habilis L i vö. beszéd, elméjű 
igen io : potissimus T4 
iobb: potior T 4 
io l: cómmode E3 1. zepen 
megjobitani: emendare H4 
iol teuo: benignus C3 
iovalni: probare Ts 
ioualni, ioua hadi [!]: approbare B 2 
Jövedelem: proventus TJi 
jouendSles: astrologia Ci 1. jelenés 
iouendolleni: divinare H 2 
jouendo (mondo) vö. mondó 
joueweny: alieni generis 
jóweweny: advena A4 
johar (fa) vö. fa 
ezedbe iut megh: ólim inde merni- 

neris R 2 [riam X i
ezebe iutatny: redigere in memo- 
ju tn i: accidit, contigit Eg 
az tőrők hadai iútot magiar or- 

zaghoz: Turea hello potitus est 
hungariam T4

kajla 1. konia 
kakas (szakall) vö. szakái 
kakuk: cuculus Gi 
kakuk (fv/) vö. fű 
térd kalacz: poples T 4 
kalan vö. tartó 
kalapos (sűeg) vö. süveg 
kaliba, koliba: verruca Ddg [Ér

dekes félreértés. A  verruca-hoz 
az első kéz beírta : fékéi. A  
második bejegyző ezt fekő-liely-
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nek értette s kijavította felcelj 
ats koliba, kaliba-ra.] 

kálika [olv, kalitka]: oavea, est 
locus ubi avea et alia animalia 
includuntur Dg 

kalmar: emptor H4 
kalna: ramus X 2 [Csángó-székely 

táj szó.]
camaratzka.: cella, parva camera 
kamsa : humer ale Lg [Dg
kancziál: strabo Ha4 
kapa: sarcula 
kapas vő. fáradt 
kapas, vinceler: vinitor X)dg 
kemen kapas: acer rusticus A3 
meg kapni vagy ragadni: com

prendere 
kaponia 1. agia , 
eb kapor: amarusca (?) Ag 
vad kapozta: brassea, koel Di 
kapta: crepida F 4 
kapu (eley) vö. elei 
kar, karuallas: incommodum M2 
kary [ ! ] brachium, lacertus D i 
karija embernek: lacertus N4 
karhozni, sententiazni: damnare 

Gi [Ds
uas karika: cantus, est pars rotae 
carö, raro: herodius est rapacis- 

sima avis, ein blaufussz L2 
[Baranyai tájszó, nem az első 
kéz bejegyzése] 

karó: vallus Cos 
karó, g ia k a : sudes Bbg 
Jazoly karó: vacerra Öcs [Sehol!] 
zőlő karó: ridica Xg 
karozas: vallatio Ccj 
draga carpit: — ? P3 
k a r r: strages A a4 
kassai vő. rózsa 
kaza (húgja) vö. hugy 
elő horgát kaza, sorro: fá lx pro
lin kasa: oriza B,g [curva Tg 
kazálni, aratn i: falcare, metere X4 
katang (koro) vö, kóró 
kazdag: copiosus E3 
meg kazdagitani: locupletarí 0 4 
kazdagsag: copia P2

kecziegetni (?): deligere G2 
hereit kecike: caper D 4 
vad kecike: capra D é 
kizj keczke [!]: capella, parva
kedw: favor I5 [capra D4
mór kedw [!]: importunitas, un

bescheidenheit, ungestiemikeit 
Mi [Ismeretlen] 

kedue e llen: invitus Ni 
kedue zerin t: vidor [!] Dd4 vö él 
kedves: iucundus Ng 
kedues, zep : facetus, hoílich I 4 
keduesen: grate K 4 
keduesseg: gratitudo K 4 
kedvetlen: acaris [!] Hg 
keduezny: favere I5 
kegielmes: propitius ITi 
kegiess: amoenus II7 
kegyes: inclita M2 
kegietlen: asper B 4 
kegietlenseg: sevitia Zg 
kegietlenül: immane Mi 
kehely, calis D2 
almas kék: glaucus K 4 
keleveny: —  (A  táblán) 
kellemes: dignus, competens Gr4 
fel kelni 1. ki tetnj 
swtö kemencze: clibanus, fornax Ei 
kemenj: acer Hg 
kémény: acer, fortis 
kemen vö. kapás
kemenseg: severitas Z3 [tas K 4 
kemenseg, tokelletesseg [!] : gravi- 
az teneren való kemenseg, mikor 

fel tö rik : collum mellé írva =  
callus, callum E2 [vö. kezed 
fel törése] 

kemleni 1. keserteni 
kemlő, kesertő : explorator I 4 
ken (kő) vö. kő 
kender szem vö. madár 
boros kenier: vipa [!] Ddg 
kemenj koúaszú kenjer: artocrea,. 

cibus ex pane et carne pistus, 
ein paster [B4 

kenci vö. tartó 
kep(-ero), kep{-iro) vö. író 
kepe: salarium yi
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kepes zerint [!]: probabiliter Tg 
vadazo k%pp: venabulum Ddg [vö. .

kép: venabulum, jagerspiess
keptelen: absurdus A3 [NySz.] 
kyregli: caudex D 5 
kerek vö. gardon 
kerek (fentfl) vö. fentö 
kerek, kerek: citus, velox, vivax, 

agilis, gerad Dg 
kereksegh: orbis R3 
keress: Grisius, aqiia E4 
keres: Crisoroas bbi 
kereses 1. wldozes 
keresgetni, ozze gyw yteny: colli- 

gere E 2 
kereskedes: mercatura Pb 
kereskedni: venari Dd2 
kereskedő: mercator Pb questor [!] 
kér ezt vö. út [M4
kerlietetlen: inexorábilis M3 
kerkedekenj): arrogans B3 
kerkedeken: insolens M4 
kerkedékenék: thrasones Ccb 
kerkedekenyek: trasones gg6 
kerkedekenyseg: insolentia, super- 
kerni: exoraro I 3 [bia M4
ki kérni 1. zeretni 
kérőt (ragnj) vö. rágni 
porgolat kert: sepes Z2 
lator kertt: vallum, ein bolwerk 

Ccg (vö. Murm. 302) 
kertesz: hortulanus L3 
kerti: hortensis L3 
keseres io kezw lettel: pompa T 4 
keserw: amarus Ag 
k é z : paratus Sí [nia Tg
kéz mindenre: promptus ad om- 
keszen: prompté Tg 
magat kezitteni: componere se E4 
keztelen: imparatus, unbereit Mi 
kesztjw: chirotheca Dg 
bozza keziólni: accingere A3 
ketelek 1. nyalab 
ketsegben vö. eses 
kettős, ketseges: didimus, geminus, 

dubius GI4 
kettőstetnj: ingeminare M3 
keúely: elatus H 4

keúelj: insolens M4 [pere Bb3 
kezdeni, fogadny, mwelny: susci- 
kezes: fideiussor 16 praébita Tg 
kézi vö. fájdalom, írás, paizs : 
kezkenő: sudarium I Wu 
kezkenodny: eomare, splendere E3 

[Sebői sincs meg.] 
kqz (fordítás) vö. fordítás 
kéz (boka) vö. boka 
kezes vö. lenni 
balog kezw: scaevola yg , 
kezdet (dolog) vö. dolog 
kizj (keczke) vö. kecske 
kyczin 1. büelk
szarvas kegio: cerastes, est ser

pens cornuus Dg 
tarka kegio: cencris Dg 
zomak kegio : coluber E2 [PP.-nál 

zomok kigyo] 
vékony hozzu tarka kegio : scitale 
kiki: quisquis U4 [y4
ayfco klenczj: pessilus, pessulus Ti 
killieb 1. mezzeb 
királyi (szék) vö. szék 
kis vö. kosár, tekenyő 
keserteny: experiri I 3 
kesertenj, kem leni: explorare 
meg hisertetetet [!]: expertus I3 
meg kesertettem: expertus sum I 3 
kesertő 1. kemlő
kizlelnj: irritare N2 [Székely tájszó] 
kizletem 1. fel indítom 
munkát keua[n] : defért laborem A 4 
kiuanatos: avidus Ci 
kevanni: appetere B2 
kevanság: appetitio B  ̂
keuanny: 1. zeretni 
keuanok: requiro Ei 
igen keuanny: affectare Ha 
keuanos [!]: cupidus, avarus P 4 
keuansag: ambitio A7 
keuansagh: votum Dd7 impetus Mi 

illecebra Mi [brosus ?\I,
keuansagos, giőniőrwseges: illece* 
klastrom: cenobium Dg •
clastrom: monasterium P 7 
koborlany; diripere Hí 
koczka vö. tábla
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koczka aúagj harstos ia te k : tala- 
kochj: carrus- J)4 [rium -Bb,t 
choli, koh: scória est purgamentum 

et sordes metallorum y± 
kolbaz vő. töltő
kolbász: botulus, ein blutwurst D i 
kőlchjar: acaliculis A3 
.kolcziar: clavicularius Ei 

' komlo: humulus, lupulus L3 
komló: lupulus Pi 
komor: torvus C04 
konkolj: zizania Eei 
kopacz:, scobs [!] j i  
kopassag: alopetia A 6 
(hal) kopoltjuia vő. hal 
(inas) corába vö. inas 
korczioma: taberna Bb^ 
kormán: gubernaoulum navis Ei 
koro vö. bogacz 
katang koro: solisequium Aai 
korona: diadema G3 
korpa, to k : siliqua Z3 
■corpazo; satyrious y3 
corpazo (beszed) vö. beszéd 
kórság: epilepsia P7 
k o s: aries B 3 
kosár: oorbis E3 
kis kosár: canistellum D3 
lúd kosár: cerotostium (?) Db 

[Csak Czucz.-Eog.-nál] 
méh kosár: álverium Aa 
kosarr, karosniu (?): sporta, ein 
kozorú: corona E3 [korp A a3 
koúa: silex L 3 
koúacz (wlő) vö. ülő 
k ő  (bantas) vö. bantas 
ko (esső) vö. eső
kő (zall) vö. szál - [lus C4
hasadot keő vagy poronio: bibu- 
ken k o : sulphur Bb3 
maruan kő: marmor P3 [Ki 
meny wtő keo, menyko [!]: fűimen 
poronio kő: bibile (?), bibulus (?)

