
A NADOR-CODEX NYELVI SAJÁTSÁGAIRÓL. 

N y e l v e m l é k - t a n u l m á n y . 

Régi nyelvemlékeink közt kiváló helyet foglal el a Nádor-
codex, melynek tüzetes vizsgálása — hangtani, szótani és mon
dattani szempontból, — képezi a jelen tanulmány tárgyát. 

A Nádor-codexet teljes egészében Toldy Ferencz adta ki elő
ször 1857-ben kimerítő és alapos bevezetéssel, mely a codex törté
netével s egyéb mellékes mozzanatokkal ismertet meg bennünket. 
E szerint codexünk eredetije 353 levélen van írva kerekbe át
menő újgót írással; Íratásának éve pedig 1508. — Tartalma: 

a) tanítások az áldozásról; b) a bűnnek zsoldja: c) Krisztus 
kínszenvedése; d) elmélkedés a világ állhatatlanságáról s a gono
szok veszedelméről; e) Mária siralma; f) legendák (szám szerint 
kilencz; úgymint: sz. Eufrozina, Orsolya, Apalin, Hedvig, Ador
ján, Elek, Zsófia, egyiptomi Mária és Forseus püspök élete) ; 
g) kisebb, vegyes tartalmú darabok s három ének. — A codexnek 
ezen egyes darabjai azonban nem egy szerzőtől, vagy fordító
tól valók, hanem csak a leíró egy; e szerint az egyes részek nyel
vezet tekintetében többé-kevésbbé elütök egymástól, habár az 
átírás következtében egyöntetűség van is bennük; szóval, mint 
más codexünk, úgy ez is másolat; az eredetit pedig a másolók min
dig a maguk nyelvére s helyesírására tették át, s így — Volf György 
helyes megjegyzése szerint (Ehrenf. cod. előszó, XXIV. 1.) — 
voltaképen nem is annyira másolóknak, mint inkább átdolgozók-
nak nevezhetők. 

A régi bibliafordítások korát bélyegző sajátságokat tüntetnek 
fel kiváltképpen a passió, a világ állhatatlanságáról szóló rész, 
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Mária siralma ; a legendák közül főleg szent Orsolya és Zsófia élete 
s a codex végén levő három ének. 

Általában véve codexünk a nyelvfejlődés régi fokán áll, sok 
eredetibb nyelvalakot tartalmaz, szókészlete elég gazdag; érdekes 
szóképzése, választékos szófüzése és kifejezésmódja, néhol szép 
és hathatós inversiói, kerek mondatalkotása, s helyenkínt folyé
kony előadása egyik legbecsesebb nyelvemlékünkké teszik. 

I . H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 

A hangtani sajátsáságok tüzetes tárgyalása előtt szólnunk 
kell codexünk h a n g j e l ö l é s é r ő l . E tekintetben a Nádor-codex 
— sajnos! — nem oly tanulságos, mint több más, vele egykorú 
codex is ; így különösen nem találjuk az e hangzó zártságának vagy 
nyíltságának olyatén megjelölését, mint a minő a régibb Bécsi és 
Münch. c-ben van; sőt az a és e hangzó hosszúsága sincs úgy s oly 
esetekben megjelölve, mint pl. az Erdy, Jordánszky, Peer, Sándor 
s egyéb codexekben. Ugyanis egy-két esetet kivéve, — melyeket 
mindjárt látni fogunk, — a nevezett hangok hosszúságának meg
jelölése csak oly alakokban található (s ezekben is sokszor követ
kezetlenül), melyek jobbára semmiféle tanulságos adatot sem 
nyújtanak. így a vér (sanguis) szót veer-nek írja codexünk a 10. 
159. 178. 180.211.243. 261. 295.345. 537. lapokon;x) ellen
ben egyszerűen ver-nek: 12. 14. 15. stb. 1. Vagy pl. a még kötő
szót meeg-nek írja a 4. 14. 26. 31. 40. 43. 73. 258. 304. 366. 370. 
385.414.438.458.464.492.506.555.618.637.665. lapon. Egyéb 
ily érdektelen hosszúságjelölések: laat 17. eel 19. kenzook 67. iool 
69. (ellenben iol 65.) valooc 70. eeg (ardet) 78. kemenceeth 83. feel 
(timet) 92. zool 93. koor 97. iooth 101. istenéét 102. meghallooc 129. 
tőseer 156. megkeert 168. teeg 181. nepeer 194. adoot 218. maas 224. 
naad 233. veveen 242. hyvattasseek 248. testéét 259. (testet u. o.) 
zood 271. keseertek %94:.haaz 319. zool MO.terdeet 377. eletéét 400. 
kenetnee 481. elurozzaac 497. aag 504. tavozneec 529. keer 533. tes
téét 588. keerz Q>30.kicinkeekQ7\.dicoseeg 690. Leginkább szereti 

*) Megjegyzendő, hogy az adatokat mindig a codexnek ónnal való 
új lapozása szerint idézzük; a Nyelvemléktárban megjelent codexek adatait 
szintén a kisebb, illetőleg az eredeti lapszám szerint. 
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codexünk az elbeszélő múlt idő képzőjét az á-t, illetőleg á-t így je-̂  
lölni; pl. halleec 87. hizelkodeek 149. jmadcozeec 177. be fedeek 209, 
mondaa 231. kenzataad 287. stb. 

Az ö és ü a hangokat rendszerint nem fejezi ki több betűvel, 
hanem sajátságos jegyekkel; az első ugyanis alul egy jobbról balra 
hajló éket kap, az ü pedig fölül ékezetet. Csak néhányszor fordul 
elő a több nyelvemlékben szokásos jelölés : heiv %0. beuseg 29. heiv-
seg 82.658. few 607. heu 647. nemitiemih 193. seminemS 242. tizto-
lendw 379. minemw 510. Egyébiránt akár röviden, akár hosszan 
hangozzék is az ö vagy ü, hiányzik minden megkülönböztetés, mint 
máscodexekben is (=o és ú). 

A mássalhangzók kiírásában a betű-összetétel teljesen mel
lőzve van; a jés-hangokat (gy, ly, ny, ty) vonással (g, l', n, i) jelöli; 
magát a j - t hol i-vel, hol i/-val írja, néha pedig meghagyja; a k-t 
magas hangok előtt s a szók elején rendesen meghagyja, a szók 
végén ellenben legtöbbnyire c-vel írja; i-t ír továbbá néha j helyett, 
(pl. bőit 54. iővendoth 145.) s viszont (semmj 103 vetj 116.); y 
is gyakran fordul elő i helyett (bynusőknec 118. zynenec 112. stb.). 

Sűrűen használja továbbá codexünk a th-t, mely tudvalevő
leg a t hoszuságát jelenti. A HB-ben s a Königsb. töredékben nem 
találunk th-t; a Bécsi s Münch.-codexek szintén nem használják, 
kivéve néhol az ott szóban; az 1483 körülírt Góry c. is csak ritkán 
használja, úgy hogy gyakoribb használatát a 16. század elejétől 
keltezhetjük. A Nád. c. is legtöbbször az itt, ott szókat írja th-val 
(eth 9. ith 30. 77. 10k 171. 229. 233. stb. — de egyszerű t-vei is ; 
it 30. 82. 117.; oth 36. 63. 71. 82. 92. 103. stb.); továbbá a múlt 
idő képzőjét, mint: igekozoth 56. megzoretoth 82. latoth 85. pa-
rancolth 88. veth 100. bantoth 131. adattatoth 132. stb. (Egyéb ese
tekről, midőn a th áll a mai egyszerű t helyén, alább a mással
hangzók hosszúságánál szólunk.) Több szót végre, mely g-n vagy 
gy-n végződik, <?/£, illetőleg gyh-val ír ; így nagh 5. 71. 84.164. 257. 
296. 386. 432. 480. 526. 609. 639. (de: nag 6. 85.) megh 21. 25. 
39. 168, 178. 214. 246. stb. stb. (de: meg 21. 22. 23. stb.) egh8$. 
350. 484. 529. 539. 572. stb. (de: eg 82.) fogh (dens) 338. zeghez 
im.fűgh 266. 270. 365. hogh 88. (hog u. o.) avacjh 37. octavaigh 9. 
haborusagh 101. őroksegh 319. taghira 304. velagh 31.7. 401. 408. 
409. m^veragh 629. 633. vagh (tu es) 383. kedegh 406. migh 583. 
veghe 598. Igen valószínű, hogy a h legtöbb esetben az illető mással-
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hangzónak, mely előtte áll, hosszúságát jelöli; ily mássalhangzó
pótlónak tartja a h-t Simonyi is a HB-beli zumtuchel szóban (1. 
Ma.gy. Nyelvőr IX, 105.); ugyanígy vélekedik Budenz is a «viszha» 
szó fejtegetésében (1. MUgSz. 587. ].). 

A codex írásmódját illetőleg említendő még az összetételek 
leírása. Ebben igen következetlen codexünk; az összetett szókat 
ugyanis majd összeírja, majd külön; az igekötőket hol egybeírja 
az igével, hol nem; gyakran egybeírja a nóvutókat is a névszóval, 
valamint a volna, vala segédigéket az igével; végre még az es ( = is) 
szót írja össze az előtte álló szóval s a névelőt összeolvasztja ás 
utána álló szóval. 

Példák a szó-összeírásra: megne gőtressec 4. latasarolvalo 5. 
meltanvalo 9. (meltan való 10.) eyégőket (névmás a főnévvel) 34. 
elfelethethie (a kérdő é szócskát rendesen összeírja) 51. germőkse-
getőlfogvaöQ. (germőksegetol fogvau. o.) meg nem indithhatt'a 99. iot-
volna 148. eggikvala 151. haddel 152. matolfogva 159. megnefőr-
tőznenec 216. ved/el 240. haatmegul 246. Jegyetekbe 255. meghacz fo-
gatkozni 271. mondotvolna 321. kivala (quierat) 353. varosfele 378. 
megvagon adván 509. siramnekil 541. azzonvala ez 541. nugomnekil 
542. ereggel 564. mulecki ( = mulék ki) 601. megnem teríteni 692.— 
Továbbá: bizonsagaboles 3. enemes l.űes 17. irasnakes 2'd.irases 26. 
eztes 40. bőlces 43. labannes 51. zivebees hl.Janoses 69. ottes 104. 
zőrnűsegethes 111. ithes 180. thees 199. ittes 207. tyes 296. stb. stb. 
(De előfordul külön írva is; pl. koúbe es 91. 126. ezőm es 75.) ; 
a névelőnek összeírása a következő névszóval nem pusztán történik, 
hanem pótlónyujtással; mint: ammeg holt 13. ammennei3\. ammi 
57. így még a 84. 101. 208. 239. 340. 378. 414. 431. 522.546.600. 
613. 680. 700. stb. lapon. 

A szó-különírásra nevezetesebb példák: meg ragac 5. ki otte-
tec 14. el eíiezőt 22. &<? io 22. folűlmula48. eg igéseg (simplicitas)53. 
fel von 66. malom kőveth 66. veg vethes 77. leg incab 91.szo?'úűkep-
pen 93. iay vezic 108. 112. fog éicorgatas 108. bin tetei 117. be 
iovendo 153. innep nap 166. coda tetei 223. neep elforditoo 226. 
mind nayan 229. naad zal 234. men egek 291. ázzon népek 294. 
ko toromba 315. madár hus 318. nap fen 340. fogadó haaz 380, is-
ím imado 'ÁQ&.ferfiu ruha 4íl7.fog seres 489. ÍO^M a^as 511. &M£-
cen vetél 550. e keppen 557. (ekképpen 13. 32. 114. stb.) tói íarío 
569. (tizttarto 57í.) halót viselő 598. persarom béli keral' 607. ar-

. . . 1 9 
NYELVTUD. KOZLEMKNVEK. XVII . J •-> 
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nek zek 638. felemelése boron 681. (v. ö. mindencoron 79. zfde-
tesed coron 489, stb.) e coraig 381. estve coron 462. veterne coron 538. 
tudna mint 684. (tudnamint 685.,) 

A Nádor-codex egyébiránt a kiejtéshez méri a helyesírást, 
mint rnás nyelvemlékeink is, s csak ritkán jut érvényre a szóelem
zés elve. így nevezetesen azt találjuk, hogy a szóképzésben és ra
gozásban összetalálkozó dj, tj, tsz stb. hangok összeolvadva, s egy
szerű hetükkel vannak jelölve; pl. monya 1. mutatta 9. erced 15. tug-
gad 38. tarcon SS.tecczic 114. tagacz 169. hacz 271. tekenc 339. za-
badic 340. Judgacz 358. olcad 523. fucz 659. lacz 558. tisztié 700. 
agyon 700. stb. Ily alakokat egész a XVII. sz. közepéig s még azon
túl is igen gyakran irtak a kiejtés elve szerint. Geleji Katona már 
élesen kikel a «mongya, tuggya»-íéle helyesírás ellen, valamint 
Tsétsi is (1. Corpus gramm. 295—8. és 668. 11.). Egyéb esetekről 
a hasonulásnál lesz szó. 

Ezek után áttérünk a Nádor-codex h a n g t a n i sajátságainak 
részletes tárgyalására. 

A) A magánhangzók változásai. 

A nyelvbeli változások közt kiváló fontosságúak a magán
hangzók változásai, t. i. a hangzó-rövidülés, a magas és mély, a 
zárt és nyilt hangok váltakozása, a hangenyésztós, B ellentéte a 
hangbővülés. Mindezekre codexünk is többé-kevésbbé érdekes ada
tokat szolgáltat. Lássuk először az i d ő m é r t é k v á l t o z á s á t . 