[Ismeretlen] 
próba k ő : lidius lapis O3 
kőből vö. véka 
kod: nubes Q3 
kökény: acatia H3

kőkörczien: vaoeinium [!] Cos 
kőidők: imbilicus D d6 
keöliök, kőliők : catellus, catulus D5 
kőlőnte: piscis capitosus T3 [Szé

kely tájszó] 
költeni, hanni, ve tn i: expendere I3 
k ő lu : trapetum C05 
kömény: fenieulum I5 
kóny (áruló) vö. áruló 
kőniek : cubitus, ein ellenbogen E4 
kőniőrőgy erettem, vagy zo ly : in

tercede pro me Ni 
kőniőrgős [!]: preces (v. precis- 

sor?) T 5 
kőniorwlny: propitiare U i 
'kőz.köpw: ardelio B3 
valami barom köröm: ungula Dd7 
vak köröm: scaber unguis y3 
keres (ffa) vö. fa 
vad kőrtőuely: —  ? B j 
keősseg: respublica X3 
kősontiw, kösőntjw: monile P 7 
kőzónét: gratia K4 
kozwenj 1. kézi fájdalom 
keótel 1. szóuendek 
kót^l: funis K i
fel bonthatatlan kőtel: foedus

initum I5 
köteles: alligatus A 6 
kötelezni [!], meg [a]kadni: impli

care, inwickelen Mi 
eleőkőtő: caesilium (2-szer is!) 
kőtő fék 1. f§k [D7 L
kőuy (hal) vö. hal 
köz: communis
köz, ho köz: intercapedo, spatium, 

distantia Ni [ho köz Cal.-nál is] 
Mz(-kőpw) vö. köpű. 
ho köz: interlunium Ni [Cal.-nál is] 
ido köz: capedo D 3 
fdő koz: intervallum Ni 
kő fal köze: pomerium T4 
középső 1. huelk 
közönséges: publicus TJ2 
közönségesen: publice IT2 
kőzősleg [!]: obnixus Q4 
(egimas) kőzőt vö. egymás 
kouer: crassus, pinguis E3 1. igienes
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Tiőwer: adeps, pinguedo A4
köves vö. út
valaminek kSvetőie: assecla B 4 
kóúetkezendo: insequens M4 
kóúetnj: insequi M4 
keozep leúelw (fw) vö. fű 
kozep (uj) vö. ujj 
kuffar: propola TJi 
chiatornas k ú t: fons, canalis l 8 
kwllo: merops Pb [MA.-nál is] 
kwleomb: dissimilis Hí 
kiólőmb: dispar Hí 
kwlomben: alioqui Aß 
különbözés: differentia Gr4 
kwrth: lituus O4 tibia Ce8 
kwszőb 1. kyseb 
kwzdeni: altercari He 
kwzdeni), tusakodni: luctari P i 
kwzdes: palestra 
kwzdo athleta 
kwzdom: paleo[!] I{4

láb (feje) vö. fő
fa láb: calapodium [!] E 2
lábas vö. barom
tekert lábú: seaurus yg [Ismeretlen] 
laboda: atriplex Ci 
lag : lentus, piger 0 2 
lagiúlas: indulgentia M2 
egiedwl való lakas: solitudo Aa* 
eztendoben egjzer io Iákas: solen

nes epulae, quasi solo anno Aa i 
lákatth: elaustrum Ei 
egiedwl akar lakni maganak : soli- 

tudinem non fugit Aaj 
kazdag lakodalom: opiper R 2 
lakodalom: comesatio E3 
lakos: incola M2 
landor (ispán) vö. ispán 
langh, giuladas,lobbanas: flamma I7 
lizt langh: ardor est pinguedo vei 

genus frumenti, blumen von 
meel oder speltz A4 

lyzth langa: ador, farina subtilisBs 
lankatth: lassus, fatigatus Ot 
lappanghany, búdoklany: latere Oi 
zoro lapat, rosta: vannus CC3 
lapi: lappa Oi

lapoczka: scapula I3 
lassan lassan: sensim, paulatim Z 2 
lassú vö. beszéd -
lassudni: languere N4 
meglátni: conspieere Fj 
lator (kerth) vö. kert 
lator, ektelen: obscenus Q4 
latorsagbol: ex ingenio malo Mg, 
latorsag: flagitium I7 
lattatik: spectatur A a2 
eb legj: tabanus Bb4 
leheleo vei hiripeleő: asmatioua 

B 4 [Yö. Tájsz. Hiritel, három
széki székely tájszó. Aranyos
szék hirpitel] 

lelek (veztes) vö. vesztés. 
telkednek (etele) vö. étel 
lengiel vö. ország 
azon lenni, igiekezny: instare M* 
felsob lenny: excellere I 8 
jelen lenni 1. haznalny 
kezes lennj: fideiubere, fidem pro 

aliquo dare lg 
segetseggel lenni: oonferre E 4 
segetseggel lenny: iuvare, subve

nire, oonferre N3 
távol lenni: carere D 4 
távol lenny: vacare Cog 
io zandekal lenni: sentire Z 2 
lepedő 1. főre való fatiol 
lepen (hal) vö. hal 
az ökörnek lepenigie az nyakan: 

palcarium B,4 
hatra lepes: cespitatio D 2 
lepp: favus, mel in cera Is 
leseskedeo, czialard : insidiosus M4 
lesezkedni: insidiari M4 
giermekke lezen: repuerascit X s, 
leinek: vioia Dd4 [ =  lednek] 
level vö. szerző 
menedek level: quitantia M4 
örökség leúel: 'privilégium T 7 
szőlő level: pampinus S2 
levelet vö. szerzeni 
libecz [!] terraneola (?) Cc2 
lüget: saltus y2 [ilyen alakban 
lik : pórus Ts [ismeretlen]
lizt (láng) vö. láng
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lo (bogár) vő. bogár 
lo (daras) vö. darázs 
lo (hayto) vö. bajtő 
lo (ham) vö. hám 
lo (minta) vö. menta 
lo (tetw) vö. tetű 
io futó lo : veredus, equus labo- 

riosus Dd2 
mén lo : admissarius A4 
lo p atkó: solea Aai 
zent mihaly loua: capulus, etiam 

est lectus in quo mortui defe- 
runtur D4 subtalaris Bb2 san- 
dapila, santa pila [!] I2 

szent mihalj lov a : feretrum lg 
fel lobban: flammam concipit E4 
lobbanas 1. langh 
lobbanni, filelni [vö. fü le l]: 

micare, splendere 
lo here (fw) vö. fű [P5
lokolny, meglokolny valam iről: 

luere, purgare, persolvere Pi 
loholok [!]: plector T3 
lokoltatni: plecto T 3 
lomb vei olto a g g : talea 
el lopot A 2 ■ 
lót: uncia Ddg
feguerbe fel őltőztetet louagos [!] 

eques a calce ad verticem usque 
armatus D5 '• 

lovász: agaso Ab 
louaz : equiso, magister equorum Ii 
meg lott\?]: exhaustus, erschopfft, 

kraftlosz I3 
lú d : auca, anser; ein gansz Ci 
lúd (kosár) vö. kosár

eiel Jaro madar: noctua Q2 
faczan Madar: phasianus T i 
huros madar: questwla [olv. quis- 

cula!] vö. bincz: quiscula 
kender szem madar: canapus D 3 

[Ismeretlen] 
szarnias madar: ales Ag 
tarka barka madarak: pictae volu- 

cres T 2
torkos madar, sas a nagj fele: 

vultur Ddg [ismeretlen]

uizi madar: morf ex  [?] P7 
vízben lakó madar: cipselli Ds 
madár fogo vö. ember 
barazk magh: nucleus Q3 
feniő magh: granum viniperi [így] 
maga vö. gondolva [K4
magas: arduus IS3 
maganak (való) vö. való 
magiar vö. ének, ország 
magiarazas, fejtegetes: explicatio 
magiarazat: explanatio I 3 [I4. 
magiaraznj 1. ki mondanj 
meg magiarazni: definire Gr2 
meg magiarazni): manifestare 
meg magiarazni, eleibe adni: pro- 

dere, tradere, Pg 
magjarazo: commentarius E3 
maid mind: plerumque T3 
maiom: cercopitecus Dg 
M aior: predium Tg, villa 13d5 
maios gombocz: lucanica O4 
maios: alliatum Ag [A  szótárak

ban kaszáslé] 
makkos (fa) vö. fa 
malúa: hibiscus L 2 
meg maradni: permanere S4 
tőkelletesen meg maradni: con

stare P i 
meg maradny: perseverare T i 
meg maradas auagj lakas: mansio 
maradék: lipsanum [!] O3 [P3 
maradeki) valaki[nek] : proles Tg 
be zoritot marok az az fősueny: 

manus restricta S 3 
meg maratt: superstes Bb3 
marczona (seregh) vö. sereg 
marha (veuő) vö. vevő 
Maros: Marnsius dd7 Marisus P3 
marvan (kő) vö. kő 
(fele)-»ias vö. fele 
meg maslom: muto Pg 
másik (attjam) vö. atya 
matóla: alatrum [így] A 6 2 
máz: gipsum K3
mazz [!]: molibditis, P? [Sehol!} 

[PP.-nál gélét, P in.-nál: ólom
mázas: gipsata I í 3 . [tájt]
mázni) 1. menni Z 2
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fwlbe mazo: multipeda P 8 
meczi 1. ekesiti 
el mecczeni: attondere Ci 
pozto mető: pannicida Sí 
war megie: comitatus E3 
amaz birtokaba megleli: subibo

imperio illius Bbi 
titánná megiek: consequor Ei 
méh (kosár) vö. kosár 
here méh: fucus, ein wespe, est 

animal maius ape non melli- 
ficans, séd aliorum mel corne- 
dens K i 

meleg: aprious, calidus B2 
mellegh vö. csillag 
mellette: pone T4 iuxta Zi 
méltatlan: iniuste M4 
méltó: dignus CI4 
mellieztenj: deglubere K4 
meltosagh, nagysag: baro nobilis 
mén vö. ló [O3
menedék vö. levél 
menes (paztor) vö. pásztor 
menni, mazny: serpere 1. folni 
birtokaba mennj: subire Bbj 
el mennj: facescere, cum desiderio 

facéré vei cessare vei recedere I4 
mellette el menni: preter ire T7 
geredere (?) menni: deflorare,

virginitate privare Go 
elő menetel: incrementum M2 
menta 1. lo minta 
•meny (dőrges) vö. dörgés 
menj (fa) vö. fa 
menj (hal) vö. hal 
menj): nurus Q3 
menye: nurus Q4 
menieóske: iuventa N3 
meniet: martes P3 viverra Dd6 
ménjét (?) stellio [!] Aa3 
meniezet: lacunar 
menyre: quatenus U3 
menj (azzonj) vö. asszony 
meny wtő (keő) vö. kő 
mennj: ire, tendere Cci 
menniei vö. csillag 
merni: metiri P5 
meredek: abrupta A2 arduus B3

meregh: virus Ddg tabes B'oj 
mérhetetlen: imensus Mi 
erezkedeő merigj: apostema est 

dura collectio humorum 
merő: solidus Aai 
merő (aranibol) vö. arany 
merő (niakw) vö. nyak 
mert quippe, quia U4 
mertekletetes [olv. mértékletes]: 

parcus Sí 
etel italban való mertekletesseg, 

testere való gondviselés : diéta 
mertek, font: libra O3 [6-4
mertek: congius F i 
mertekletlenseg: intemperantia Ni 
el merwlni: immergere Mi 
mesde [!]: antes B i [ =  mesgye] 
mester: professor T 8 
haios mester: nauclerus Qi 
naúas mester: praefectus classis Ei 
hop mester: antistes B i [I8
Hopp mester: présül T 7 
mester (ember) vö. ember 
mesterseg: disciplina, doctrina Hí 
metsz, mető 1. meccz 
metely: contagio F2 
nad mez: saccarum yi 
meez: cementum Dg 
mezge: alburnum A@2 
mező: ager A5 rus yi 
cziegely mező: cuneatus ager P4 
haznos mező pratum Tb 
mezzel, tőbire, k illieb : latius Oi 
mezei vö. pücsök 
mezei (aska) vö. áska 
mezeo (varas) vö. város 
mihelth: simulatque Z4 
mikor el aeti az barom az fia t: 

abortio A2 
minden (napi) vö. napi 
az attiatol marat minden: patri

monium S2 
mindenestől aut szinte: omnino R2 
lo minta: calamintha D2 
mód 1. gond 
mirigy 1. merigj
főldj mogjoro: apium est nomen 

herbe, eppich Bi
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moh: avidus Ci vorax D d7 
moha az fan ak: lanugo Ni 
fa moha, liuniar: musous P 8 
mohsagh: voracitas Dd7 
mondani): censere Dg 
mondani: urgere (alias) Dds 
ki mondanj, magiarazni: explanare 
ky mondani/: promulgare Ui [I3 
jőuendő mondo: astrologus Oi 
mondola: amygdalus, ein mandel

baum A7 
harang mony: clipella [de utána 

v e t i: dubium est hoc apud me] 
E i, ropalum [!] S 4 

harang monj: —  (A táblán) 
tengeri tik mony: marina ovis P3 
monjaro (hagjma) vö. hagyma 
mór (kedw) vö. kedv 
mordály: sicarius [!] Z3 
morczany [v. marczany ?] : mutire 

Pg [A  NySz. az r-es alakot meg
kérdőjelezi. Itt az r-hez nem 
férhet kétség.] 

morsolliato: fricabilis K i 
moslék': quisquilia U4 
mosthoha vö. apa, anya 
meg mozdítani: labefactare Nt 
mozgatni 1. forgatni 
mozgás: motus P 7 
mosar: mortarium P 7 
el múlnj 1. el enieznj 
munka: opera Ka •
munka tehető vö. ember, 
munka, torekedes: labor N4 
munkálkodni), törekedni: elaborare 
munkás: operosus R2 [H4
muskotalj (zolő) vö. szőlő 
mutató (ujod) vö. ujj 
mió: opus K3 
alczj mw: achitectura B2 
mwelny 1. kezdeni 
mijes (ember) vö. ember

nad: calamus Da 
nad (mez) vö. méz 
nadas : cannetum D3 
nádi (bika) vö. bika 
nagy: crassus P3 vö. úr

nagy, öreg, nehez: proveotus Ui 
nagy, ieles, zep, f ő : solennis Aai 
nagyságh 1. méltóság 
dolog tevő nap: dies profestus Ii 
dolog tevő nap: profastus [!] lg 
nap eseti (zel): vö. szél 
nap keleti (zel) vö. szél 
nap niugoti (zel) vö. szél 
minden napi [!] menstruus P 5 
naranéz 1. birs alma , 
narancz (fa) vö. fa 
natha: catarrus D5 
naúa: classis E i [Megvan M A. és 

PP.-nál] 
nauas (mester) vö. mester 
nedúes: humidus L3 
negedes: petulans Ti 
negedeskednj): adfectare A 4 
negj vö. szegű. 
negj loúú (zeker) vö. szekér 
nehez 1. nagj 
nehezen: egre H4 
nehezetek: succenseo Bb2 
a kj az úránal kwl giakorta lako

zik: caenipeta, D 6 Yö. asszony 
szórwgü kwl 1. sima 
nem 1. rend
nemes vö. erkölcs [I3
nemesseg: excellentia, obertrefíung 
nemz 1. szwl 
nemzet: família I4 
idegen nép: barbarus C3 
edes haza nepet: nepotes Qa 
nevetlen (uj) 1. huelk 
neznj: pertinere [!] 
által nézni) 1. ezebe uenny 
néző: spectator Aag 
néző (hely) vö. hely 
egbe nezeő: astrologus Ci 
nozpolia: mespilus P5 
niaias: afEabilis A5 vö. ember 
nyaias: blandus G4 festius lg 
nijaiassag : festivitas lg 
naijassag: conversatio E2 
niaiassag: consociatio P i 
niaiassag, edeseg (in sermone) co- 

mitas E3 
niak: cervix D7
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hurezolni niakon kőtu e: trium- 
phare Oc; 

niakra főre vö. vetni 
horgos niaku: vanellus Ddi [Isme

retlen]
merő niakív: tenaculus Cci 
nial 1. pokes 
nyarlo (ház) vö. ház 
nias: veru Dd3
fa nias: veru colurnum Dd3 E 2 
mogiaro fabol czinalt nias [!]: 

veru colurnum E2 
naualia: contagio Eg 
nieges: gemitus K3 
eb nyelvi: chiroglossa [olv. cyno- 

glossa] Dg 
ekes nielwö: disertus, doctus, elő- 

quens, sapiens Hí 
niereseg: palma, prémium victorie 

f i i  preda Tfí 
' m erni: proficere Tg 
meg nierny: recuperare X i 
niertes: victor Dd4 
fa nieső: frondator K i 
nylat vö. vetni [Oi
ki nylatkozni: laxare (aliquando) 
ki nylatkoztatni: detegere 
kj nylatkoztatni: recludere X i 
nyr (fa), nyir{-fa) vö. fa 
nyro: rasor X i 
utat nyitány: aperire P 8 
niomni: coercere E 2 
meg niomni: premere Tg 
pecziet niomo: sigillum Z% 
nyomodny: conculcare T i [Három

széki tájszó 1. Tsz.] 
nimnor: clades, strages Dg 
niomorusagh: erumna I2 
niomorusag: naufragium (alias) Qi 
niozolio (azzony) vö. asszony 
nyögés 1. nieges. 
niughatatlan: importunas M4 
niugogial kevese: pausare, re-

quiescere 83 
el nioytozot: prostratus Ui 
niuzas, foztas: expilatio I3 
nwg, az melj az pisién laban vagion : 

plica ? plicatura Tg [Székely

tájszó, vö. Tsz. csak Kiss Mihály 
adata ismeri ezt a jelentését] 

nywg, az melj az pisién labara 
akad, A z mi az pisién labara 
akad : tricae Ccg 

niwgh: compes Es

oczmanlani; maculare, deturpare
oda: istuc, illuc N3 [Mt
fa odua: specus arboris Aa2
oduas: cauus Dö [animus Tg
zwem ogga [?] vala: praesagiébat
ohajjtany: aspirare B 4
oJiaitani: spirare A a2
ok, bizonsag : argumentum B 3
alkolmas okk: causa probabilis Tg
okos, raúaz: versutus Dds
okoskodás: ratiocinatio U4
oktalan vö. vad
oktalanul 1. bolondul
vad olay (fa) vö. fa
olaz vö. orzag
dizno ott: suarium Bbi
dj>sno o l: porcistetum T5
old, 1. ogga
oldal: latus Qx
meg odozny: piare, purgare T 2 
meg odozni bűnből: expiare I3 
oltalmazni, megtartani: tueor OcT 

munire Pg 
otahnazo: patronus S2 
otalom: munimen Pg patrocinium, 

defensio S2 refugium X 2 
oltanj: inserere M4 
oltár: fanum I5 
oltár (zentseg) vö. szentség 
oltatot: insitus M4 
olto (agg) vö. ág 
oltouan, oltovanj: ramus Bb3 
elolvadni, el ázn y: diffluere G4 
oluado (allat) vö. állat 
oluasok 1. bocziatok 
olwasthani [!]: liquare O3 * 
omlás: ruina X4 
ondok, rut, ektelen : sordidus Aag 
ondoksag: sordes Aa2 ' 
feier onn: stannum Aa3
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fekete onn: plumbum T3 
om ollak: obtestor, precor, R í 
ontok: subtegere líbg 
orcza, a ll : maxilla P4 
Eb orcza: kyopes [?] N3 
gjenge orcza: — ■ 
ordas: 1, sarga
sereg orra: acies [Jegyzet: acie [!] 