Följebb már említettük, hogy codexünk e tekintetben nem oly 
tanulságos, mint több más nyelvemlékünk, különösen az Erdy és 
és Jordánszky codex. A Nád. c-ben dee, zeegén, -vaal, -naak, szülee, 
kezee, neveztee, lennee, kérjee, ellenéé, stb. ily féle érdekes hangzónyúj
tásokat nem találunk; az a és e hangzók hosszúságát gyakran meg
jelöli ugyan, de ez esetek, mint a már felsorolt példákból láthatni, 
jobbára minden jelentőség nélkül valók. Van azonban mégis né
hány feltűnőbb magánhangzó-megnyújtás; mint: vagee (vagy-e) 
43. 199. 220. 237. leél 77. 417. ioob 145. ees ( = is) 156. 536. 621. 
678. ozveen 158. vagoc ee 161. akarodee 190. 278. veerz 197. teez-
toc 206. hallodee 217. akariatokee 227. tudodee 238. miaa (miatt) 
241. (M. o. mia), esee 303. 486. ezőkee 303. latodee 357. leannakee 
3&Q.feeg 431. enees 440. vizőn bee 614. veeth (projicere) 635. thee 
(te) 639. seert (sirt, sepulchrum) 315. 668. meeg mondván (megm.) 
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676. — Mindezen hosszúságok könnyen megfejhetők. Csak a kérdő 
é szócska hosszuságát nem tudom megmagyarázni, mertetymonja 
ismeretlen előttem; de hogy eredetileg hosszúnak kellett lennie, 
bizonyítják egyéb nyelvemlékeink, melyekben vegyesen, hosszan 
is, röviden is fordul elő (így pl. a Winkl. c-ben éppen a passió 
megfelelő helyein, a 147. 148. 168. 169. 180. 182. lapokon szintén 
liosszan van meg), — már pedig a hangzóváltozások közt legkö
zönségesebb a magánhangzók megrövidülése, úgy hogy ily esetben 
rendszerint a hosszú hangzót vehetjük eredetinek. [A kérdő é 
szócska eredetibb jelentése Simonyi Zs. szerint (Nyelvőr IX, 394.): 
ha, s ily föltétes kötőszó szerepében codexünkben is megtaláljuk; 
így-: azért ha kever vagee, es alázatosságot kevanze, tahat gondo-
liadez cristusnackennat43. azért ha zivedbe szomorú vagee, gon
dolád . . . 47. es ha vetkőzötthee róla penitenciat tartót 131.] — 
leel-re nézve 1. Budenz, MUgSz. 749. sz.; v. ö. jobb ajándékot 
sohol nem lélek (RMKölf .1, 217.); sőt még manap is a szatmárvá-
rosi nyelvjárásban (Nyelvőr IX, 264.); —ees (is) hosszúsága szin
tén magyarázható, mert az is a kapcsoló és kötőszóval egy eredetű, 
e csak idő folytán vállalt el mindkettő külömböző functiót. Maros
széken ma is hosszan ejtik még az is-k: ott és rózsám ön lészék 
a legéső (Nyőr, IX. 240. 1.); — uzveen, csak egyszer fordul elő; 
rendesen «ozve»; a hosszú hangzós alak igazolja Budenz fölvé
telét, hogy az Ehrenf. cs Jord. cod.-ben előforduló ewzuen,ezwen-k 
dszvén-nek kell olvasni (MUgSz. 861. 1.) — veerz dialektikus meg
nyújtás ; a 3. személyben ma is mondják pl. Bánffy-Hunyadon : meg
ver (Ny. IX, 21.); —feecj a lapp_páZ/i6'-ből érthető ; a/'egye t. i.régibb 
felgye h. való (MUgSz. 500. 1.), pótló nyújtással (v. ö. négy és 
finn neljá); — (viszön) bee: a bel (belső) alapszótól való teljesebb 
alakú belé rövidülése; éppen viszön bee fordul elő a Nagyszombati 
c-ben is : viszön bee 30. béé Peerc 88. bee töltwala Winkl. c. 142.; 
bel alakban, mint a rövidülés folyamatának még előbbi stádiu
mában, megvan még az Ehrenf. c 86. Érdy c 115. Jord. c. 1. 66. 
214. 1. A pécskai nyelvjárásban állandóan be (Ny. VII, 122.), a szat-
márvárosi tájszólásban (Ny. IX, 264.) és Sztánában (Erdélyben, Ny. 
IX, 502.) pedig manapság is még bé ; — (karhozattra) veeth szintígy 
hosszú e-vel a Bécsi és Miinch. codexekben is, továbbá a Sándor 
c 218. 1.; így még Heltai Gáspárnál s a nagyváradi disputatió-
han. V. ö. «S fényt a késő századokra vét» Kölcsey (Zrínyi dalá-

13* 
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ban), ma is Szatmáron (1. Ny. IX, 26i .) ; — thee (te) hosszú 
hangzóját a tárgyragos tégedet fejti meg; — seer (sepulcrum) talán 
a cseremisz sügar, cser M. siger alakokkal hozható össze (1. NyK. 
VI, 433.) — meeg mondván szóban a meeg igekötő hosszúsága, — 
tekintve, hogy e gyakori szócska így csak egyszer fordul elő code-
xünkben, — a másoló tollhibájának is tekinthető, de nem úgy értve, 
mintha a hosszúság-jelölés csakugyan hiba volna; szintígy mégh 
Peer. c. 80. meegh Sánd. c. 28.; a cser. möngö, lapp mange szerint 
(MUgSz 633. 1.) ép úgy keletkezett a még, mint hág, jég : a vog, 
kang-Jang, (oszt. jenk) ellenében. (Könnye Nándor Ny. VI, 108. 
— kimutatja, hogy a meg hajdan lágy megy-nek is hangzott a 
megi alakból fejlődve, melynek?' hangja palatizáló erejénél fogva 
a g-t meglágyította.) 

A Nádor-codexhosszúhangzósszavai még: aad 48.107. 328. 
keen 69. 91. 179. 469. elveez (perit) 125. 3U.faath 146. 285. 344. 
leeven 256. lool 564. neeg 690.694. heet 692. Ezeket ily alakban ma 
is ejtik hosszan; de nyelvemlékeink szerint régibben egyéb alakok
ban is hosszan ejtették: Erdy c. aadneek, aadtam, aaggya (107); 
Pesti Gáb. ev. 157. aadd (da mihi); Kun-Majsán ma is ággy-ot 
mondanak a fölszólító módban (Ny. VIII, 470.), Debreczenben ácz 
a 2. sz. (N}\ IX, 161.) ; négy, neegyed Erdy c. 7. 37.; hét, heeted 
Erdy c. 61. és Sánd. c. 8., sőt még ma is : heted, hetedik a moldvai 
csángóknál (Ny. IX, 451.). Végre lévén, löl szókban a teljesebb 
leve- tőalak van összevonva. 

H a n g z ó - c s e r e : a hangzó-magasság változása, nyilt és 
zárt hangok váltakozása. — Erre is érdekes adatokat nyújt a Ná
dor-codex. — így mindenekelőtt sajátságos az otlés (öntés) szó 
magas hangzója: ver otles 159. 213. 267. s egyebütt (csak néháuy-
szor: ártatlan veret ki ontani 217. mind ö verenec ki ontasaiglan 
54.); mert az «öntés, ömlés» mintegy gyöngébb cselekvést jelent 
a mélyhangú «ontás, omlás »-nál, mely nagyobb, erősebb munkát 
fejez ki (v. ö. kavar és kever, gyúr ós gyíír, karom és köröm stb.); 
egyébiránt más codexekben is gyakori az ötlés szó; — tahat (tehát) 
szóban (35. 112. 208. 306. 464. stb. stb. 11.) az a az eredetibb 
hangzó (1. MUgSz. 13. sz. ós Volf György bő fejtegetését Ny. III, 6.); 
ma is tahát Debreczenben (Ny. IX, 162.); ellenben már az Ehrenf.-
codex tehát-ot ír (54. 1.) Peer c. 97. Kaz. c. 21. Tih. c. 25. szintén. 
így. — Az <.ék deverbalis képzőt elrövidülve találjuk e szavak-
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ban : ayandoc 10. 508. 695, 697. és ayandokozvan 633. (így írják a 
Bécsi, Müncb., Góry, Czecb, Debr. codexek is); ellenben ajándék-ot 
használ a Döbr., Jord. s Erdy e.; Pesti Gábor csak ajándok-ot ír, 
Komjáthi mindkettőt vegyesen; ?maroc 636. haylac 665. zandoc 
155, 404; de előfordul nomdec is 315. 1. — A 311. lapon gané 
van ganaj helyett, mert a j előtt a mély a magas á-re szokott vál
tozni e a j ilyenkor néha el is marad (v. ö. taraj: taréj, taré : pa
raj : paréj, páré; kenjérhaj : héj ; kacaj Mstkónál (Ny. II. 119): 
kacé, irnék: eredetibb *irnajk; m a i s mindkét alakban vegyesen 
használatos; általánosabb a ganaj, de ganéj is van pl. a mezőtűri 
•fi debreczeni nyelvjárásban (Ny. VIII, 443. és IX, 162.). — sohol 
szóban (426. 582.1.) az első szótag zárté-je illeszkedett a második 
fizótag mély hangzójához. (V. ö. Sohol Pannónia megvételé-ben is : 
28. s. soholt Kat. verses leg. 1764. s. sohult Szk. Horváth Andr. 
{1. EMKölt. I, 209.); sohol még a Jord. c. 288. 1., sz. Bern. hymn. 
215. s. Dávid Ferencznél (Ny. VI, 358.); Csikben sohujt, Három
széken sohult, Kereszturfiszéken suhujt (1. Kriza, Vadr. szót. 516.1.), 
az őrségi tájszólásban suhun (Ny. VII, 322.)]. — Az ünnep szó itt 
is már nem «idnap», hanem illeszkedve s hasonulva innep 149. 
219. 299.488.534.1.; egyes vidékeken még ma is hallható «innap» 
(Ny. IV, 93. IX, 432.); etymonját 1. MUgSz. 807. 1. 

A -ség képző, a névutókból vált névragok (-nál, -nek, -vei 
stb.), valamint -szer (szór) már csak illeszkedve fordulnak elő co-
dexünkben [Ehrenf. c. még: zug&snalkyl 30. Bécsi c. magassego 
13. 31. Münch. <?. h&vomzér 10 ' . — sőt még manap i s : háromszor 
Ny. III, 180., másoddá IV, 235., sokszé Y, 27., másezer IX, 455 
stb.] — kivéve ez egy esetet: malaztnec 28. 1.; de a 30. lapon 
már malaztnak van. 

Legáltalánosabb codexünk hangzócseréi közt, mondhatni: 
dialektikus sajátsága a Nádor-codexnek, a zárt é helyett ö vocalis, 
melyet ép úgy, s oly esetekben használ, mint a dunántúli délső 
részeken, déli Alföldön s az udvarhelyi székelységben dívó nyelv
járás ; codexeink közül pedig különösen a Czech, Nagyszombati, 
"Winkler, Sándor, Tihanyi s Kaz. c. Példák: engömet 1. igon 1. 
megkőrnikózenec 1. iregoket 1. ekössegos 2. embor 2. kereztenőc 
4. .erőttetők 6. emleközetőmre 6. verőmet 6. nektöc 6. idvőssegő-
met 7. vezőm 7. zentsegös 9. allelőc 9. ezoketh 10. testőth 10. 
mindőnbe 10. erdőmébe 11. hizőm 12. tezön 13. eződ 20. zöm 
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23. mestőr 27. ielonti 30. zentoc 41. eletöth 32. kelőn 33. vetko-
zöt 40. vezitőc 41. nekőd 44. legőn 44. megzentőli 45. ielos 46. 
kepöst 48. mehessőn 51. tegődet 51. esedöz 54. emlekőzől 60, 
ezoknel 73. ezörzer 75. neveködic 78. rezőgőskődnek 90. keser-
gőtöc 91 . beteíesítőtte 101. stb. stb. — Azonban ebben sem egé
szen következetes codexünk, mert találunk ilyeneket: lezen 11. 
28. 147. (lezon 18. 27. 56. stb.), len 47. 59. (lön 386.), teen 482. 
(tőn 373. 503.), legén 58. (legön 59), tezen 144. 569. (tezön 13. 
189.), vezen 417. (vezön 538.), megen 144. 249. 400. 537. 573. 
(megön 84. 131. stb.), előzer 143. 231. 298. 435. 621. 645. (elő-
zSr 573.), kőzenon, közenes 404. 443. (kőzőne 412.), ekesülte-
től 352. 504. (ekesül 488.), eresb 534- (erősb 7.), főiden 450. 536. 
668. (földön 31. 257. 673.), zegenseg 76. 556. (zegőnkődniöc 5.), 
pénteken 240. (pentőkőn 11.), geregül 265. (görög 643.), geng 601. 
(gong 682. 683.), erdőg 76. 119. (Ördög 119.), zernü 156. 333. 
(zörnü 64, 68. stb.), kilen 618. (külön 587.), erkelc 397. erkülc 
687. (erkölc 309. 492.), künüseg 32. 42. 45. kinnebben 59. 75. 
134. (kőnebben 38.), kenerül 352. 399. 625. künürül 292. (kőnőrül 
356. 655. 662.), felil 292. felül 246. (fölül 48. 545. 616.), pispec 
145. 188. 194. 220. (pispőc 208. 236. 459. 473. 616. 669.). — 
Említhetők még: vin 85. 86. vün 617. (vőn 66. 397. 417. 486. 
607. 673.), Ízetlen 47. (izotlen 39.), ieth (jött) 425. (külömben min
dig jo-), gütteni 148 (gőttene 481.), megverüsül 304. (megverősil 
266.), megbizhüttec 95. (bizhőggenec 95.), ö elöttec 499. elöttöc 
u. o.); ü 4. 5. 6 stb. (ő 4. 6. 11. 12. stb.). 