tulajdi [!] wtközett] A3 
az serog orrában (eset el) vö. 
orso: pensum [!] 84 [elesik
orzag (úta) vö. út 
aclos orzag: provincia TI) [Sehol 

sincs meg] 
chjeh orszagh: Bohemia 0 4 
Francia orszagh: Q-allia Ka 
horvat orszagh: Groatia E4 
lengiel orzag; Polonia T4 
magiar orszagh: Pannónia Sí 
olaz orzag: Italia N3 [nia y4
tót orzag: Dalmatia G-j Sclano- 
ostombok [!], ostoba: stupidus Bbi 

[Sehol sem fordul elő] 
ostor: mastix, flagellum P3 scu- 
ostor menj (fa) vö. fa [tica y4 
■ostromlás; insultus, invasio, ag- 
ozlop: columna Ea [gressio M4 
oztan: preterea T 7 
abrak ozto: pabulator R4, [P5
osonnja : merenda, ein mittag essen

fikór : taurus Bb4 
fikor, bika : bubalus, bős Di 
ölj ókőr kj nem hagia magat az 

iaromba fo gn j: detrectans bős G-3 
ökörnek (lepenieie) vö. lepenye 
fikor nyelw (fw) vö. fű. 
fikor zem: trochilo [!] OC7 
eőkor szem: aesalon lg [PP.-nál: 

ölyv, kánya] 1. wrge 
konia Ókor, buta, kajla : camurus 
ő l: orgea [!] R3 [bős D 3
fileles: amplexus A 7 
óleles, őleből [?] complexio E 3 
Ólelny: complexari E 3 
ö li: amplexus A7 
meg őlnjj: extinguere I4

magat meg ölni: consciscere sibi 
öltözet: cultus F4 [mortem Ti
őr allo (hely) vö. hely 
ördög (rokolya) vö. rokolya 
az pokolbeli ordogók [!]: furiae 

infernales K a 
az pokolbeli ordőgokot [!]: inferos 
óreg 1. nagy [mancs TJ3
öregbíteni: amplificare A 7 
oregbivles; incrementum Ma 
hotar Srizeó: camparius D3 
örmény: sirtis 
oróke va ló : perennis S4 
meg eorókódót: inolitus, insuetus, 
örökség vö. levél [ungewonet M4 
órókseg attiatol m arat: patrimo- 
orw : vervex Dd3 [nium Sa
órwlnek: gestio K3 
Órwlni: exultare I4 
óriólni, tapsolni: applaudere Ba 
órueny: gurges L i 
Órueny (giwker) vö. gyökér 
erdő őrző: sáltuarius ya 
ösueny 1. gyalogút 
ősz: autumnus Ca 
ezuer: mulus Pg 
ott leveleő (fw) vö. fű 
boglaros w (olv. őv): batillus,

[olv. balteus] O3 
eő: cestus, cingulum D 7 
owem 1. ogga
ozúegy, arua : orphanus Ua

pachyrta: alauda Ae 
pachirta, paczirta: coridalus F3 
kézi p a is: pelta S3 
palack (feregh) vö. féreg 
palaczinta: popanum T4 
valligerő palast: amiculum A7 
palaztolnj: dissimulare Hí 1. el- 
papa (fw) vö. fű [fedezni
paraia valaminek: vapor Ddi 
paroncziolny 1. tanolsagot adni 
parancziolat: edictum H3 
parazt: agrestis Ag incomptus Ma 
pare 1. czékla 
pari (wtes) vö. ütés
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parta: mitra Pg circulus Ds 
partos: seditiosus Z i 
partth: littus [!], ein staden O4 
pastor: pecudarius 82 
barompaztor: magister pecoris P2 
dizno paztor: suarius Ebi Bbg 
menes paztor: equiso Ii 
patika (zerzam) vö. szerszám 
patikaros: aromatarius B3 pbar- 

macopola Ti 
pating: restis S3 
patingh, guss: cohum, est restis 

quo ligantur animalia E2 cantus 
patkan: ratus [!] X i [Ds
(lo) patkó vö. ló
patok: talitrum, ein knupe Bb  ̂

[MA.-nál is] 
peczienie: exta I4 
pecziet (niomo) vö. nyomó 
peczietles aut beliegezes Ni 
peij, uerhenie [!] zinw : spadix Aa2 
szengő pengő: sonoras Aai 
peniz: situs,putredo Aai [=penész] 
zent miklos penze: arra, ein win- 

kauff B3 
pepeczieles, maga uiseles: gestus K3 
pepeczielni: gestare, tragen K3 
pepeczielo: gesticulator K3 
per: fórum Is 
perbeli (dolog) vö. dolog 
perecz: Faurús [!] I 5 
perem vágj ruhanak zarnieka: 

lacinia, est Ínfima pars vestís N4 
perengqr: mediastrum P4 
all peres: reus 
perie (fw) vö. fű 
pesma: moscum [olv. moschum] P7 
p iacz: platea T3 
szem pillantas: momentum P 7 
zem pillantas: nictus Q2 
pint 1. eytel 
pirongatas: taxatio Bb,¡ 
pirongatny 1. szidalmazni 
pofa vei orcza: bucca D 1 
pohár szék vö. szék 
pok: aranea B2 araneus B s 
poklos: leprosus O2 
bel poklos: paralyticus Sí

pokol ('fay) vö. faj 
pokol beli 1. ördögök 
pokrocz: ephibium [olv. ephippium] 
poloznok : suppositivus Bb3 [Ix 
polyúa: acus, spruwer A4 
pongios (?) —  ? T>2 
por: agrestis As 
p o r: cenum [olv. caenum] Dg 
poraz az kin az agart bordozak : 

copula E3 
Égj porazon (foljnak) vö. foly 
porgolat (kert) vö. kert 
poronio 1. hasadot keő, vö. kő 
porond: saburra j i  
porozka: gradarius K4 
porozlo aut posta: lietor O3 
posar: carpo, nomen piscis, éin. 

karpfl: D4 conger vei congruo, 
est genus piscis F i 

posta: stator A&3 veredarius Dd„ 
pozto (mető) vö. mető 
pokes vei nial Aas 
peokny: spuere Aa3 
pőtie [!]: gobia, witinck, bobius, 

spierinck K4 [Sebői nem fordul 
proba (kő) vö. kő [előj
prokatorkodni: causari D5 
prokatorsag: eloquentia H é 
pulia vö. ember
pungoracz: pancratium (est qui

dam ludus vei certamen) Sí 
puzpang vö. fa 
púzta, egiwgiw: simplex Z á 
puzta, puztasagh : solitudo Aai 
puztasag: vastitudo Ddi 
pwztittani: devastare Gr3 
Házi pwchió'k: grillus L i 
mezei pwchiők, lo te tw : grillus L¡ 
pwrzenteny: sternutare Aa4

rab: auctoratus Ci 
rabsagh, insegh: servitus-Zs 
ragadni 1, megkapni 
elöl ragadni 1. elől érni 
ragadó: tenax Ccj 1. tharto 
ragadomany: exuviae I 4 
ragalmazny: detrahere €¡-3



KOLOZSVÁRI GLOSSZÁK. 41

ragalmazo: detrectator Pg obtrec^ 
ragdo (?): lentus O2 [tator Hí 
rágni: demollire G-2 
kérőt ragnj: rumiuare yi Székely 

táj szó
rakni, czienalni: extruere I4 
lezket rakni: nidulare Q2 
keczka rago: caprifieus D4 
ördögh rokolya: aconita A4 
rakottia vő. fa
rakúa, te ly : bőiig [!], refertus X2 
rakonsag [!] : cognatus E2 
rakottia (fa) vö. fa 
meg rantani, rouideteni, be vonni, 

seu ozue vonni: contrahere 
ráró 1. earo.
Uaivas (fá) vö. fa 
rauaz 1. okos 
raúo: licitator 08 
raivo: taxator Bb  ̂
kősseg registroma, zam tartasa: 

tabula populi Bb^ 
reitek (ház) vö. ház 
el rejteni valam it: condere E4 
rejteni, rejtezni (?): celare Dg 
rejtezni, budoklany: latere Oi 
rekedezeo, rekedező : raucus X i 
remensegh: opinio R 2 
remete: heremita, ein einsidel Lg 
rend: agmen A5 : •
rend (tartas) vö;- tartás 
rend, nem : genus Kg 
rendeles: propositum TTi 
rendeles, szerzes: institutio M4 
rendeles, zokas: ritus X4 
rendelni: instituere M4 
rend zerin t: gradatim K4 rite X 4 
rendtartás 1. szándék, zokas 
repeslény: volitare Dd7 
repwles: volatus Dd7 
rest: deses, piger Grg 1. tompa 
réz (ueuő) vö. vevő 
réz, czikkel: para S2 
agjnak kwlsó reze: sponda Aa3 
rezeges: temulentus Cci 
retteges: strepitus A a4 tremor Cca 
rettegni 1, felni 
rettegtetni: strepitare Bbi

retten[e]tes 1. izoniú 
reuezet: spectrum A a2 
rew: vadum Ccg 
r§ z: euprum &i 
ris (kasa) vö. kása 
rokonságok: agnati A5 
őzzé romladozot: contritus Pa 
le rontani: demolire G-2 
őzzé rontany: oonterere P 2 
rosta: erebrum P4 
rostalny: cribrare P4 
vas rostelj: eratis, signifioat ein 

rost P3
rostáló: frixorium, ein brotphan 

oder rostphan K i [Székely táj- 
ros: siligo Z3 [szó]
kassai rosa: assirium B4 
rosda: erugo, rost I2 
vas rosda: fei-rugo lg 
rosdas: rubiginosus X 4 
rothat: putridus IJg 
rothado: putris B3 
rothatsag: putredo IJ3 
roz 1, ala való 
rosa vö. szinű 
rouid: brevis B3 
rouideteni 1. megrántani 
rú d : pertioa T i temo Oci [R4 
bársony ruha : ostrum purpureum 
bokáig erő ruha: vestis talaris Bbé 
ruhazat: amiotus A7 oultus P4 
ru t: dedecus Gr2 fedus I5 odio- 

sus K i torvus CC4 1. ondok, 
ruton 1. daraboson 
rútság,feslet erkeőlcá: stuprumBbi 
rutsagli: lues, maoula, sordes P i

safar: promus Ui praebitor T&
saiatsag: proprietas Ui
merő saitar: urceus Dds
sajtár: imilctrarium Pg
szantz: castmm D&
sancz 1. bastia
sapan: sapo y 2
saphol (?) seaphium y8
sarga: glaucus K 4
sarga vei ordas: flaveus vei flavus
sariu: cordum P3 [I7
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sarló 1. kaza 
sáros vő. tó
megsarozni: oblimare Q4 
sas: carex D 4 
sas, to helli f w : ulva Dde 
sass: juncus N3 
■saska: locusta O4 
sátor: tentorium Coj 
seb h ely : cicatrix D? vő. hely 
sebes: celor De 
sebesseg: ímpetus Mi 
segh: podex, culus T4 
segetseg: praesidium, auxilium T? 
segetsegh: sufíragium Bb2 
segetseggel vő. lenni 
seletrom [!]: nitrum, est genus

terrae Q2 
seljem : sericum Zg 
seliem zaro (bogár) vő. bogár 
semeregh: ruga X 4 
sepr iá (agh) vő. ág 
felseidwlni: pubescere U2 
fel serdwlt, huzalkodot: puber Ug 
sereg: turma Öcs 
seregh: exercitus I3 legio Oí ca

terva, turba D 4  agmen A b 

marczona sereg: papillio [?] Sí 
sereg (orra) vö. orr, 
sseregelj: ficedula, est quaedam 

avis, ein schnepff le [PP.-nál is !] 
serenj: industris M3 
serenseg: agilitas Ab ,
serenseg, giorsasagh: industria M2 
serke: lens O2 
felserkegetni [!]: excitare I3 
meg serteni 1. meg ferteztetni 
serte: seta 
sértés : setosus Z3 
setet vö. éj 
setetth: opacus E2 
silliesztúen 1. ueztuen 
sim a: glaber, glabra K,t 
sima, hazugh: levis O2 
sima szép szórnál k w l: glabellus, 

nudus, sine pilis K3 
sima erczbe: leuigato aere 0 2 
singh: ulna Dde 
tömlő sip : uter [!] Dds '

tőmlő syp\}̂ \: ascaules B t [PP.- 
nál tömlősipos] 

sir (aso) vö. sir
siras ]. banath Ismeretlen]
syre [!]: colarium [olv. collarium ? 
sobraksagh: avaricies Oi 
sóhajtani: aspirare i>4 
sok vö. idejű 
soidor: perna S4 
sorro 1. kaza 
sos vö. tej 
sotalan: insulsus M4 
soregh: salpa est genus piscium J2 
spartiaj: Lacena N4 
suhogni): susurrare Bb3 
súttogo: susurrator Bbs 
minden holnapi swes: lunaticus, 

singulis lunationibus vexatur et 
mente laborat P t [sűjes ?] 

kalapos siíeg: petasus Ti 
kalapos sííegió: petaso, petasun- 

culus T i .
cziuczios sűegh: thiara OC3 
Siutó (kemencze) vö. kemencze

meg zabadulny, megh szabadulnj: 
carere D 4 

szabni: constituere Pi 
töruent szábnj: leges imponere Mi 
igaz szabasu: verisimile Dd3 
zabad: licet O3 
zabatsag: licentia O3 
zabo: vestiarius Dd4 
szagathni: carpere D4 
szay vei I n j : palatum B.4 
zakacz: cocus, ein kocb ®i archi- 

magirus B2 
szakaczj: coquus, koch P3 
el zakadni: avellere Ci 
elzakat: divulsus H3 
élzakattam atiam tol: avulsus sum 

a patre C2 
erek zakadasa: paralysis Sí 
isten szakala 1. isten faia 
kakas szakall: patea (?) S2 . 
szakaltalan: imberbis Mi 
meg zakaztom 1. esem 
kő za ll: scopulus y4
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alab zallani: deorescere Gr2 
le szallani: oondescendere E 4 
varat meg szallanj: obsidere Q4 

cingere, obsedere urbem Ds 
szállás: taberna Bbt 
szaldók : tilia Ccg [Székely tájszó] 
mldob (fa) vö. fa 
zalonna: lardum, speck Oi 
zalonna (feregh) vö. féreg 
szám (veteo) vö. vető 
zanki vetes vö. vetés 
zanki vetni vö. vet 
vad számár: onager 
meg zamlalni: dinumerare Hí 
elő zamlálny: proponere Ui 
zamtartas, szamtartas: registrum 
zamzoljgh [!]: balista C2 [PP.-nál 

számszeríj] 
san, saan, szán : vehes Ddi [Bbi 
szándék, rendtartás: institutio,

ordínatio M4 propositio Ui co- 
natus E4 

szantani: recludere terram X i 
zanto mezeo [v. szántó, mező ?] 

ai vulum B 4 . 
zaparitani: augere Oi 
szapor (esseő) vö. eső . 
szár: crus E4 
szar (chont) vö. csont 
szar tolio vö. bogár , 
zaragonia vagy zarahonia (?): ram- 

nus, est genus spinarum, bage- 
dorn X i

zarczia: pulica [olv. fulica] U3
zarczia: fulica K i
szarka: pica T 2
zarmaznj: germinare K3
szarnias (madar) vö. madár
zarniek. 1. perem
seliem zaro (bogár) vö. bogár
eke szaru: stiva A a4
zarvas vö. bogár
zarvas (kegio) vö. kigyő
szatoczj: cetarius, ein víscher D7
io zauu: fretus voce K i
szedek 1 bocsiatok
zedni: legere Oi

PÁ LFI m A i íTON : KOLOZSVÁRI GLOSSZÁK.

labat égj más után fel zedny: 
alternatim pedes sumere A q 

szeder: achantus A a 
szederj: morum P7 
hasitó zeg 1. eek [Tg
az egnek negj zege: plaga coeli 
negj zegw: quadrus. viereckig U3 
zegensegh: inopia M4 
zegien 1. ektelen
tikmony ze k : vitellum, ein eyer 
zek 1. agy [dotter Ddg
gyamolsee/t' 1. samolseek 
ythelő zek: tribunal Ccg 
királyi szék: solium Aai 
zek (hordozo) vö. hordozó 
zek fw v irá g : camamilla D3 
hintő zeker: carpentum eia ver

deckter wagen D 4 
hintő zeker: essedum est genus 

vehiculi, ein hangend wagen, 
vei est currus, quo claudi ve- 
huntur I 2 

hympto seker [!]: pilentum Tg 
negj loúú zeker: quadriiugus U3 
zeker e s : agitátor, vector qui cur- 

rum agítat A5 
szekeres : vector Dd4 
sekren: scrinium y4 
szekreny: arca B 2 
pohár szék: abax vei abaeus A 2 
ze l: flabellum, flabrum I7 
.unit amot, zellel [-széjjel] : ubique, 

passim Sa 
dgli z e l: auster 
dely z e ll: No tus Q3 
ezaki zel: aquilo B2 boreas B j  

septentrio Z-2 
hét zakj zel (!): boreas D j 
hét zakj zel [!] ; septentrio Zg 
fel zel: aquilo B 2 boreas D i 
forgo zel: turbó CC7 
nap keleti zel: eurus, Dö 
nap niugati zel, nap eseti z e l: 

zephyrus Eei 
vg z e l: Pauonius, est proprium 

nomen venti, ein westwindt lg 
[vö. Nem. G-lossz. iug zel] 

vg z e l: zephyrus Eei

4
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szd  v § z : tempestas Cci 
szelendek (eb) vö. eb 
ki zeleztes: remisBÍo X2 
zellel: passim, vulgo Dd* 
szilig j: comis E3 
ziligy, sima: lenis 0» 
zelegitteny, meg eiihittenj: domare 
zeligiteny: mansuetare P3 [H2 
ziligites: tractatio C05 
szelegjjtes: mansuefactio P 3 
ziligitet: mansuetus P3 
ziligithető 1. tanithato H2 
ölj az kit meg taníthatnak konnjen, 