Az o vocalis váltakozik más vocalissal vagy pedig o van 
nyilt e helyén s egyéb hangzók helyén még a következő szókban: 
kenv (liber) 113. más lapokon (: 1. 46. 64. 91. stb) o-vel; egyéb 
nyelvemlékeinkben hol ö-vel, hol e-vel fordul elő | keíiv (lacrima) 
172. 180., egyetlen-egyszer: könveket 451.1. A codex-irodalom-
ban vegyesen használatos: kén hwllatwan Thewr. c. 286. hog en 
kenweth hullathathnek Gyöngy, c. 68. a Bécsi c.-ban (27. 1.) s a 
Nagyszom. c-ben (166. 1.): köny | hizőlkodo 123. 503. (így a Sánd. 
c. 31. 1. is) | hetfen 146. Winkl. c. 138. 1: hetfeen, a székelységben 
hetfiin (1. Kriza, Vadr. 502.) | ceterteken 156. így az Ehrenf. c. i s : 
65. 1. ellenben : czőtőrtők Weszpr. c. 25. | kentes 203. (sz. Marg. él. 
17.1. szintén így) \gezede\mei 243. és (/oehessőc 675; más codexek-
ben is vegyesen; pl. aWinkl.c. egyazon lapján (13.1.) kétfélekép| 
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cerdüles 262. Peer. c. 76. 1. szintén cerdölees | cbpeqes 282. 
teroíges 301. cűpu 310. (Udvarhelyszéken i s : csüpü, 1. Kriza, 
Vadr. 494.) ke^öno 373. | (megkeni 203.) | fertőztet 7. 216. 365. 
413. stb.; a codex-irodalomban «förtőztet» és r>fertözteU, förtelm 
és férteim egyaránt használatosak; ö-t használ pl. az Erdy c. 550. 
Jord. c. 851. ellenben e-t a Bécsi c. 192. Mimen. 30. Ersekujv. c. 
72. | betelés ( = bÖjtölés) 441. ellenben: bőit 54.408.] . ; u Münch. e. 
46. ]. bőit — öt ír, a Bécsi, Winkl., Kaz. c. szintén ; az Ehrenf. 
c. 26. 1. beyt, Jord. és Erdy c. szintén így; ma általánosan: böjt, 
s csak némely vidéken: bejt (Ny. I. 316.), bíítöl (Ny, III, 89. IV, 
323. IX, 266.) | eskóte ( = esketé) 461. | ermeíi ( = örmény) 501, 
kegős, kegotlen 7. 351. 510. stb. kezet (sequitur) 533. ellenben: 
követ 659. 1.; a' codexekben vegyest: igassag kewethé Kat. verses 
leg. 1253. s. kőuetec Münch. c. 26. | fechjem 206. 659., ma is kétféle-
kép | tekelletős 555. 645. 687. (tJkell 165.) ; nyelvemlékeinkben 
vegyesen: tekélletös Kaz. c. 41. teekeletes Erdy c. 269., ellenben : 
tökelletes Münch. c. 121. | generkődes 27. 123. 328. 533 539. v. ö. 
gyenerködes Nagysz. c. 30. gbnbrb Kaz. c. 41. | zonni 308. 446. 
zontelen 72. 102. 129. zonetlen 54. 108. 223. 332. 538. zenic 
398.; codexeinkben leggyakoribb a szőri- alak pl. a Bécsi, Münch., 
Debr., Góry, Winkl. codexben; Erdy c. 98. 1: zenetlen, Ers. e. 
44. 1: szinetlen | tivisk 184. 233. 244. 264. 350. 365. 370. a Münch. 
c. 68. 122. 1. ttíuis-t ír, Winkl. c. 220. 1. towis; Kriza, Vadr. 
szótárában: tűs 521. l..| meghvrule (—örüle) 464. v. ö. erwlyek 
Thewr. c. 42. ewrwlteeben Erdy c. 507. evrevlveen sz. Marg. él. 
164. — Pesti G.-nál (XLII. m.): eril; Pannónia megvétélé-ben is : 
az zeep lónak eryltheben | veres 267. Winkl. c. 211. ]. vörös | «,í/iven 
( = ötven) 407. alkalmasint tollhiba | igeket (igyöket helyett) 532. 
kulcsén vetél 550. — A módhatározc-ragot is néhányszor o-vel írja 
codexünk; így: hivőn 56. 58. bevon 57. kedveson 128. zepon 323 ; 
így írj.i rendszerint a Tih. c. is, a debreczeni nyelvjárásban ma is 
dívik (1. Ny. IX, 162.). Sajátságos a kesen( = későn) szó végső voca-
lisa [sz. Dom.él.78. 1. és Biró Mátyásnál is (EMKölt. II , 127.) és a 
Peer c-ben: khésen (99. l.)j | rivid ( = rövid) 33. 59. 70. v.ö.rűuid 
Münch. c. 99. rivid Nagy sz. c. 62. és Tih. c. 10. ma is a moldvai csán
góknál (Ny.IX,482.) | dsmer 132.481. esmér 110. 480. s még sokszor; 
a codex irodalonmban az ismer, esmér és ösmer alakok vegyesen 
használatosak pl. a Nagy sz. c. egyazon lapján : esmér és ismer 
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29. Bécsi c. 171. 1. esmér, Erdy c. 11. 1. ismer; ma is mindhárom 
alakban hallható j kezoc (készek) 68. tudvalevő, hogy a régi nyelv
ben a zárt vocalisok sűrűbben szerepeltek, mint most; számos pél
dát nyújt erre nézve az Ehrenf. c.; a «kezóc» szó végvocalisa is 
ilyen eredetibb használatnak tekinthető\butu (betű v. bötü) 694. 
ma is így a Székelységben (1. Kriza, Vadr. szót. 493.) \fekonnec 6i7. 
v. ö. feküssnek Erdy c. 29. fekesnek Peer. c. 315. fekunnek Kaz. 
c. 25. fekenni Bécsi. 42. \nuni ( = nyőní) 593.595. ma is hallható 
széltiben : kendert nyűni) | meddu ( = meddő) 397. | ide ( = idő) 556. 
v. ö. nem wolth ydedben Gyöngy, c. 2. ala t'a hog ideket megváltoz
tathasson es adattatnac ö kezébe ideiglen es idekiglen fel vdöiglen 
Bécsi. c. 151. en idem . . . . tű idetec Münch. c. 173: emleit(= em
lőit) 595, 651. 1. alább. — Végre az ellátottságot jelentő ü képzőt 
irja ó'-nek e szóban: zino 233. 266. 267. (zinű: 266. 1.); a ke-
rezt, kerezien szókat soha sem irja ö-vel, holott a Thewr. c-ben 
is, mely nem kedveli annyira e hangzócserét «kőröszt» van (285. 
1.), igy a Tih. c. 76.1. is. [A «züle» 492. «teromte» 654. «verstör-
leyte» 67. s hasonló igenevekről 1. alább.] 

Másik sajátsága a Nádor-codexnek a vocalis-cserét illetőleg, 
hogy igen szereti az i-t ii helyet használni; úgy hogy oly alakokban, 
melyek i és ü vocalissal egyaránt használatosak a codex-irodalom-
ban, többnyire i-t ír codexünk. E hangzó-csere a következő szók
ben fordul elő: bidos 65. 80 96. bizhirttec 95 (de: búz 95. 1.) (sz. 
Dom. él. 308. 1. bicles, Sánd. c. 40. 1. büdös) | bin 1. 4. 7. 13. 15. 
21. 22. stb. mindig ez alakban; (így a Königsb. tör.-ben is, vala
mint a Czech, Tih. s legtöbb más codexekben: HB.-ben : bűn, 
Bécsi c. 97. ós Münch. c. 47. szintén . bűn, Erdy c. 18. byn, Ehrenf. 
c. 36. szintén: byn, de 67. beivn is, Winkl. c 121. bönos, bonod 
és bynöd 122. Sánd. c. 39. bőn | ezist 2o9. 318. (de ezüst is 341. 600. 
616. 617. Bécsi c. 97. ezüst, Jord. c 55. ezist. Tih. c. 28. 
szintígy, Ehrenf. c. 70. e z e w s t ) | ^ 344. 379. és fug 365. 366. 485. 
{Ehrenf. c. 65. és Érs. c. 485. szintén.: üg)\Jil 188. 190.201. 337. 
689. 699. (Bécsi c. 202. fűi, Winkl. c. 162- föl.; későbba.«fil» lett 
közönségessé, így írja a Czech c. 55. Erdy c. 16. Ehrenf. c. 74. sz. 
Dom. ól. 252, Jord. c. 384. Thewr. c. 84.; a palócoknál ma is fii) | 
fives 318. (fywet Érdy c. 17. Jord. c. 371. Virg. c. 4. sz. Dom. él. 
m.jew Ehrenf. c. 29.) | gimolcs 41. 48. 50. 53. 146. 306. 403. 672. 
stb. stb. (HB-ben még: gyimilcs, Bécsi c. 170 és Münch. c. 38. gi-
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niőlc, Érdy c. 578. gymölch, Tih. c. 63. gömölc) | gil 300.453. (Winkl. 
c. megfelelő helyén 229. gbl; Batizinál szintígy EMKölt. II, 107.) 
Tinódinál már: gyűl (u. o. III, 151.) | kivel 188. (Winkl. c. 162. 
1. i s : hywel; Kemenesalján: hői Nyör, III, 88.) | meghivesit 639. (a 
eodex-irodalomban általánosnak mondható) | idvosseg 7. 13. 54. 
56. 107. 234. 452. 541. 665. 700. stb. stb. (más codexekben is leg
gyakoribb alak; de: űivözölt Münch. c. 99.) j ig 53. 240. 332, stb. 
(Bécsi 171. űgnec, Gyöngy, c. 4. nagh igék; Kat. verses leg. 2997. 
is. «míg az császár igyét járá», Istvánfi P. hist. reg. Volt.: «ónigye-
met, most ezt is reája hagyom,» (u. o. II, 29.); ü az eredeti vocalis 
(MügSz. 889. sz.) \H 299. 411. 422. 476. 488. 638. és ul 
412. 485. 489. 490. 573. (a Winkl. c. megfelelő helyein is [a 229. 
laptól kezdve] yl, Münch. c. 101. vlTetec) | ist 647. de: űst is 485. | 
it 236. 251. ut 256. (Winkl. c-ben is kétfélekóp: vtes 191 és: myre 
őtz 168. öt Batizinál (RMKölt. II, 77.), Tinódinál u. o. III. 186.1.) 
s igen gyakran más, XVI. századbelieknél is) | ivolt 228. 236. 473. 
596. 669, (Bécsi c. 171. Suolt owolt pedig Winkl. c. 192. és Sánd. c.37. 
ivolt Münch, c. 93. Peer c. 13. sz. Marg. él. 154. Pesti G. XIII. m.; 
evölt Péchy Ferencznél, (BMK. II. 7.)| kilőmb 10. 304. 318. 499. 
616. 657. (külőmb Bécsi c. 301. kevlemb sz. Marg. él. 5. kyllomb 
Kaz. c. 109. kylemb Érdy c. 83. kolomb. Sínd. c. 38. kilomb. Tih. 
c. 72. külőmb Peer. c. 15.) | elsil'yet (elsülyedt) 517. 571. | siru 80. 
és sűrű 86. (eredetibb alakjául *sujorú vehető fel MUgSz. 378.1.) j 
zikkős ( = szűkös) 458. (szewkes Kat. v. leg. 1649. s.zűkős Münch. 
e. 119.); zikseg 17. 79. 349. 403 532. és: zűkseg is 32. 58. (v. ö. 
zvkseg Bécsi c. 79. zevkseg ós zűkseg, Ehrenf. c. 36. és 39. zyk-
seeg Érdy c 85. zevkseg sz. Dom. él. 47.) | zil 161. 254. 345. 369. 
400. 477." 523. 6Q1. 682. és zűl is 274. 278. 333. 484. 492. 551. (a 
Königsb. tör.-ben : fiot sciulhessen, és : ana sciluttet, Münch. c. 64. 
zületgt, Ehrenf. c. 89. züles, Érdy c. 45. Peer. c. 310. Winkl. c. 117. 
zyl és zűl van Sánd. c. 31. 37. | ziv 6. 20. 39. 261. 354. zű 29. 313. 
354. züv 354. (zvuét Bécsi c. 79. züuőket Miinch. c. 115. zywe-
meth Thewr. c. 288. zyw Érdy 82. zyuem Ehrenf. 92. zwv Peer 
337. ziu Weszpr 23. zyw Winkl. c. 334. ma is hallható: szüv 
Nyör, IV, 328. 332. szü IV, 366. X, 103. | ziz 54. 235. 261. 
81. 306. 3427. 371. stb. stb. és egyetlen egyszer: zűz 456. 
(zűz Münch. c. 108. zvz Ehrenf. 37. zyz Érdy 45. Tih. c. 32. 
Sánd. c. 40. Kaz. c. 160. zuz sz. Marg. él. 92. ziz Peer c. 199. Czech c. 
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c. 59. zwz Weszpr. c. 23. ziz Winkl. 335. züz. Sánd. c. 32.) | tikor 365, 
ós: tűkor is 598: Ktör: tuker, Peer c. 335. thwkör; ellenben: tikor 
Tih. 80. Góry 65. Czech 8. tiker Gyöngy. 13. sz Dom. ól. 12. 
Thwr. e. 81. töker sz. Marg. él. 99. tőkor Kriza c. 24.) | iiz 100, 
102. és: tűz 67. 128. 626. 639. 679. (tfti Bécsi c. 126. Münch. 26. 
tözWinkl. c. 170. tyz Érdy c. 559. tyzzes Sánd. c. 38. tözes u.o.) ( 
kivil 199. is kivűl 506. (Kat. v. leg.-ban: kywől 3652. s, és: kywel 
3922. s.) kozzil 410. rendesen kőzzél, pl. 82. 163. 228. 388. stb., holt 
eleveuil ( — elevenül,-ként) 450. Végre a reflexív -ííl igeképzőt is 
gyakran írja i-vel; mint: megrezogil 90. dicőil 166. mégfenösil 
167. megverösil 266 345. 377. megverÍHÜ 281. binösil 286. egge-
sil 398. 541. sebesil 368. ekősil 331. 352. erősil 442. — de 
másrészt /í-vel is : megverüsül 304. ekösül 378. 488. erősül 500. 
628. elhidegül 20. 81. megmelegül 20. kemenűl 42. elrestlü 81. 
rémül 144. megfezül 48. \8-L 696. megbetegül 250. sephesül 703. 
stb. Más nyelvemlékeinkben is vegyesen használatos : verosvl Winkl.. 
c. 219. verősől Vitk. c. 102. ekősil Nagysz. c. 211. 