ziligitheteo: tractabilis puer Oc5 
meg szelegittenj: oicurare, domare 
szem (pillantas) vö. pillantás [D7 
zeme (allasa) vö. állás 
zeme (forgása) vö. forgás 
zemere hanny vö. hány 
fel zemw: unculús Dd7 
fel szemw: unculus [!] Dde 
fel zemw: monoculus P 7 
szemet: stipula, stramina fracta 
zem fény (veztő) vö. vesztő [Aa4 
zemeldők, zembldok: supercilium 
ze/ti (egeteő) vö. égető [Bhs
szenfogo (vass) vö. vas 
szent Antal vö. tűz 
zent, draga, bőczwletes: preciosus 
szentegyhaz (fia) vö. fia H2
sententiazni: damnare Gri 
zent mihaly (lova) vö. ló 
zent miklos vö. pénze 
oltár zentseg: eucharistia I 2 
szentsegh vei kereztiensegh: re
el zenuedni: ferre la [ligio X 2 
nehezen szenuedem: egre fero H4 
zep: liberális O2 1. kedues, nagy 
igen zep: preclarus Te 
zepen, io l : reete G-j [O2
szépén allanak: lepore consentiunt 
megsephetni [!]: delibare, essend 

ding opferen G 2 
zepló: lentigo O2 
zeplős: neuosus, fleckig Q2 
zepseg: generositas, nobilitas K3 
zereczien (dió) vö. dió 
zerelem: zelus Eei

zerenczie: fortuna Is .
szerenczie: fortuna, ómen B2 - 
gonoz szerenczie : adversa fortuna 
zerencziébol: fortuitu Is 
io szerentses: sospes Aa^ 
zeretem: amplector A7 
zeretni, elő venny, keuanny, ki 

k érn i: expetere I3 
meg szeretni: adamare A 4 
igassag zerető: cultor veritatis P 4 
igassgh [olv. igazság] zerető : 

veritatis cultor Dd3 
zeretet aut baratsag: gratia It4 
szabad akarattja zerjn t: lubens 0 4 
(kepes) zerint vö. képes 
hozza zerkeztetni: adiungere A 4 
hozza zerkeztetni): aggregare A5 
patika zerzam: aroma B3 
zerzes: appendix B i 1. rendeles 
levelet zerzeny: cancellare B 3 
level zerzeo: cancellarius D3 
zerzeődség 1. vegezes 
szervi vei altal u t : area B3 
zidalmas: ignominiosus L 4 
zidalom: ignominia L 4 oppro

brium B2 
zidalmazni, pirongatny: detestari 
szidalmazok: detestor G-3 [G-g 
szidalmazó verbum e z : jambus L 4 
ziget: insula, Gades K 2 
ziget: insula M4
szin alatt való vö. egyenetlenség
az főid színéről: ima terra M1
hamu zinw 1. fakó
rosa szinw: rubeus X 4
uerhenis zinw 1. pey A a2
szinte 1. mindenestül
színtelen 1. fekete
szirony: —  I)d5
verszipo: hirudo y2
szita: pollinaria [!] T4 .
szovarvanj: iris
szouaruanj [!]: fons fistularius [!] 
zo 1. bezed [lg
zo (fogadatlan) vö. fogadatlan 
szó (fogado) vö. fogadó 
zokas, erkólcz: mos P7 
zokas, rendtartás: consuetudo P 2
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vizza zokni: desuesco G-g ; 
zokatlan: insuetus M4 
szoknia: casula D5 
hant alliú zoknid, [!] : limbus Og 
zolga: cliens Ei 
zolgj (dizno) vö. disznó 
zolni: disputare Hg 
szolnj: disserere Hí 
fere zolni: contendere Fa 
zolny valakiért r intercedere Ni 
zomák (kegio) vö. kigyó 
zomor [!]: importunus, inquietus, 

unbescheiden, ungestiem, mne- 
lich, verdrieszlich, quellig Mi 
[Ismeretlen] 

szomorkodni: merere P5 
zónák fel emelese v. ö. emelés 
megh szondiólny [!] : reuirescere X3 

[—  megzsöndülni ?] 
zoro vö. lapát 
zorgalmason: accurate A3 
szoros két tenger k ö zt: Isthmos N3 
szócz: pellio S3
iőúendőt kinek zwegondom (meg

mondom ?) : presagire Tg 
szőlő: pampinus Sí 
szőleő vö. tőke, gerezd, karó, levél 
eb szőlő: morella P7 
eb szoleő: solatrum Aai 
múskotalj zolő: Apiana uva 
vad szőlő: corymbus P 3 ■■
zőlőt kötözni: iungere vites N3 
szőr: pilus T2 
szőr (ing) vö. ing 
zóróz: hirsutus, hirtus L2 
szóúendek, keótsl: funis K i 
zoűetseg [!]: f edus pax I5 
zőuetsegh: pactum E,4 
szálak: ligusticum 03 
szúniodni: oscitare R3 
szunjogh: culex P 4 
szwkólkódó, zegeny: inops M4 
szül, nemz, hoz, ta la l: pario S2 
bátor sswó: magnanimus P2

koczka tabla: alea Ae 
tábor: castra D5 
tafota: atlapa Ci

tagh: artus, ein glyd B 4 
tagas: amplus A7 laxus, amplus Oi 
tagas, w res: vacuus Cos 
tagasitas: laxatio Oi 
tagasitani: amplificare A7 
tagassagh 1. henieles 
tagassag: spatium Aa2 laxitas Oi 

amplitúdó Á̂  
tajka [!]: capsa, ein kyst, trog 

oder tesch vei ein lade B 4 
[Ismeretlen] 

taytek, taitek k eö : pumex IT2 
szwr takaczj: fullo, ein walcker, 

qui praeparat pannos et excan
didat K i [Ismeretlen] 

be tákarny az tw ze t: sopire, sedare, 
exstinguere, compescere Aai 

©1 takarni, el ásni, el tem etni: 
occulere Ki 

etek hordo tá ll: parops [!] S2 
tálalni: concipere E4 
talál 1. szwl
találmányok: inventa Ni 
eke talp: buris B i  dentale 6-3 

bentále [ íg y ! olv. dentale] Cg 
talp (hailas) vö. hajiős 
tamaz: pódium, baculus T 4 
tamaztatotth: fulcitus, íirmatus, 

adiutus, munitus K x 
tanaczj: cónsul 
tanaczbe\i (dologh) vö. dolog 
tanacz (has) vö. ház 
tanacz (helj) vö. hely 
tanaczkozni: deliberare G2 
haido tancz: Pyrrithiu[m] T 3 
haidú tancz: militaris pirrica  [!] 
táncolni: bacchari G2 [T3
tanczos: saltator y 2 
tanítani: profiteri Ts 
meg tanitani: domare H2 
tanito: eruditor I2 
tanitatot: domitus H2 
tanittatoth : imbutus instructus Mi 
tanítható, ziligithető : domabilis H3 
tañólo 1. szó fogado 
tanolsag: preceptum T5 locus, di- 

citur facultas, conditio, occasio¡ 
dignitas 04
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giakorlassal tanolt: peritus S4 
tantorganÿ, tetouaznÿ : vacillare Ccg 
táplálni: fovere lg 
elete auagj teste taplalasa: diéta Gr4 
tapodni: quatire Bb3 
tapsolas: plausus T3 
tapsolni 1. örülni 
tár ház: erarium, vö. ház Ii 
tarelia az tiknak 1. fodor 
tarka vö. hiuz vö. ruha, kigyó 
tarka barka vö. madár 
tarkas barkas : maculosus P 2 
ki tarolni: defalcare ©2 
tarsasag: societas Aax conciliatio E 4 

consociatio Fi 
tik tartó : gallinarium K 2 
en azt tartom : reor X2 
azt tartom : reor X3 
el tartani: liber aliter tractare O2 
ellent tartani : refragari, resiste- 

re X 2
meg tartom : consequor Fi 
iol tartanj: liber aliter tractare O2 
ioltártál [!] ; opipare, leckerlich B.2 
farkast fwlengl fogva tartani : 

lupurn auribus tenere Pi 
rendet kel tartani: ratio habenda 

est U4 
rend tartas : ratio U4 
barom tartas: veterinarium Dd4 
kencz tartó: questor urbánus TJ4 
kalan tartó [! olv. iarto ?] ; cochlea- 

rius, ein loefelmacher E x 
maga meg tartoztatasa : abstinen- 
tartoztatni 1 zabolazni [tia A3 
meg tartoztatni : retrahere X-s 

tardare Bb4 
tartoztatna: continenter, caste F 2 
tatar: parthus S2 scÿta y 4 
távol vö. lenni 
el taúozni: discedere Hj. 
el tauoztatnj : subter fugere Bb2 
az bwnt el tauoztatni : fugere 

vitia K i 
el tauoztathato : eluctabile H4 
tauosztathatatlan : ineluctabile M3 
tebe [!] : elinodium, ein cleynot 

®i [Ny8z.-ben nincs meg.]

tecczeni : vigere Dds cernere,
videre D7 

kytecczeni/: elucescere H4 
tegez: faretra I 5 
t$gla: later Oi
tegnap e leo t: nudiustertius Q3 
tegnapi: hesternus La 
téhetseg: potestas Tg 1. haz ön 
tehetős 1. hasnalathos 
alut tey: coagulum Ei 
sos tey: colustrum E 2 
teke: sphera Aa2 
tékenö: alveus Ae 
disznó tehened': aqualiculus B2 
kis tekenő: concha E4 
veritz tekenő: alveus est fossa vei 

latum vas Abs [Ismeretlen] 
tekert (labu) vö. láb 
tekenteles [!]: contemplatio F2 
tekentélny [!]: prospectare Ui 
meg tekenteny: observare Q4 
tekentetes: darus E i conspicuus, 

darus F i 
tikozlo: prodigus Ts discinctus Hí 
tel: hjbernalia L 2 hiems D i 
telelő (haz) vö. ház 
telhetetlen: avarus Ci 
telhetetlen halai :morsinsatiabilis Ci 
telhetetlenseg: avaritia Ci 
ki telliesiteni: explere I3 
telliessegel: penitus Ui 
telij 1. rakúa 
temerdek vö. fövény 
el temetni 1. eltakarni 
tenger: pontus T 4 fretum, maré 