Egyéb vocalis-cserók x) a következők : apástul 3. 158. 194. 
465. 688. «apostol» is 535. (apastal Sánd. c. 17. Tih. c. 1. Kaz. c. 
19., apostol Érdy c. 67.; ma i s : apástól Nyőr., X., 185.) | kevan 
(kivan) 2. 24. 30. 37. stb. mindig így; (Bécsi és Münch. c. kevan, 
így a Czech, Ehr., Nagysz., Tih. is; ma is a moldvai csángóknál 
Nyőr., IX. 485. s egyebütt Nyőr, II. 472.; ellenben kywan Érdy 
c. 171., a Weszpr. c-ben vegyesen: kíván és kéván 85.86. 1.1 keral 
2. 177. 214. 312. 546. 626. stb. stb. 1. állandóan e-vel (keral Peer 
c. 245., kiral Bécsi c. 14. Münch. 210. Kaz. 25. Tih. 57. Ehr. 224. 
Érdy c. 37. Tinódi szintígy stb.) | ireg 1.45.143. 227. 286. stb. de : 
irigy is 119. (Weszpr. c. 126. szintén: iregy; ma csaknem általá
nosan irigy, a pécskai nyelvjárásban azonban erigy is (Nyőr, VII., 
122.) | esmeg 3. 13. 86. 181. 200. 331. 403. 624. stb. stb., de ismeg 
i s : 147. 174, 185. 433. 479. 486. (ma is a székelyeknél: esmég 
Kriza, Vadr. szót. 498. 1. Nyőr, IV., 472. IX., 502.) | cristusnac 1.4. 
27. 28. stb., másrészt: cristosnak 1. 2. 4. 12. 14. 16. stb. | velag 6. 
16. 47, 65. 89. 97. 115. 161. stb., stb. Csak egyszer világ a 699. 
(szintén velág van Winkl. c. 121. Nagysz. c. 30. Kaz. c. 25.; ma is 

*) Értve ez általános nevezeten az esetleg megőrzött eredetibb ala
kokat is; pl. tekint a mai tekmt helyett. 
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pl. az esztergomi nyelvjárásban Nyőr, IX. 540., a moldvai csán
góknál u. o. IX. 484. s egyebütt Nyőr, III. 277. IV. 138.; ellenben 
már HB.-ben: világ; szintígy Erdy c. 97. Peer c. 85. Tih. c. 48. 
Sánd. c. 31. s ezen i vocalis látszik eredetinek); vellamas (villfím-
lás) 506. | zalag (zálog) 9. 16. (a szlávban : zalóg) | alkolmas 28. 309. 
383. 398. 440. (ugyanígy Jord. c. 712. Érdy c. 21. Weszpr. c. 1. 
Peer c. 149. Tih. c. 79). | buzzu 32. 517. de boszszu is 80. 694. 
(bozzosag Bécsi c. 25. Münch. c. 54. Ehr. c. 30. Jord. c. 150. sz. 
Dom. él. 43. bozzw Erdy c. 98. bozusag Tih. c. 77.; mais buszú a 
székelységben Kriza, Vadr. szót. 493., a moldvai csángóknál Nyőr, 
IX, 483. és V, 192. s egyebütt | kesert 39. 174. 294. 661. 693. stb. 
(keseertet Erdy c. 82. kéferced Münch. c. 115. kessert Sánd. c. 31. 
kesert Tih. c. 63.) | heusag, hevolkodic 55. 341.409.691. s az evvel 
egy tőből eredő heaba 57. 363. 500. és hean 569. Hb-ben is : heou, 
e-vel még Bécsi c. 3. Jord. c. 416. Góry c. 61. Debr. c. 184; ellen
ben: byan és hyaba Münch. c. 50. hewolkodnya Winkl. c. 125. s 
ugyané lapján : hywolkodo is) | ondogsag (undokság) 65, 71. 87.95. 
és undogsag 94. 98. 112. 127. (vndoklat Bécsi c. 16. ondók Sánd. 
c. 37.); hertelen 66. 195. 314. 359..435. 523. 568. (így Sánd. c. 39. 
Thewr. c. 172. Erdy c. 17.; ma is a szlavóniai tájszólásban Nyőr, 
Y. 63. s egyebütt; ellenben már Münch. c. 99. hirtelen) j iayvezic 
(jajveszék) 67. 87. 108. 112. (Góry c-ben is 1. 66. 1.) | kego (kigyó) 
67. 90. 128. 337. (szintígy Sánd. c. 37. Nagysz. 123., a Bécsi s 
Müncheni c. is leggyakrabban kégyó-t ír, de 18. 1. kigo is fordul 
elő; ma is kegyó van (Nyör, VII. 126. Nyőr, II. 376.) \feketűk (feke
ték) 67. 266. (a Winkl c. megfelelő helyén 211. 1. «feketo» van; 
fekete eredetibb Jeteké alakból származik,melyben a ke diminutiv 
képző; codexünk végső ü vocalisát úgy magyarázhatjuk, hogy az 
eredetibb alakú *feteke (fetejke, fetőke) szóból szótagcserével lett : 
fekető', feketií (v. ö. még alább «fetetíbbek») | mást (most) 70. 315. 
380. 544. 560. 666. mastan 268. 289. 309. 320. 326. 332., de : 
mostan is egyszer 420. 1., (a-val a többi nyelvemlékekben is sűrűen 
fordul elő ; mai nyelvben is Nyőr, V, 63. X. 190.) | guleseg (gyűlöl
ség) 74. 1. ejlenben guloseg 45. 1. (V. ö. gywlőseegh Winkl c. 352., 
pedig «odit» régen is gyűlöl s később gyílel volt) | zeled (szelíd) 27, 
anglis (ánglus) 82. | cenal 82. 518. 537. 636. 668. ; («csenál» ma is 
hallható Nyőr, III, 522. IV, 42.) | keen, kémia 5. 11. 54. 92. 113. 
155. stb., stb. (más nyelvemlékeink is, a Góry c. kivételével, csak-
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nem általánosan a kén-t kasználják kín helyett, míg a HB.-ben 
«kínzót viatvvl» van; a csagatájban is : kin) \ revas (rívás) 103. 669. 
(v. ö. reuo orozlanoc Bécsi c. 281:, ellenben: ryuas Peer c. 104.); 
dedergo (didergő) 109. | tekent 130. 203. 252. 386. 563. 627. 679. 
stb. (amai «tekint» helyett a codexekben rendesen ezt találjuk; 
így pl. teként Bécsi c. 87. thekeenthe Winkl. c. 121. sz. Dom. él. 
77. tekenced Nagysz. c. 135. Czech. c. 55.) | verag 150. 319. 341. 
578. 629. (verag Nagysz. c. 57. Tih. c. 33. Winkl. c. 247. sz. Dom. 
él. 4. stb., ellenben: virág Ehr. c. 258. Gyöngy, c. 9. Thewr. c. 5. 
Kriza c. 10.; az Erdy c. egyazon lapján (103.): iveeragh és wyrag; 
ma is verág-ot mondanak az esztergomi nyelvjárásban Nyőr IX, 
540.), a moldvai csángóknál u. o. 484. s egyebütt Nyőr, III, 230.) | 
alnac (álnok) 155. 213. 229. 312. 413. és alnoc i s : 156.467. (Bécsi 
c. 228. 1. szintén: alnac, valamint BatizinálisEMK. II, 82.) | uroz 
153. 213. 301. 497. (wrw Winkl. c. 142, orwsag szintén Winkl. c. 
178.) | igenlő 155. és egenlő 567. (v. Ö. ygyenlő Erdy c. 8. Weszpr. 
c. 27. Thewr. c. 228.; ma is az őrségi tájszólásban Nyőr, VII, 322. 
s egyebütt Nyőr. IX, 502. X, 187.) | goyt (gyújt) 79. 128. | kyner 
163. 165. 536. 665. 696. és ker'ur 6. 158. 536. 666. (kenyér van 
Winkl. c. 146. 1. Peer c. 84. Ehr. 27., szintígy a Bécsi, Münch. s 
Debr. c. i s ; ellenben: kinyer az Erdy, Jord. s más codexekben ; sz. 
Dom. él.-ben egyazon lapon (308.): kenyér és kynyer; ma is több 
helyen még kinyer-et mondanak Nyőr, II. 85. 378. IV. 329. IX. 
447. 540.) | tyk (tyúk, tik) 169. 199. 201. 530. (tik Münch. c. 99. 1. 
is ; ma is széltiben, kiválta Dunántúl) | noytozvan (nyújtózván) 180. 
257. 405. (a Winkl. c. (160.1.) szintén : nyoytozwan a székelységben: 
nyól, nyójt Kriza, Vadr. 510.1.}] vella 262. (Winkl. c. 208. 1. szintén ; 
ma is széltiben) | kenc 275. 310. 335. 497. 611. (v. ö. kenő Münch. 
c. 122. kencz Weszpr. c. 29. kench Tih. c. 15.; ma is hallható 
Nyőr, I. 375. VIII. 231.); menna (manna) 283. (szintígy a Winkl c. 
220. 1.); verrad 300., ma is hallható | kealtí7o. 229. 285.333. 487. 
595. 694. stb. (ugyanígy Winkl. c. 157. kaialcanak Becsi c. 281. 
kejajt Jord. c. 255. kayalt Góry c. 58. Ehr. c. 29. kyalt Vitk. c. 
101.; ma is : kealt Nyőr. II, 176.)| kyz (kész) 326. (Pannónia meg
vételé-ben : kewzyl, ugyanígy Kat. v. les, 490. s. ós Jord. c. 336. l.) | 
ergalmassag 336. irgalmasság 664. 700. 1. (ergalmassag Winkl. c. 
251. Tih. c. 18. irgalm. Thewr. c. 149. sz. Marg. él. 130.) | reaz-
kodnak 339. (Winkl. c. 186. szintén: reád) | niha 347. 348. 370. 
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596. és néha is i 348. 373. \tano (tanú) 36. 204.'206. 208. stb. 
általános más codexekben is | onnaton 199. 417. 668. 699. ésonnetk 
i s : 649. 665. (nyelvemlékeinkben általánosabb az első alak; így 
pl. onnaton Münch. c, 74. 1. Peer c. 82. Winkl. c. 170. Nagysz. c. 
183. onneton Kaz. c. 56. onnetan Kaz. c. 105.; ma is onnajt Nyőr, 
V. 479.) | ioh (ovis) 474. és juh is 168. 1. (Münch. c-ben: ioh 101. 
és iuh 30., ioh Winkl. c. 152); goria (gyertya) 526. (ma" is még 
Nyőr, 11.477) | oztan (azután) 531. 1. ma is szélűben | ucodott 
(ocsúdott) 593. 621. a székelyeknél is (Kriza. Vadr. szót. 521.) [ 
honnen 621. (1. alább a határozóknál); onzol 635. (onzollat Bécsi c. 
16. Apor. c. 131. s másutt is gyakran a «preces» kifejezésére) | 
honnat 659 (v. ö. onnaton; Valkai-nál is EMK. II. 274.1.) J az alta 
(azóta) 666. (1. alább a mássalhangzói bővültséget) | usuras 673. 
(latin: usura); penetence (poenitentia) 674. | halott (halott) 682. 
(alkalmasint csak tollhiba; így a kencoth (kincset) is 310. 1., 497. 
I. Jcencot, és kenceth) \ meglen (míglen) 685. (szintígy Peer c. 312. 
Ehr. c. 2. ; ellenben: míglen Műnch, c. 101.) | urvos (orvos) 703. 
orvosság 27. 1. (nyelvemlékeinkben vegyest; a Bécsi, Münch. Debr. 
Czech. c. urvos-t irnak; ellenben orvos, orvosol Thewr. c. 293. 
Jord. c. 469.; ma is : arasság Nyőr, III. 373. s a székelyföldön: 
urusság, urus ember, marha urusos, dühiiurusos Kriza, Vadr. szót, 
521.; «a szívemnek nagy a búja, te légy rózsám uru&lója* Vadró
zsák, 329. 1.) Ifeteübbek 337. | ymeg 193. (Baranyainál is imeg 
EMK. II. 267.); Istvánfinál imeg ér ing vegyesen, u. o. 46. 47. 1.;. 
ma is: «ing, üng,imegfiimeg» vegyesen) | haborosag 244. és háború
ság is 45. 46. 1.1 alozic 36. 71. 77. 308. 543. (Münch. c. SOl.alozon 
és 99. 1. aluu van) | zikibe 239. ós zekiben 240. 241. 491. (amaz 
alkalmasint csak tollhiba; más codexekben csak e-vel, pl. Bécsi c. 
I I . Weszpr. c. 92. Peer c. 286. Debr. c. 194. Thewr c. 37.) | zerent 
névutó állandóan á-vel (pl. 105. 231. 463. 694. stb., stb.); a «-ról,. 
ről» ragot egyszer írja codexünkrel-nek, e szóban: eletokrel 408. 1. 
(-rel más codexekben is előfordul hellyel-közzel, leggyakrabban a 
Gyöngyösi c.-ben); nekil névutó is állandóan i-vel pl. 91. 146. 
376. 431. 685. stb. (v. ö. vtnal kül Bécsi c. 281. faidalomnal kii, 
nehézségnél kii Tih. c. 34. neköl Nagysz. c. 31. 1.) | addeg 13. 77. 
367. 528., de gyakrabban addig 82. 105. 203. 567. 636. 657. 
addiglan 582. 678. (a terminativ ragot rendszerint i-vel használja 
codexünk; pl. ideiglen 115. 167. estig 186. napiglan 159. 216. 
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míglen 262. hazíglan 157. horaiglan 173. eddigien 222. 377. 
hetiglen 465. deliglen 534. eztendeiglen 583. 588. 594. 596. 684. 
stb., de előfordul á-vel i s ; mint : eztendeg 54. 465. napeg 359. 
403. 559.; V. ö. addeeg Corn. c. 323. manap is : Nyőr II, 87. 1. 
Ide számítható, — habár sem a tőt, sem a ragot nem érezzük 
benne határozottan — : aleg (alig) 262. 305. 315. 320.361. a 
,.pedig" kötőszó szintén kétfélekép használatos codexünkben; 
leggyakrabban kedeg 5. 24. 8I. 132. 223. 352. stb. stb. kedeglen 
338. 496. 515. 530.684, ellenben: kedig, kediglen 330. 336. 462. 
582. 635. 644. | A következő 5 szóban: eth 9. (it, ith 30. 77. 95. 
110. stb.); ede 6. 41. edestova 347. (ide 70. 1.), cl'en 7. 29. 112. 
(tfen 82. 109. 318. 570. 632. stb.), eletén 2. 4. 36. 62. 112. 121. 
(üeten 89. 96. 112. 238. 345. stb.) — az eredeti e vocalis van 
megőrizve (mely még ma is fönmaradott a szlavóniai *s egyéb 
nyelvjárásban dívó ett-hen Nyőr III, 336. IV, 419. V, 63. ; 
twábbá: elyen Ny. II, 131. és élyetéii a csángó magyaroknál Ny. 
IX, 485.) | haragosoc 1. alazatosoc 13S. baratosoc 224. yorsoc 661. 
gorson 165. 185. ayetatoson 479. ez alakokban a régi zárt vocalis 
maradt fönn (ma is még okoson a debreceni nyelvjárásban Nyőr 
IX, 162. 1.) vigon Udvarhelyen Ny. X, 240) | az -úl reflexív képzőt 
néha -óZ-nak irja codexünk, mint sok más nyelvemlék is ; így pl. 
megtanol 33. 170. 264. meghaboróla 236. megzorol 261 ; rende
sen azonbanul-v&l mint: tiztul 12. 13. 14. meguyiul 68. 79. tanul 
205. megbolondul 324. elsokasul 468. stb. | sajátságos alak : arcél 
(arcúi) 195. 197. 198. 236. 589. 618. 641. 650. (v. ö. archol 
Gyöngy, c. 9. archwl Peer c. 318. arczwl Thewr. c. 114. arczwl 
és arczul Winkl. c. 118. és 169. 1. arczwl Erdy c. 98. artzol Dávid 
Fer. [Nyőr VI. 358.] arczul Batizi EMK. II. 63. es Tinódi u. o. 
111, 191.; ellenbbn a Czech c. rendesen úgy használja, mint a 
Nád. c , t. i. arcél, mely nem egyéb, mint lativ-féle határozó s 
régibb arcídá-ból való M. U. Sz. 815. sz.; ilyen kopott alaknak 
kell tekintenünk az Ehrenf. c. 61. lapján lévő tarsel szót is [eya-
kortabb tarsel vele vizyuala: ducebat pro socio], melyet Szarvas 
Gábor a «Ferencz legendá»-ról irt tanulmányában Nyőr I. k. 
«segitő ragnak» [-val, -vei] tartott.) j A névmások közül az 6 és 
otet kevés kivétellel (4. 6. 11. 12. s még néhányszor) mindig u és 
utet; továbbá uk 69. 592. uket 123. (ma is ü a debr. nyelvj.-ban 
Nyőr IX. 205., űtet u. o. és IX. 266.) it őt Nyőr III. 465. itet IX. 
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540. iket III, 279. üköt III , 33.) | a «mi, ti» névmások vegyesen 
mu, hl (12. 90. 240. 345. 351. 407. 419. stb.) és mi, ti (14. 22. 
123. 181. 269. stb.) alakban fordulnak elő | mene, menezőr, 
ménével 4. 10. 13. 26 .41 . 47. 96. 100. 112. 114. 366. 408. 651. 
stb. mini 190. (ez utóbbi alakot használja rendesen a Bod, Tih., 
Gyöngy., Debr., s Thewr. c. is, bár az utóbbiban 83. 1.: menee is 
(van, melynek végső hosszú vocalisa nem feltűnő, ha tudjuk, hogy 
«menee mennyi»-nek utófelóben a nyáj szó rejlik; Csik megyében: 
menye szilva van a fán (Nyőr, VIII. 380); anne (annyi) 48. 70. 96. 
114. 336. 348. 373. 493. 534. 541. és anniszor 651. enne (ennyi) 
96. 310. 354. 594. 648. (ma is : menne, anne, enne a moldvai csán
góknál Nyőr, IX, 485; a cod-ir.-ban is csaknem általános, jólle
het már a HB-ben : amenyi milosztbenw van | unommaga 16. 23. 
28. stb, stb ; ellenben önmaga 417. 423. onnon 530. | olatan 21. (ma 
már olyatén, de a codexekben az előbbi használatos) | nimicoron 
253. nikic «.némelyek» 545., rendesen : nekic [nékik] 152. 260. 581. 
588. stb. {nekic van a Winkl. c. 166. és Kaz. c. 94) | mend 481. 
(rendesen mind 1. 29. 31. 50. 62. stb; ma is menden a csángóknál 
Ny. IX. 484. és sok egyéb codexünkben | nemi 345. rendesen nemé 
9. 34. 122. 313. 510. stb. | a mértéket jelentő nyi képző mindig 
ne-vel (így: 99. makzőmne, 171. hagíttasne); v. ö. anne, menne, 
enneJ.Yégve az igeragozásnak jelentő módbeli többes alakjai, 
úgyszintén a névragozásbeliek is : «onk, -önk, -jok, -jök» az újabb 
«-unk, -ünk, -jífk, -j/í.k» alakokkal szemben (mint általában régi 
nyelv emlékeinkben, sőt még ma is némely vidéken; pl. «tuggyok» 
őrségi Nyör, VII. 272. «a bort még nem ittok» Ny. IV. 39. 
«igyőnk» Ny. V. 10.) — Megemlítjük még, hogy a nyír igét felhan-
gúan használja codexünk (ki niri el hayamat,... nirne 410. 1.), 
mint ma is tájszólásilag: hirk&nyirés, s Sz. Marg. él. 49. nyre, 
nyry. 