K i equor l i  
alut tenger [!]: Oceanus Rí 
tengeri (allat) vö állat 
tengeri vö. csiga
tengiricz : achantis, ein distelfinck
fel tenni vö. cél [A3
tenezteni: generare K3
tenezto: genitor K 3
tenezto, term o: fecundus I5
tér (hely) vö. hely
térd: genu K3
térd (kalacz) vö. kalács
teriezteni akarn i: metiri P5

!
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¡ki teriezteni: distendere Hí
k i teriuzteni [!]: propagare TTi
k i teriedet: fusus K2
ki terjedne: fuse K 3
termo 1. teneztő
bóúón termő (fa) vö. fa
termezet: ingenium M3
termet: fertilis [?] lg
thesta [átjavítva : tészta] : pasta Sg
tetem: costa D5
teteie: apex Bi
erő zak tetei: petulantia Ti
teti vö. gomba
ki tetnj [!], fel kelni: emergere H4 
tetouazny 1. tantorgany 
ki tecczeni: apparere B2 
tettetes: superstitio Bb3 hypocrisis, 

simulatio L2 —  1. hizelkedes 
fa tetvi: cacumen, die hoche D2 
.ló tetvi 1. mezei pwchiők 
úak teteő: pedicellus S3 
teueljgeni, boljgani: errare I2 

■teueljgek 1. járok 
teuelyges: errábundus I2 
iol teuő: merens P 5 
tasóla: temo Ccj 
tikmony (zek) vö. szék 
tiza (fa) teza (fa) vö. fa 
tizt, feiedelemsegh : magistratus P2 
tizt: munus P 8 officium K* 
tiztt: functio K i 
meg foztatom ettől az tíztől : 

muñere hoc orbatus sum P8 
tizt keuanas: ambitio 
tizta: darus E i —  1. cziak 
tiztélett: cultus F4 
iiztesseg keuano: ambitiosus A7 
tiztitani, ekesiteni: polire T,( 
tiztitatot, fenies : politus T4 
titok: occultus [i] E i 
titkoknak latasa: apocalypsis Bi 
timso: alumen Ae 
Mnar [! olv. timár ?J : cerdo Dg 
allo to: stagnum Aa3 
sáros to: palus Sí 
to helli (fw) vö. fű 
tobzodas: comesatio E 3, 1. bujasag 
dók 1. korpa

toldozni, foldozni: inculcare M2 
tolnai): latro Oj pirata, latro T3 

latro E 2
fő toluailf, twzes to lu ay: Archi- 

pirata bbi archipirata B2 
toluaylani: latrocinari Oi 
toluay sag: latrocinium Oi 
tolio: vö. bogár
toliongozni : undare D b7 glome- 

rare K i 
tompa, rest, r u t : hebes L i 
toplo: fomes I 8 [Vö. Tájsz.] 
to r: parentalia S2 
tornacz: porti cus T5 atrium Ci 
torkos: bibulus C3 —  vö. madár 
torsa: maguder est tirsus absci- 

sus P 2 
tót vö. ország 
Tóth: sclavus 
tő: acus A4 
tobire 1. mezzeb 
tok (viragh) vö. virág 
toké: trunciw Cc7 1. horog 
szőleő teoke: vitis Dde 
teokelennj 1. adnj 
el tőkélleny: proponere, statuere Mi 
tokelletes: perfectus S4 
tokelletesseg [!] 1. kemenseg 
tókős: herniosus, cuius viscera 

descendunt ad sacculum L2 
tolczer: infusorium, infundibulum 
tolgj (fa) vö. fa [M3
el teölteni: transigere Gc.5 
teoltes: obex, obstaculum Q4 
teoltes: agger Ab 
kolbaz töltő: fartor, farctor 1$ 
feier timien, feir temign: salbum 

incensum M2 
tSmlő (syp), tömlő (sip) vö. síp 
tönkőlj: panicum Sí 
tónkőly: spelta Aa2 
tőr: ensis Ii
kezed fel tőrese: callus, duricies 

manuum D 2 
el törni: diffringere 
törekedni): laborare N4 
teórekegyel: age Hb [munka 
tőrekedes: contentio E2 —  1.
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törekedni 1. munkalltodny 
el tőrleni: abolere H2 
Erez toro: eritreus [!] Ij 
torok (buza) vö. buza [I7
tárók [!] : fixura, ein wundenzeichen 
törők [!]: fixurale [!]: I7 
torőlgetes: mulcimen P 7 P3 
torolgetem: mulceo Ps 
torőlgetni: delinire G~a 
Eltelen térrel: retuso ferro X3 
tablara irot tőrueny: lex tabellaría 
töruent vö. szab [Bb^
iol tőt: benemeritus P5 [Pb

tölez meg az pohartt: metire pocula 
toúiszes [!]: hirsutus La 
teőuisses vö. fa 
toser: mango P3 
tréfa: jocus N2 
tréfálni): iocari N2 
tréfás : iooator N2 
tudakozas 1. tudomány 
tudakozni: adquescere H4 inqui- 

rere M4
iol meg tudakozni: exquirere I4 
tudakozo: curiosus G-i 
tudatlan: indocilis Ms 
tudatlansag: inscitia M4 
tudomány, tudakozas: cognitio E 2 
tudomány: disciplina, doctrina Hí 
tulaidonitani: adseribere A4 
tulajdonsagh: vis [!] Dd6 
tulaidonsag: qualitas U3 
tülök [!]; vitulus Dd6 
tunassag: ignavia L4 
turos vö. étek 
tusakodas: contentio F 2 
tusakodni: altercari Ag dimicare 

G4 — ■ 1. kwzdeny 
tusakodnj: repugnare X3 
ellenne tusakodni, ellent tartany : 

resistero X3 
túzok: strutio Bbi 
twrni, czielekedni, szenvedni: per- 

patiari T i 
el tivrni), viselni: perferre S4 
twres: patientia B.4 
tűrő:  patiens 82 R4 
szent Antal twze 1. fene betegsegh

zent Antal twze: cancer, ein krebs 
vei morbus Dg 

tüzes vö. tolvaj 
fias t ik : Pleias T3 Dd3 
fjas tiv k : maia P2 
tiuk (begy) vö. begy 
tengeri tik (mony) vö. mony 
tik (tartó) vö. tartó

úcza: vicus Dd« 
udvar: regia X2 
nduar(-biro) vö. biró 
vdvar (hazuga) vö. hazug 
vg (zel) vö. szél 
vgralni: illudere Mi 
vgjmynth: sicuti, velut U4 
vj): recens X i hornus, novus L j  

vö. bor 
vy (eztendő) vö. esztendő 
asag uj 1. huelk [Baranya vidéki 

tájszó]
kozep vj: [fama mellé írva] I4 
mútato vjod: index est primus 

digitus circa pollicem M2 
vytany: instaurare M4 
meg vijtani): instaurare M4 
vndoksagh: tabes Bb4 
vnas, alias vta las: fastidium I5 
meg unta: tedere Cci 
vntalan: assidue B 4 
altol ut, altal u t : compendium- 

hoz irva a compitum helyett 
E3 1. szérű 

kerezt u t: compieta [!] E3 
kerezt w t: compitum E s •
kőúes v t: scropulosa úia I4 
orzag úta: via lecta Dd4 
vtalas 1. vnas I 5 
utat (ayittany) vö. nyit 
vthalok: detestor G-3 
utalatos: detestabilis G3 
útaltatott: spretus Aa3 
vass v ra : mágnes P2 [Ismeretlen] 
uz maraz [!]: pruina TTi 
altal vzok: trano CC5 
ut vö. ad
vsoras: fenerator I5 
wgekezem: nitor Q2
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viles: curule Grj 1. ház helj 
ívldőzes, kereses: oonseoutio F i 
w leő: cudes F 4 .
koúacz w lő: incus M2 
mellette w lok: possideo, dicitur 

a pone et sedeo T4 
wrge: cuniculus [kihúzva: őkőr 

zeni] F 4
wres a kibe sok f é r : capax D3 1.

tagas • 
y re s: capax 
wresseg 1, henieles 
fekete wrem-: artemesia B4 
üstökös vő. csillag 
w tes: ictus L4 
gű tta  wtés [!] .• attonitus Ci 
part wtes, haborúsagh seditio Z i 
w tkőzni: tangere T i 
w tkőzett: acies A 3 
wtkőzet: acies A3 
wteot vö. ember 
vúeges: y itriator Dd^ 
ellensegnek meg vizese: tropea 

[olv. trophea] CC7

va d : fera lg silvester Z3 vő. 
kapozta, kecske, körtövély, sza
már, szőlő ág 

vadazo (haló) vő. háló 
vadazo (kepp) vö. képp 
vadlo: delator 02 
uadolny: accusare A 3 
vadon vö. erdő 
vadsag: feritas I 6 
oktalan vad: bestia 03 
vágok: cedo Dg 
felben uagom: precido T5 
uak vö. tetű 
vak (kórom) vö. köröm 
vakaratlan: strigosus B bi 
valahogy: neforte Qi I 8 
valahol: uspiam B d 8 
valamint, akarm in t: utcunque B d 8 
valaztani: distinguere H3 sortiri 

Aa2
E l úalaztani: secernere Z i  distin

guere H 2

ki úalaztani 1. t i  uenni 
valaztas: exceptio I3 delectus,

electio G"2 
el ualaztas: divortium I  f 
valaztom: exopto I3 
vall: humerus L3 
va lla s: opinio R 3 confessio E4 
h itt vallas: religio  X2 
vallom : fateri I5 
ettől meg vallva: excepto I3 
ala va ló: inutilis Ni [Hí
ala való, ro z: vilis Dds dissolutus 
ala való, roz, fesiet e rk ő lcz: dis- 

solutio H í 
egy czieppel sem alab való: non 

teruntio est deferior Cc2 
felettgb va ló: profusus Tg 
cziak maganak való: privatus T? 
maganak v a ló: solivagus A a i 
egiedwl maganak váló : ingloriosus, 

inglorius M3 [B 4
enni való, eledel, a b ra k : pabulum 
kőzep zerint való, alkolm as: medi- 

ocris P4
zegen rendből valók: obscuri(s) 

orti parentibus Q 4 
valtani 1. czierelni 
változás: vicissifrudo D d 4 . 
el változtatni: mutare P 8 
el változtatom: muto P 8 
vámos: portitor T5 
uandorlanij: peregrinari S4 
vankos (?): Gri 
war (megie) vö. megye 
meg uarny: expectare B2 
var: scabies y 8 
varas: porrigo, scabies [!] T5 
va ra s: scabidus, scabiosus y3 
mezeő varas: oppidum 
varaslani), varasslany: sortiri Aa2 
vas: vö. rostély, rozsda, karika 
giomlalo v a s: sarculum y 3 
uasas vö. hajó
szenfogo va ss: batillus C3 [X)i 
ezteri uegebe ualo u a s: bucentrum 
vasas: ereus [!] I i 
meg vasot az fo g am : stupere. 

stupescere (?) B bi
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vass (vra) vö. úr 
vastag: robustus X4 
vegezni: constituere F i [Cce 
vegezes vei zerzeődseg: transactio 
velekedes: opinio Ra 
weleo: medulla P4 
köböl véka: modius Pg 
vehonjj (b$r) vö. bőr 
vékony bőr (giarto) vö. gyártó 
uendeget hiua uacziorara : condixit 

convivas ad caenam E4 
venike: sarmenta y3 
venni) usurpare Dds rapere X i 

accommadare [!] A3 
elöl uenni) [!]: preire Te 
elöl uenni: antevenire Bi 
ki uenni, ki ualaztani: excipere I3 
torkabol ualakinek ki uonnj: exi- 
elő venni) 1. zeretni [gere I3 
az mit emberen (?) felbe szoktak 

venni): superfluus Bb3 
ezebe uenni% altal nezny: pro- 

spicere Mi 
A z varat meg vennj: obsidere 

arcéin I l2 [A4
mellere [melleie ?] uenni va lak it: 

adcumbere 
ver (-szipo) vö. szípó 
verrel való betegsegh, bel fa ias: 

dissenteria Hí 
verni: multare Ps 
verczie: buteo D i 
vereseg: múlta P 8 
verő: malleus, ein hammer Pa 
verittek, faratsag: sudes Bb2 
versenies; pertinax, obstinaíws Ti 
veritz (tekenő) vö. tekenyő 
verő fen (helj) vö. hely 
vesz: procella T s 
(szel) vez vö. szél 
uezedelem: clades, strages Dg 
uezedelmes: perniciosus Ti 
vezekedni: periolitari S.t 
vezeti): periculum S4 
vezö: vimen .Ddg 
zem fény veztő: phitonicus T2 
szemfeny vesztő: ariolus, divinator, 

ein warsager, oder gauckler B3

ueztuen es silliesztúen: vexatis-
et perditis Dd4 

szem fény vesztes: prestigium T 7 
szem fény vezto: prestigiator Tj- 
veztegetes: vexatio Dd¿ 
vezteg (heueres) vö. heverés 
lelek ueztes, romlandósag [?]: cor

ruptela P3 
nylat úetni): sortiri A a2 
nilat vessünk ra, igazan meg ózzuk r 

dividamus Aa2 
őzve veztenj, eőzve vezten j: inimi- 

care M4 
zanki úetni [!]: exiliari I3 
zanki úetes [!] •' exilium I 3 
vetes: satio ys seges L j [Eg:
hozza uetes, basonlitas: comparatio' 
meg uetes, el ualaztas: repudium X3, 
meg vetes szamott avagj egiebet:: 

supputatio Bb3 [G-4
vetekedni: disserere Hí dimicare 
vetek: flagitium I7 
vetek: commissum E3 
vetemeny 1. buza 
uetkezni: lapsari Oi 
uetkezni: delinquere Cr2 
vetkes: flagitiosus I 7 
ellenbe vetet: obnixus Q4 
vetnj: peccare E3 —  1. költeni, 
el uetni): abortum facéré A2 
el uetni ro lla : propulsare Mi 
eleibe vetni: obiicere Q4 
meg vetni: diremere Hí impro

bare Mi insultare M4 tendere, 
(retia) Cci respuere X3 

megh uetni): repudiare X3 
ozze uetni: comparare E3 
niakra (?) főre be vetni: precipi

tare Tő 
agj uetS: cubicularius E 4 
marha veuő: fórum lg 
réz ueúo: particeps S2 
vezetni: deducere Gra 
viaz (giortha) vö. gyertya 
vidamsagh: hilaritas L 2 
vidra: beuer [ íg y !] O3 •—  1. hocf 
vigadni: ludere Pi
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wigadas: tripudium Ocg 
uigiazas: lucubra ti«, vigilia P* 

vigilia Ddg 
vilagj (dolog) vö. dolog 
világos: lucidus O4 
Égj keczenieg wilagos, égj kiczi- 

ni§g világos: sublustris parum 
lucens Bb2 

villamas [!]: fulgor, fulguritas K i 
vinceler 1. kapas 
arra uinnij traducere Ccb 
felfele uinny: seducere [!] Zj. 
ueghet uinni: deducere Gr2 
tők viragh: trice (?) Ccg 
maga víseles 1. pepeczieles 
vitézkedni: merere P5 
vitesseg: militia, prelium Pe 
uitorla: velum D4 
baj úiuo: duellator B 2 
ar uiz: eluvio, eluvium, eluvies H4 
arpau iz: ptisana, est aqua decocta 

in hordeo, dynbier oder ger
stenwasser Ms 

foljo v í z  : amnis A7 
kút uiz: fons X8 
vizes: uvidus Dd8 
vízi vö. erővel, madár 
woljűa [!]: struma (—  golyva) Bbi 
uonni: allicere 
bg vonni 1. meg rantani 
meg vonni) magat valam itől: ab- 

stinere A3 cohibere E2 
hasanal fogua vonni: ventre tenus 

trahere Cci

ozue vonni 1. meg rantani F 2
te tova uonnj: distrahera H2
vonás: tractus Ccg
meg vonás: contentio [As
el vonattatot: abductus, hingefuret
vő: gener K3
vö feli): pronubus Mi
vőfély: auspex, auruspex 02
vo legenj: sponsus A a3
nagj uoly [!]: convallis F 2
völgj: vallis Cc8
uerhenie vö. színű

zabb: avena Ci
zábolazni: tartoztatni: arceo B^
meg zábolazni: sedare Zi
zaczko 1. tyse
zanot (fa) vö. fa
zazlo: signurn Z3 vexillunx Dd*
zenges: canor D 3
Zöld vö. béka, fű
zergetes: crepitus P 4
zergetni: crepitare F 4
zugas: murmur P 8
szúgas: sonitus Aai
zűr zauar: confusio F i
zwl vagy szwl (dizno) vö. disznó
sendelj: cilindrum, ein schindel D j
sido: verpus, iudeus Dd3
ssinar, fösueny: dorophagus H«
sirr [!]: humor L3
az fóld syria humor terrae L3
súgorgos 1. fekete
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1. Simonyi Zsigmond : A magyar szórend. (Ára másfél kor.)
2. Simái Ödön: Marion József mint szótár ír á, (Ára más

fél korona.)
3. Kocsis Lénárd: A mondatrészek Brassai mondat

elméletében. (Ára másfél korona.)
4. Simonyi Zsigm ond: Tréfás népmesék és adomák.

Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára másfél korona.)
5. Simonyi Zsigmond: Az űj helyesírás szövege és magya

rázata. (Vászonborítékban másfél korona.)
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tettel a mondattanra. (Ára két korona.)
19. Valló Albert, Ágner Lajos, Szenttamási János é̂s Stan
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(Ára másfél korona.)
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25. Beke Ödön d r .: A vogul határolók. (Ára két korona.)
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28. Simonyi Zsigm ond: Az ikes ragozás története. (Ára

egy korona.)
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korona.)
30. Geleji Katona István: Magyar grammatikatska. (Ára

egy korona.)
31. Teleky István: A tárgyeset Arany Jánosnál. (Ára

egy korona.)
32. Viski K ároly: A. tordai nyelvjárás. (Ára egy korona.)
33. Beke Ödön: Kemenesalja nyelve. (Ára egy korona.)
34. Horváth Endre: A hakonyaljai nyelvjárás. (Térképpel
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35. Szolár F erenc: Jelentés-tanulmányok az asszimilá

ciós jelentésváltozásról. (Ára egy korona.)
36. Szeremley Császár Loránd: Jelentés-tanulmányok a

komplikációs jelentésváltozásról. (Ára egy korona.)
37. Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel

a mondattani sajátságokra. (Ára egy korona.)
38. Szabó Sándor : A szigetközi nye . ( Ára egy korona
39. VIkár B éla : A regös ének. (Ára egy korona.)
40. Édes Jenő : A balatonfelvidéki népnyelv. (Ára egy kor.)
41. Búzás G yőző : A németes összetételek története.

■ (Ára egy korona.)
42. Fest Sándor: Hangátvetés a magyar nyelvisen. (Ára

egy korona.)
43. Galambos Dezső: Tanulmányok a magyar vonatkozó

névmás használatáról. (Ára egy korona.)
44. Krauter Ferenc: A mássalhangzók hasonulása a

magyarban. (Ára egy korona.)
45. Pállí M árton: Kolozsvári Qlosszák. (Ára egy korona.)

46. Melich János: A magyar szótárirodalom. I. A  legrégibb
szójegyzékektől P. Páriz szótáráig. (Ára négy korona.)
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