Magánhangzók eltűnése és megmaradása. 

Vocalis-tűnést találunk a következő szókban : soksag 451. 
507. 531. 617. 629. 635. 656. (ellenben: sokassag 190. 233. 242. 
v. ö. alább vigasag és vigsag) ; hyntoket (bűnötöket) 243. pohart 
(poharat) 530. lielt (helyett) 157. 482. (ma is mondjuk: helyt 
állani); annazzon (Anna asszony) 684. (mint ma is : gaz
dasszony); gabnat 531. de a nominativusban még gabona 532. 
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(szláv gobino-hól); eztendeg (esztendeig) 54. 465. Érdy c. 665. 1. 
szintén : eztendeegh ; az ig terminativ- rag eredetileg áíy-nek hang
zott s így esztende-ég-böl könnyen válhatott esztendég; eerth 
(érett, inaturus) 687. talán csak tollhiba, (mert ámbár ma is 
mondjuk: megért-e az a lma,— de: «ért alma» nem hallható); 
végre a középfok képzőjét codexünk gyakran a rövidebb tőhöz 
teszi, különösen az s-vógti mellékneveknél; így: gonozb 3. erösb 
7. hatalmasb 18. stb, s a mai alom, -elem képzőt -alm, -elm-nek 
írja: zerelm 310. hátaim 329. stb (1. alább a szóképzésnél.) 

Nagyobb már azon szók száma, a melyekben codexünk ere
detibb teljesebb alakokat tartott fönn: vigasag 31. 130. 350. 368. 
stb. (egyszer: vigsag 461. 1., a víga tőről 1. MUgSz. 615 sz.) 
ayetatos 479. 529. 533. 541. stb. (egyszer: aythatossag 683. egye
bütt uajojtatos, ajétatos» pl. Tih. c. 32. Nagysz. c. 57.); úiigozic 
539. 544. 584. 626. stb. alozie 36. 71. 77. 308. 543. (de alvék is 
aluvék h. 570.) tűkőrőm 598. zegelet (szöglet) 458. menekozo 
(menyegző) 472. miért (mert, quia) 5. 69. 78. 104. 116. 119. 145. 
166. 371. 380. 420. 448. 466. 485. 609. 675. (Sokkal gyakrabban: 
«mert».) Továbbá ez idegen szók: zereda 147. 150. 154. (a szláv 
sredaból; szintígy Ehr. c. 26. Winkl. c. 139. és Bethlen Gábornál 
i s : Nyőr, X, 180; ellenben: zerda Érdy c. 20. Weszpr. c. 29. ma 
s hallható szereda Nyőr, IX. 163.) 432. I. 316. kalastrom 417. és 
clastrom o33.claustrom 534. (lat.claustrum); Ambiirus (ma: Ambrus, 
lat. Ambrosius 200. 210.); istap (német: stáb) 594. — Megjegy
zendő cornica (krónika) 82. 608. J. 

Ide tartozik végre az igető, illetőleg modustő vógvocalisá-
nak megmaradása ilyenekben: le zallottam 17. mondottad 7. 
mondotta 145. mondottam 449. zolaz 238. 358. mon</ad 235. 
340. 356. 407. erced 23. tuggad 38. 431. 450. 509. 644. gondolád 
43. 47. 310. veged 182. 228. 524. fogad (fogjad) 242. nezyed 266. 
téged 188. 274. 449. mutassad 197. lássad 219. 266. 551. 560. 564. 
fogaggad 275. haggad 279. 306. 371.409. 449. öleled es vigaz-
talad 279. őriztessed 301. zenvegged 349. bocassad 3. 181.228. 
522, vessed 363. elbaggadot 387. igeryed 409. hozzad 411. viged 
435. 530. ozyad 530. aggad 592. 659. temessed 668. tekenczed 
679. zeressed 675. haycad 699. stb. Csak ritkán: ved (vedd, 
vegyed) 65. 69. 166. 240. 530. 579. ted 165. mond meg 334. 555. 
halgasd 274. és egyetlen — egyszer: nem tudde (tudod-e) h o g . . . . 
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643. (V. ö. az menorszagban az szentök tudde myth eznek Sánd. 
c. 2., míg a 7. 1. már: tudode). 

II. A mássalhangzók változásai. 

A mássalhangzók változásai közt legközönségesebb a rokon 
hangok cseréje, mely már hangszervezetünk alkotásánál fogva is 
természetszerű. Némely esetekben egyes nyelvalakok hangteste 
törvényszerű fejlődés folyamában változik; másszor csak a kiejtési 
kényelem idézi elő a változást. — Codexünk adatai a következők : 
cazdag 19. 89. 297. 314. stb. stb. (más codexekben is gyakori) ; 
undog (undok) 112. undogsag 65. 71. 87. 95. 127. stb. (Bécsi c. 
16. és Sánd. c. 37. undok) ,- galoc (gyalog) 252. és galog 464. L 
(Bécsi c. 23. galog); földic (ig) 292; hidec (hideg) 199. és hideg 21. 
1. az említett négy szóban mutatkozó k : g változás csak a másoló 
tollhibája j | orrhangú ajakhang orrhangú foghang helyén: movet 
nevet) 126. 215. 224. stb. (a codexekben közönséges a «mevet» 
alak, a mely eredetibb i s : MUgSz. 425. Sz.); tálam (talán) 441. 
591.651. (találom-hől keletkezett Nyőr X, 165.) || lágy foghang 
lágy ajakhang helyén: pagimentom (pavimentum) 582. (Bécsi c. 48. 
szintén: pagimentom, Peer c. 8. padimenthorn) || a következő szó
kat: sido (zsidó) 14. 143, 150. stb. (orosz: zidov Nyőr X, 221.); 
sak (zsák) 516. 582. solga (zsoldja) 64. soltar (zsoltár) 1. 54. 543. 
tőseer (tőzsér) 156. 252. valószínűleg 2«<?-vel ejtették a régiek is, 
bár e hangra nézve helyesírásuk igen ingatag. — A foghangok 
egyéb váltakozásai: állandóan kerezt'en (christianus. v. ö. Sebes
tyén: Sebastianus); ma tudvalevőleg a protestánsok élnek e 
régente általános szóalakkal, mig a katholikusok ((keresztényeké ; |j 
néma foghang a mai folyékony foghang helyett: zazto (zászló) 266. 
Toldy F. a tollhibák közé sorolja (1. Nád. c. bevez. 16. pedig a 
zászló szláv kölcsönvétel (zastava) ; több más codexben is í-vel 
(pl. zaztoya Erdy c. 59. ellenben már: zászló Ers. c. 68. Peer c. 
113.) || kukcl'a (csuklya) 435. a lat. cucullus-ból; Szkár. Horváth 
Andrásnál is : «nékik kuklyából varrnak idvöfféget» BMK. II. 165. 
1.) ;fetetibbek (feketébbek) 337. (fekete-nek feteké az eredeti alakja, 
mely mellett codexünk ez adata is bizonyít; a mi a «fetetibbek» 
második í-jét illeti, v. ö. cselőke és cselöte, szunyák és szunyáta 
Nagysz. c. 216. is:feteti fekete | veterne 478. 538. 543. és vecserne 
527. (a kettőt nem szabad összetévesztenünk, mert külömböző a 
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jelentésük: vétenie, veternenec ideien, veterne coron hóra matutina, 
ellenben: vecerne vespera 1. Mátyás Flór., Magy. Nyelvtud. 2. füz. 
10. 1.) | cicorgatas (csikorgatás) 103. 108. de : fogoc cikorgatvan 
474. 1. (Bécsi c. 218. 1. cikorgat, ugyanígy Münch. c. 89. — Több 
szó c^-vel van irva cs helyett (mely hang leírása más codexekben 
is ingatag), de azért cs-t ejtettek ilyenkor a régiek is ; codexünk-
ben: tanalcz 148. (tanac 144. 297. 364. stb. Lukacz 153. 154. 
(Lukas) 180.); kencz 319. (kenő 275, 310. 329. stb. tarcz 665., 
tekenczed 679.; viszont más szókban meg cs van ez helyett; pl. 
piáé 600. (pijacz 665). lánc 338. (újszl. lanec), apacca 426. 
477, 479. (szláv: opatica), uca 385. 640. (szl. ulica), kemence 
639. és kemencze u. o., orca 206. 271. 428. 615. stb. (orcza 340. 
388. 401. 634.) stb. | mengorgo 515. 1. («mennykő» értelemben 
Bécsi c. 74. szintén #-vel: Jelénénec zozatoc zaigasoc és mengor-
géséc; egyébiránt nem kell éppen mássalhangzó-cserének vennünk, 
mert «gÖrög» (görgő) amúgy is «rollen»; jelentésére nézve v. ö. mai: 
^mennydörgős mennykő*; \iege (jegye) 35. csak tollhiba. 40. iege || 
elhadni (elhagy—) 105. 273. 398. 496. | csak nem mindig hel van 
codexünkben (pl. 65. 86 144.178. 265. stb, stb), néhányszor hel': 299. 
376. 417. 427. 1. | mind naian (mindnyájan) 229. | megbizonit 3. 
11. 12. 14. 23. stb, de: bizonit is 19. 25. 34. 58. 112. stb | mene 
(mennyi) 4. 10. 11. 12. stb, stb. anne 46. 70. 74. 96. stb. enne 96. 
330. 539. 648. stb. (már a HB.-ben : menyi) \ törvén 14. \ fen, fenő-
sul 22. 167. 309. 365. senvedec (senyvedek) 96. genetseg 65. és 
genette (genyedtté) 120. nisd (nyisd) 557. 558. hitvan 580. sarkán 
67. (Bécsi c. 320. 1. sarkán), baran 157, és baran 229. 384. pogan 
224. barson 235. (Weszpr. c. szintén 95.) || A kiejtés szerint írja 
codexünk j helyett gy-, ty-nek jegyeivel ezeket: nugodgatoc 185. 
kerdged 196. tagadga 200. vong 273. engedged 633. fedgem 659. 
akaratba 2. haznalatt'a 6. tiztitt'a 12. megbizonitt'a 12. stb., s tb; || 
monga 1. 6. 15. aggá 2. tuggac 3. gondolanga 48. bizhoggenek 
95. zenveggek 101. feggetőkbe 255. beföggem 305. zomzeggat 
545. stb. stb. || ép így a kiejtés szerint ny-nek írja az-összetalál
kozó n+j hangokat; pl. kenna 9. 81. 104. 251. stb., valamint 
c.s-nek a t + s hangokat; így: erced 23. 42. 55. taré 250, zabadic 
340. 500. erösic 648. stb. (de : zentseg 6. 7. 10. 16. 19.stb,ymadsag 
398. és ymadcag 180.440.547.); cz-t ir t + sz vagyd + sz helyett; 
pl. tecczic 114. tagacz 169. halgacz 358. lacz 558. fucz 659. stb. 
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Végre az a s s i m i l a t i ó r a is érdekes példákat nyújt a 
Nádor-codex, még pedig legnagyobb számban a következő mással
hangzóhoz való teljes hasonulásra (1. Simonyi Zs. «A mássalh. 
has.» NyK. XIV. 70—93.) 

T e l j e s h a s o n u l á s : gonossag 1. nehesseg 99.289.517. 
kesseg 183. 184. igassag 312. egesség 490. mazzor 3. ünömmaga 
3. 104. 490. stb. halárra (halálra) 16. 242. 247. meghanni (hagyni) 
212. elhanni 567. 698. possől (persely) 215. hittam (hívtam) 488. 
naddeligh (nagy délig) 543. zenvetted 564. effel (éjfél) 571. meg-
tutta 585. farrattatoc 589. tennöm magadat 596. fogattoc 624. 
679. 693. tunnya (tudnia) 683. daykalkottanac 684. munkalottal 
411. vattoc (vagytok) 6. 255. 644. atta (adta) 50. 505. munkalkottoc 
6. generkottet 27. elzenvetteti 45. elkeserottel 47. elfelettec 65. 
ellankattanac 81. honnem (hogy nem) 2. 54. 92. stb. — Teljes 
hasonulás van még a névelőben, mint: addizno 2. assar 2. 
ammegfezitöc 3. abbinbe 4. azzent 5. alleloc 9. 13. 39. attestbe 
19. aggonoszt 23. attüzet 25. ammennei 31. 54. stb. stb. (de haso
nulás nélkül i s : az soltar 1. az szent 1. 6. 12. az méltatlan 3. 6. 
az megfezeites 4. az iővendö 9. az kereztfan 11. az sido 14. az 
kozikclac 42. az pocol 64. az zomorusag 76. az corda 168. az 
zelence 215. az heg 247. az ziz 250. az vitezöc 295. az tiztö-
letos 408. az zeretet 429. stb; sőt z nélkül i s : a méltatlan 3. a 
eristus 4. a bin 4. stb.); végre még e szóban: otteni 232. 

H a s o n u l á s k e m ó n y ü l ó s s e l van a következő szókban: 
íelethesse 51. faractatoth (faragt-)299. zenvethhet 354. marathath 
380. athhat 409. vicsag (vígság) 499. zalathatna 570. le farac-
tatha 649. 

H a s o n u l á s l á g y u l á s s a l : űnommagogba 3. malazdba 
16. lelogbe 26. ümmagogba 36. navalyaiogba 51. testögbe 81. cor-
nicaiogba 82. gomrogba 90. ezögbelöl 117. 128. zeretedbe 130. 
ezogbol 134. zógdosenec 123. kebzotte (képzetté), 153. dolgogba 
324. ezöngbe 366. feltogbe 545. örűltőgbe 545. 

H a n g s z e r v i k ö z e l e d é s : istembe 19. ömbenne 167. 
bodogtalamb 211. Istembe 268. diztelembnec 272. kyetlemben 
283. kö toromba 315. ektelemb 353. mindombe 381. 618. isteni
ben 415. 432. 438. 610. toromban 493. — E mellett számba kell 
vennünk a hasonulásnak még végbe nem mentét, ilyenekben: 
hoziam 6. (de : hozzam 379.), hoziad 273. (de: hozzad 355.), hoziaia 
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16. (de: hozzaia 14.), hozta 43. (de: hozza 246.), hozianc 25. (de; 
hozzanc 16.), hoziatoc 41. hoziaioc 21. (de: hozzaioc 467.); haso-
nulatlanúl még: 1.2. 10. 12. 17. 20. stb. hasonulva: 109. 110, 
225. 233. 241. 349. stb. (V. ö. Öhozia Münch. c. 66. hoziad Winkl. 
c. 258. Göm. c. 75. stb, — hozzad Nagysz. c. 80. Tih. c. 92. sz. 
Marg. él. 24. stb.) | ezkeppen 545. rendesen: ekképpen 13. 15. 32. 
37. stb. eznec 455. rendesen: ennek 331. 497. stb. | A -val, -vei 
ragot rendszerint már pótló nyújtással használja codexünk, de 

' néhányszor előfordul e nélkül is; mint: tanitvanimval 157. azok-
val 178. ketelvel (kötéllel) 260. isopval 287. caladval 309. 
ertelmvel 323. kikvel 332. testokvel 334. foghval 338. imadsagok-
val 398. golcval 559. emleymvel 595. kikvel 609. (ma is a mold
vai csángóknál, palócoknál s a csiki székely nyelvjárásban; pl. 
rózsámval Nyőr, I. 327. késvei II. 224.), harmatval (III. 240.), pap-
val (IV. 557.), szegvei (IX. 504.), kikvel (X. 93, 1. még Kriza, 
Vadr. 557.1.) | nem történt továbbá pótlónyujtás az ig-ragozásnak 
azon alakjaiban, melyekben tőbeli sziszegő z, sz foghang j íny
hanggal találkozik össze; így pl. magarazya 3. izya 6. vezyoc 12. 
megotalmaza 64. ymadkoz'atoc 171. ostoroz'ac 233. hizyoc 343. 
oltozyel 409. őrizzen 416. lakozyal 419. emlekoz'el 446. feledkozyel 
452. kencezyetoc 497. aldoz'al 505. ozyad 530. meg coronazya 614. 
hasadozyon 636. igekozietok 688. atkozyon 700. esedozyel 703. s ha
sonlókban (v. ö. akaziatoc Bécsi c. 40. otalmazyon Erdy-c. 452. 
atkoziad Jord.-c. 170. esedozyel Czech-c. 79. ostorozya sz. Marg. 
él. 96. stb.). 

Hangeltűnés. 

M á s s a l h a n g z ó enyészett el a Nádor-cod. következő sza
vaiban: kőn, ken (könyv) 46. 64. 495., de kenv i s : 113. konv-ben 
95. 101. 143. 1. (legtöbb codex könyv-et ír) J kezerit (kényszerít) 
7. 32. 213. 571. ketelenit 149. 241. (más cod.-ben készerejt, késze
lejt, készereht fordul elő legtöbbnyire; de a Bécsi-c. 245. 1. kenze-
reitettec, Münch. c. 21. 1. kenzereitend; (fejtegetését 1. Lukács 
Lörincztöl: Nyőr, IX. 545. 1.) | igen e h. ingyen: ez eletén embor 
istent igen sem esmérte; így még: 330. 510. 673. | gűlőseg (gyű
lölség) 40. 74. 207. (Winkl.-c. 352. gywloseegh, Münch. 159, 
gűlőseg; a lat. «ódium» kifejezésére szolgál, ámbár az «odit» ré
gente gyűlöl (pl. Münch. c. 183.) s később gyílel volt; míg a gyűl-
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höttség, gyülhözés rabies-t jelentett, 1. RMK. I, 349.) | zandk (száj
nak) 42. olyforma rövidülés, mint fának (eredetibb *fájnak h., 
MUgSz. 481. ].); ma is általánosan : szám, szád ; de : száját (co-
dexünkben i s : zaad 353. 1.) | bodog (boldog) mindig így (pl. 43. 
133. 342. stb.) | el amelkodic (álmélkodik) 68. 76. 108. 452. 
Nagysz. c. 210. amelcodasoc, Erdy 665. szintén : el ameelkodanak, 
(v. ö. MUgSz. 804.) | harmicz (harmincz) 150. 209. 374. stb. (Ehr.-c. 
224. harmyc, Winkl. 177. harmicz, Sánd. 32. haarmicz, — ellen
ben : harminc Bécsi 311. Erdy 103. ; ma is harmicz egyes vidéke
ken (Nyőr, IX. 542. X. 186.) | nutvan (nyújtván) 259. (Peer.-c. 
64. i s : nwthwan, de 67. noyta; codexünk más helyein (180. 257. 
405.): noytoz \ gutenenec (gyűjt-) 310. gotöttel 319. (ellenben : gűy-
tottem 329. 1.) | imma (immár) 353.; a 329. lapon: immár ( = í m e 
már) | fődre 377. (földre 388.) | megotoze (-öntözé) 361. 588. 
kiottetni 232. öt- és önt-: oloznie Nagysz.-c. 166. ky otteek Winkl. 
122. os (önts) Kríza-c. 74. és: entelhnee entotteek Erdy-c. 665.; 
ma is «ötvös» (Erdy-c. 665. ewtlnves)\ayanvan (ajánlván) 405. és: 
ayanlvan 433. (nl-\e\ írja a Bécsi-c. 321. Nagysz. 166. is | betelés 
(bőjtölés) 441. és bőit is 54. 588. (Münch. c. 46. bőit, Ehr.-c. 26. 
beytfew, Erdy-c. 103. beyth mas hoo; ma is bűt Nyőr, III, 89., 
bűtől Ny. IX, 266.) | cenat (csinált) 535. (cenalt 518.) | lappag 
(lappang) 476. | megdűhutt (-dühödött 510. (Góry-c. 12. 13. szin
tén így; Bogáti i s : dihöt had, dühöt herczeg RMK. I, 327.); a 
diihütt alak talán *diihov igétől származik, de az is lehet, hogy ösz-
szerántott alak dühödött-ből, mint a következők : karhoztak (kár
hozottak) 92. 100. 333. 662. atkoztac (-zottak) 100. | venhot (vén
hedett) 609. Batizinál nvénkUt* (RMK. II , 113.); valószínű, hogy 
ebből lett codexünk vénhött alakja | ríel 690. de: nelv 5. 495. 508. | 
zí 42. zű 29. 313. 354. de ziv is 6. 20. 261. 354. (Czech-c. 76. 
Winkl. 250. Érdy 82. Ehr.-c. 92. sziv-et irnak, Bécsi c. 79. Münch. 
106. zuv-et) | zőrnue (szörnyűvé) 120. 1. hamua (hamuvá) 506. 
semmié (semmivé) 506. (szintén «semmié» fordul elő Bécsi c. 87. 
Sánd.-c. 37. Batizinál, Horváth Andrásnál, Kákonyinál, RMK. II, 
101. 207. 294. 1.; Münch. c. \l%hazaia, Szkár. Horv. Andr. apál-
czájá RMK. II, 204.); külömben a «-vá, -vé» ragot rendesen hasz
nálja codexünk; mint: idegonne 74. mergeve 90. kénkővé 95. zu-
rocca 95. stb. | összerántott alakok: fúttal (futottál) 555. futtám 
557. vettenec (vetettének) 89. bocattac (-ották) 485. iuttanac (-otta-
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nak) 685; ily összevont alakok még ma is használatosak egyes 
vidékeken; vettem (vetettem) Nyör, I, 372. 422. juttak (jutottak) 
I. 374. megüttem (-ütöttem) I. 378. ütte II. 475. megköttö (-kötötte) 
III . 425. kötték IV. 469. itt (ivott) V. 229. elvettünk (-vetettünk) 
VI. 474. süttem fűttern X. 22.; Kereszturfiszéken: juttam, futtám, 
bocsáttam (Kriza, Vadr. 555.). 

Végül még azon szókat állítjuk össze, a melyek m á s s a l 
h a n g z ó k n á l f o g v a a mainál b ő v e b b alakot tüntetnek föl, 
illetőleg eredetibb teljesebb alakot őriztek meg : 

eggesseg, eggesil 12. 31. 272. 501. stb. (v. ö.MUgSz. 837. sz.); 
(a Peer-c. 116. Erdy-c. 100. más hangfejlődéssel: égy, eegy eeggye-
seivl; Bécsi c. 69. s Münch. c. 113. eggik, Winkl.-c. 115. eggeseivl, 
Sánd.-c. 9. 18. eggyk, a ((Pannónia megvételéi)-ben is: mynd 
eggyessek; Pázmánynál, Sylvesternél rendesen így | eiendik (éendik) 
17. eredetibb «évendik»-ből | labannes (lábán is) 51. zűlottenn 51. 
(de u. o. kezén [kezén] is); ma is még tájszólásilag: fődönn Nyör, 
III. 90., utonn III, 318. \kisseb 69.82. 251. — Sánd.-c. 22. kysseeb, 
Weszpr.-c. 95. kissebseg \ kozzul Űzze 70. 151. 228. 320. 413. stb. 
stb. s egyszer kSzzSt 629. 1. (de: kozot 112. 165. 195. 242. stb. a 
finn: keske (MUgSz. 67. sz.) szerint közzé, közzül az eredeti alak, 
mely más codexekben is általános; ma már csak ritkán, leginkább 
költőknél található (pl. Aranynál: Vissza se megy többé Deli szü
zek közzé — Zács KI.) | hóra 102. 173. stb., de ora is 640.; e szót 
a Bécsi s Münch. codexek mindig idő-Yel helyettesítik; a Döbr.-c. 
már felváltva idő-t és hora-t használ, mint a Nádor-codex; a Peer-c. 
már csak óra-i ir | hostya 681. 695. latin hostia-ból | utanna 144., 
v. ö. lábánn j tanalcz 148. 286. 457. 460., gyakrabban tanac 144. 
148. 297. 364. 438. 568. 609. 615. 616. 691. (codexeinkben ve
gyest : Bécsi c. 79. Münch. 63. Ehr. 146. Winkl. 228. sz. Dom. él. 
21. tanálcs-ot írnak, míg a Weszpr. c. 27. Thewr. 62. Erdy 665. 
tanács-ot) \ megtőkell, tokelletes 165. 289. 687. (ellenben: eltökél 
555. 1.); v. ö. a tájejtésileg ma is hosszan hangzó ndobáll, ugrálh 
s hasonlókat; képzésére nézve Simonyi Zs. azt tartja (Nyör V, 
392. 1.), hogy a tév- ige származéka, s eredetibb alakja: tévékéi, 
tévkél\kőnv (lacrima) 172. 180. 304. stb. (ellenben: fconhullatas 
29. 102. 103. 108. 359.) (Bécsi c. 27. Nagysz. 166. Thewr. 286. 
köny-et írnak; míg az Ehr.-c. 35. Gyöngy.-c. 68. könyv-et) \ tivisk 
(tövis) 184. 233. 244. 248. stb. (Münch. c. m.tűuis, Winkl.-c.220. 
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iowis)) | hozyab (hosszabb) 178. eredetibb alak, v. ö. MUgSz. 
142. sz.) | zarrazt 203. (eredetibb sB gr-, sour-alakból, MUgSz. 
280. sz.); a Münch. c-ben is : megkerolitec a' tengert, es a' zarrazt 
56. 1. | zepplősít 427. (de : zeplotelen 566.1.); aKönigsb. tör.-ben: 
sceplev, Erdy-e. 339. zepló, a Peer-c.-ben pedig: zeplőtelen (137. 
145.) és : zepplótelen (3.) | zikkos (szűkös) 458. (Kat. v. leg. 1649. s. 
zeivkes, Münch. c. 119. zukos, mégis a hosszú mássalhangzó]ú alak 
az eredetibb, v. ö. finn soukka MUgSz. 327. sz.) | tel'essűles 472. 
(a teljes-beli s nomen possessoris képző ugor alakja -ks, mely -js 
alakon át fejlődve mind a consonans, mind a vocalis megnyújtá
sára igen alkalmas ; ez utóbbi történt pl. a Peer-c. leikés (66. 1.), 
seelés (szeles 70. 1.) szavaiban, továbbá Sánd.-c. nedwees (9. ].), 
hazaas (31. 1., ugyanitt «hazass» is) szavaiban | szintígy erőssen 
248. 448. zorossan 250. nomossen 539. | illetic (ületik) 476. űdlj 
(üli) 489. (mindkét alak a «sacer, sanctus» jelentésű id v. üd szó
tól való denominativum, MUgSz. 883. sz.) | terdeppolven 512. 543. 
és: térdepelvén 515. (a Peer-c. 198. 1. szintén, de más hangfejlő
déssel: térdepelvén; Munkácsi B. ezen igét az «állapik, csillapo
dik, ülepszik»-féle momentán képzések közé sorolja Nyőr IX, 347., 
míg Budenz régibb magyar ízata szerint [NyKözl. IV, 140.] a 
térdepel ige így elemzendő: térde-pe-l, melynek középső pe szó
tagja nem volna egyéb, mint a «fej» szó (finn pad); bármelyik 
magyarázatot fogadjuk el, a p hosszúságát bajos megfejteni) | 
sonha (soha) 540. (rendesen soha, mint: 67. 68. 70. 77. 78. stb.); 
Bécsi c. 37. s egyéb nyelvemlékekben is | bolcu (búcsú) 575. 
(Ehr.-c. 39. bolczo, Jord.-c. 770. bulezu, Peer-c. 99. bolchw, sz.Dom. 
él. 60. el bvlchvztatvan, Kaz.-c. 116. már : el bucozek | neveiért (ne
véért) 638. a birtokosrag j van benne megőrizve ; neve ugyanis ere
detibb neveje h. való, melynek j-je nem assimilatio folytán tűnt el, 
hanem úgy, hogy a magánhangzós tőhöz járulván, a végvocalisba 
beleolvadt (neveje: neve : neve); ezen beleolvadt j-nek világos 
nyoma van az teleti, ítéletit -féle alakokban | hyhles (ihlés) 692. 
(de: yhle 149. v. ö. Peer-c. 45. ihles, Ehr.-c. 106. yhl) \ farrad (fá
rad) 11. 68. 109. 233. 589. így a Bécsi c. 37. Münch. c. 174. 
Nagysz, c. 28. Gyöngy.-c. 8. sz. Dom. él. 128.; ellenben fárad 
Ehr.-c. 81. Érdy-c. 11. Peer .c . 93. Sánd.-c. 18. 
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Szó tan i sajátságok. 

I. Jelentéstan. 

A) Teljesen kihalt, alakilag vagy jelentésre nézve elavult s egyéb 
figyelemre méltó szók.1) 

ábráz: Vala zent Adoryan igön zep abrazu 563. ( = szláv 
obraz: Nyőr II , 534 ; Sylvesternél «abráz» és «ábraz» váltakozik; 
a codexek közül a Döbr.-c. 272. Készt. 140. Ers. 359. sz. Dom. 
él. 229. Ehr.-o. 125. Yirg, 146. Winkl. 283. Gyöngy. 20. abraz-t 
irnak; ellenben abrazat Erdy-c. 44. Kriza 52. Az ábráz szó a régi 
nyelvben igeképpen is fordul elő, pl. Telegdy Préd. 214. 1. «mely 
azután ábráztatott és elevenedett volna meg.» 

akaratos : hog ha házasságra acaratos volna 570. ^ h a j 
landó» ; ma éppen ellenkezőleg «makacs, nem hajlandó», pl. az 
én uram akaratos egy mokány. Népdal.) 

áldomás: elkülde engöm te hozzad az apát hog oda iöy, 
és áldomást veeg 411. azért elevenül meg, és vr istennec [tégy] 
áldomást 653. térdre eseec ő labanac előtte, Kerven ütet hog ó 
rea áldomást vethne 660. (áldomás szó a régi nyelvben leggyakrab
ban wáldás, benedietio» értelemben fordul elő, mint codexünkben 
is; jelentett ezenfelül még «collatio-t i s E h r . c . 75. l.és «áldozat»-ot 
[sacrificium, oblatioj; pl. tégetéc áldomásokat bvnért Bécsi c. 98. 
Codexünk 653. szintígy, meg 622.: iöttem aldozatoth adnom 
istennec.) 

alit, alajt, alejt: azt alitooc hog az ö ipa ieth volna 
425. aleytvan hog ezöckel megengeztelne az 6 leaíiat 499. (így 
még 435. 474. 557. 672. 687.; nyelvemlékeinkben alojt, alajt, 
alejt, álét, alít «putare, arbitraria jelentéssel; Kriza szerint (Vadr. 
491. 1.) alitt «vól, sejt» ma is a székelyeknél). 

alhot: Maria von eg fonth nardosban alkototh (készített) 
nómös kenetofch 151. alkossatoc nekőnc ennonc 156. (így még 
157. 158. 300.) 

x) Megjegyzendő, hogy ezen rovat alatt elsorolt azon szók, melyek 
képzés tekintetében érdekesebbek, a szóképzés tárgyalásánál még elő fog
nak kerülni. 
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állaprii: allapanac a földi keraíoc, es feyedelmec égbe 
gűlekozenec eristus ellen (astiterunt reges terrae, et principes 
convenerunt in unum, Psalm. 2.) 214. es allapec Adrianos cazar-
nae eleibe 638. (v. ö. Münch. c. 124. allapuan hatmegol o lábai
nál, Bécsi c. 37. bemenuén allapéc Ö orcaia élőt). 

állat: ez oltári zentsegbe neg állat vagon Tudnamint, 
test, veer, lelőc, es istenség 10. nem vala sem kési (kése) avag va
lami állat (instrumentum) kivel neki coporsoth avag seert cenalt 
volna 668. mikor a pap az igét elvégezi nem alhat kynernek al-
hattya (dum sacerdos verba finit, nil de pane remanebit (696. 
(«substantia» s «ens» jelentésben még 29. 99. 234. 291. s tb . ; 
mindőn io allatnac ize 29. velagi állat 291. emböri állat 234. 272. 
542. 544. 640. octalan allatoc 334. stb. Az Ehr.-c.-ben «status, 
res, persona, matéria» jelentéssel is megvan (1. Szarvas tanulmá
nyát : Nyőr, I.) 

ámul: keserűsége ziuet által iára, es el amula (elalélt) 631. 
V. ö. MügSz. 734. 1. 

ápol, meg ápol: Judas megkőzelítte hog űtet megapolna 
(ut eum exoscularetur) 187. zentsegos zaad ennekom adót soc 
apolgatasokat 353. (így még 370. 453. 664., de a «csókol» is elő
fordul: 302.444. 549. 596. 

ártandó: kevanuan az vezedelmessegoket es artandokat 
•(ártalmas dolgokat) keresvén 107. (v. ö. ártandó allatok Peer. c. 
255.) 

asszonyállat, asszonyiállat: 241. 254. 347. 459. 
stb. (e mellett azonban az asszony is gyakran előkerül; a 651. 1. 
még: soc bozzukat zenvettem ez azzonembor miat). 

bátorkodik: O kemensegÖ3 kereztfa Mith tőttel, bizon 
nagra batorkottal (vetemedtél) ur eristost te reád elterittven 356. 

békél: legottan véve űtet Ölébe a főidőn ilven hol vele 
bekelicvala (Toldy szerint: hozzá simulva érint) 302. lábait békél
vén ugmond . . . 303. ő zent feyet betacargata, es hozza bekelkőd-
ven a coporsoba helhezteteec 373. az Ő labokath mind megmossa 
vala, es oztan megbekelgetiuala 531. (A «hozzá békéli, kezéhez 
békélb) egész a XVII. századig gyakori kifejezés; pl. Batizinál: 
Nem szabad senkinek kezéhez békélni; Szkár. Horváth Andr.-nál : 

Szu-öttö tokéhoz fejenként békélkedtünk BMK. II. 111. 185. De 
nyelvemlékeinkben sem ritka «simul, érint,» jelentésben; pl . 
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labokhoz bekelkoggek Góry c. 34. tahat neki lábához bekelkedik 
vala Virg. c. 40. Zenthseghes zaad ky énnekem adott sok apol-
gathasokath ees bekelkedesewketh Winkl. c. 87. Ez utóbbi mon
dat egészen így a Nád c. 353. is. — A «kezéhez békéli» kifejezést 
Arany is használja: Buda hal. X). 

bír, megbír: Ki nerhetne nekőm azt, Hog en ilen 
emborhez birnam 570. (az Ers. c. megfelelő helyén embernek; a 
Leg. Aur.-ban : quis mihi prsestare poterit, ut coniungar tali viro); 
Arábiát, Alexandriát es egyptom földet mind meg bira 607. (Toldy 
«meghódítá» szóval magyarázza) 

bírtcubik: azért ha allelöknec miatta a test nem birfcatic 
[vagyis: ha a lélek nem győzi meg a testet], legottan megbolon
dultadé 324. az okosság nem birtatic . . . az igassag el alozic, a 
bolc meg bolondul ez mastani időben 308. (V. ö. mynemő chalar-
saggal byrtatyk ez wylagh Peer. c. 81). 

bizlaltatih: oth kedeg a feyedemtol, es a köz barátok
tól megbizlaltateec 399. o anna erősítvén bizlala vala, mondva. . . 
632. (értelme «confortari;» Ehr. c. 53. myndenesteul foguan byz-
laltattatott ystenben (totus confortatus in dominó). 

bizOTiy : bizon velagossaga nincen (a pokol tüzének) 80. 
bizon penitencia tartó embőr nem megon abba (a pokolba) 131. 
(így még 384. 506. 681. 695. «igaz, verus») 

megbizonyítás: kezde hasogatni neki azzent Palnac 
mondásat, miképpen a háborúság bekesegőt zerez, A bekeseg 
kedeg megbizonitast 437. (jelentése: megigazulást, justificatio). 

bocsát: a levelet kezéből ki veue, Kit legottan neki 
bocata [ada], es el olvastata mind az soksagu nep eloth 593. 

csodál: codaloc azon, hog embor mindon terőmtőtt alla
toknál okossagosb volna 106. codalnac vala neki mondhatatlan 
zepsegen 474. Ne acaryatoc codalni ezőn 629. codalkodvan 
mongacvala; így 217. is). (V. ö. Bécsi c. 32. igen cudalkodac 6 
zepseget; Müneh. c. 166. elmene cudalkoduan ónon benne; 
Nagysz. c. 210. nem elegödic annac nagsagarol codalkodni). 

CSUCSCL: oldalát meg Őklele cucaval [lándsával] 295. {öklel 
és csucsa-ról 1. Szilády Áron tanulságos megjegyzését: EMK. I, 
323.1.) 

dagályos: mindSn ug boytol mint ö akaria hog ne legén 
az akaratnac dagaíos nayaskodasa, De tulaydon acaratt'anac za--
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badsagabol (ut non fiat conversatio contumax voluntatis) 408. — 
dagályos iracundus MA. (v. ö. Bécsi c. 76. eg dagalos (rebellis) 
nemzetét; Ers. c. 263. dagalos miként ekerzem, Jord. c. 68. 
haraguggyek meg az en dagalom hű ellenok (irascatur furor meus 
contra eos). 

dolgos: hozza hivata a dolgosokat, es parancola nekic 
hog... 508. (alkalmasint «szolga»). 

dög : a pocolnac halattai kivettesenec, es az o dogocbelől 
mindencoron dohossag zarmazzec 95. {(dög cadaver Moln. A.) 

döglet: Mire dőglecz enne emboroket 310. (v. ö. oly nagy 
bynben eseenek az elssew zylek hogy mynd egheez embery nem-
zetöt meg dogleteek Erdy. c. 91. az meg devglevt eeg meg tyztul-
tatyk vala sz. Dom. él. 100.) 

édeshediJc: az isten zeretö leloc generködic edőskődic, es 
vigadoz az isteni zent zeretedbe 130. (V. ö. tégedet cokolgatvala 
es teveled edesködievala Nagysz. c. 136; yllyk gondolwan benne 
eedeskedny Erdy. c. 385. — Értelme: «mulatozgat, enyeleg, ked
vét leli, gyönyörködik))). 

egyénbe : ozve egenbe menenec mariaual ierusalembe 294. 
mind egenbe enecclönc 408. velöc egenben 470. 471. egenbe mind 
ezőc ozve 473. (rendesen azonban egetembe-t ír codexünk, pl. 
336. 372. 483. 512. 590.; még gyakoribb a«-val,-vel öszve» kife
jezés; pl. 146. 155. 158. 159. 170. stb, stb. Ez utóbbi «-val, -vei 
együtt» jelentésben általános a codex-irodalomban s a XVI. sz. 
közepéig élt írók nyelvében is; a nevezett század második felében 
azonban a «vele egyetemben» kifejezés már kiszorította a haszná
latból a «vele öszve»-t. Pázmánynál az «egyetemben*) mellett 
mind gyakrabban mutatkozik az «együtt*, legtöbbször eredeti 
helyhatározó értelemmel [pl. így szól eggyütt Luther, Préd. 8], de 
így is : gyapjával eggyütt bőrét is levonnya 356. [1. Szilády Áron 
jegyz. EMK. I, 317.] A Bécsi c. 3. 14. 22. stb. Münch. c. 74. 109. 
125. stb. Kat. v. leg. 40. s. szintén «,egyembei>-t irnak [de a Bécsi
ben: égbe is előfordul 134.] ; Tinódinál, Temesvárinál stb. már föl
váltva: «egyénibe» és «egyetömbe» ; legrégibb alakban maradt 
fönn az Ehr. c-ben: menyewnk egyel [transeamus simul] 19. 
valamy koron vagyonc egy eltembe [quandocunque sumus simul] 12. 
13. 92. egyembeAí. 59. 61. 129. egyelsem (1. Szarvas tanulmányát: 
Nyőr, I. 264. 1.) 
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megegyesül: Anacletus papa engede, Hog Naufiredus 
keral dömötör cazarral meg eggesülyen (szövetkezzék) 609. 

egyiiivnerb: miképpen mehetnec eggünnen masua [egy 
helyről máshová] 82. 

egyház: János patriarcha tanacoza hog zent eghazat 
rakatna 615. huzon neg eghazat romába rakata 618. (tehát nem 
«ecclesia», hanem «templom» jelentéssel; de templom is előfordul: 
291. 665.) 

elégedik: valaki meltan comonical, ennec 6 lelke betelic 
malaztal, es elegödic [megtelik] isteni edösseggel 19. (vö. elég-rő\ 
MügSz. 844 sz). 

elesztébb: elezteb [előbb] mondateg 119. o álnak pylatos 
mel' lehetetlen a zoo kiuel elezteb en fiamnak hizelkodeel 229. 
Elezteb pylatos űle ítélni, az után 246. Micoron elezteb a 
veronec cergese be mene a ziznec ziueben tahat meg zorolanac 
a ziznec testey 261. — (Sokkal gyakoribb az «először» pl. 143. 
204. 298. 573. stb.) 

elöve : előve tekente 132. 204. 250. («előre jelentéssel; 
v. ö. Nyőr, I. 156). 

elő: moysesnec elw könveben 143. («primus» értelemben 
más codexekben is található pl. Bécsi c. 86. Góry 19. Ers. 39. 
Ehr. 23 . ; ez utóbbiban «elölső» is van: elewlsew (primogenitus) 
12.1.) 

emíet: bodogoc az emlöc kik nem emlettenec 254. Kit 
emiettem az en emleymvel 595; KTör-ben : ymleti alakban). 

elenyészti magát: feltébe magát el eneztette vala a 
hayonac eg reytökeben 476. («elbújni, elrejtezni*); Erdy c. is 
191. 1.). 

engedet: ez oltári zentseg . . . az nag halálos bynökre 
való engedetők [hajlandóságot] az akaratból mindönöstöl ki vezi 
25.1. 

ennehtova, inriektova: arra kevankozol, hog ennec-
tova io mivelködettre akarod magadat foglalnia 37. (így még 340. 
357. 635.; jelentése «ezentúl»). 

értekezik: es hog iutanac a varosnac capuyara, e kegős 
ana maria otthes megalla, es kezde gondolcodnia, Kit Joseph 
lathvan, es róla meg erteközven, monda . . . 379. (Toldy ((értesül
vén)) szóval magyarázza). V. ö. értekezem scrutor, M. A. 
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eszteríí, ÖSZtÖrw: zent Adoryan ezterün vitetec a 
cazar eleibe (Adrianus portatus super equuleo Leg. Aur.) 560. 
labaynal fogva Ősztoröre fel akaztatha 649. (Toldy szerint «kín
pad* értelme van, de így az utóbbi helyen kissé erőltetett volna; 
sem Moln. A., sem Párizpápai nem említi; a Tájszótárban megvan : 
«eszterö», de a beküldő nem tndja jelentését; a Nagy. Szót. több 
használatát említi föl, s e szerint «ösztörű» jelent általában hegyes 
karókkal, fa-, vagy más fogakkal, szegekkel ellátott különféle 
akasztó készüléket. Arany J.-nál i s : Nem tudom, Odinnak aszta
lához űl-e, Kit felakasztottak magas ösztörűre. Buda hal. III . 36, 
— V. ö. még: fel vonyataa ewtet az oztorwra Erdy c. 216.) 

6 : mind etaltal [egész éjére át], es etczaka a navaías sidoc 
űtet verec 206-7. Debr. c. Jób. 3. r. é, ugyanígy Ehr. c. 3. 4. stb, 
1. s egy 1485. évi latin szövegű missilis levél alján található 
magyar postscriptumban: zaaz yo napoth keth zaz yo eeth hoz-
yaya [közli Nagy Gyula : Nyőr, VI. 110.]; ma is : az embör csak 
széginnek van terente, éívilág dógoznya kő — hetési szólásmód 
Nyőr, I. 423.). 

év, evesediJc: Lo zörből cenalt ciliciomot oí sokáig 
visel vala, hog ő rayta loth seböc ugan meg evesődnec vala, es 
evei folnac vala 537. 

falka: kik néminemű falca földön valanak tőle 679. (Az 
«Arany legenda»-ban : aliquibus spatiis; falka: frustum, frustu-
lum, portio, offa, crustum M. A.) 

fegyelmezni : magát bintől meg nem fegelmezni [tartóz
tatni] 693.; ellenben: ütet fegelmezic vala [feddik] a penitencia 
tartásról 88. 

félemik, féleimik szókat vegyesen használja codexünk 
(1. alább az igeképzést). 

fene : fene, es kegetlen ördög 336. en testőm nagon kenzatic 
fene farkasnak sebeuel 703. feel a fene farcasnac szaiatol 384. 1. 
(A fene vad kifejezés codexeinkben gyakori; de találhatók ilyenek 
is : fóné habwrwsagh Peer-c. 39. fene gyewlhewtseg (truculenta 
rabies) Ehr. c. 146. V. ö. MügSz. 539. sz.). 

fíris: No hol vannac a nag telköc, kiket gőytőttel, a gön-
göc, a firisoc 317. (firis: neunaug, arany nyaklánczocska MA.) 

fives: nincen immár vad, es madár húsod, sem io fiues [fű
szeres] boraid318. (MA. csak «herbosus, herbidus, graminosusw.) 
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fogni: Ki kezeritte tegödet megfogni ammit el nem tekel-
hecz (megkezdeni, mit végre nem hajthatsz) 555. a coor fráter 
kealtanya foga (kezde) 481. valahova fog vala mindeneket o meg 
gözvala 608. (V. ö. kezde iuőlteni Münch. c. 93. foga ywöltheny 
Peerc . 13. kezde jvevlteny sz. Marg. él. 154. ivölteni foga Pesti G. 
XIII. m. kezde ivölteni u. o. XLII.) 

fogyathozih: mas embornek iozagba való haznalatt'a-
bol fogatkozic [soványkodik az irigy ember] 120., v. ö. ösztövéredik 
alább. A 379. lapon: az en hazam te hazad, es semmibe teneköd 
mig ez velagba elöc megnem fogatkozik [semmiben sem lesz nálam 
fogyatkozásod]. 

folyOJTurii: ezoket halvan agapitus, el amelkodec, es elfo-
íaniván [=elfutván], megmonda az apátnak 452. folamanac (con-
fluebant Leg. Aur.) ferfiac mindön főldnec zegeletiböl 458. latak 
hog nag sokac ü hozzaia folamnanac 467. megnem tarthatt'ac 
vala, hog mezit lab zenteghazhoz eyel nappal nem folamot 
volna 540. 

genyedt: (az irigy) mas embörnec bodogsagabol bodog-
talan, es genette lezön 120. mire vagon ez, hog imma ug mint 
igőn genet lator fel akaztatoth 366. (igy a Góry c. 4. Winkl. c. 98. 
i s ; a «genyedt» szónak ezen «hitvány, erőtlen, beteges» jelentése 
Szilády Áron szerint ma is megvan a Nagy-Kúnságon, 1. EMK. 
I. 328.). 

gonosz: baratodnac iauan nem örülni, gonozarol [ = bal
sorsán] nem bancodni (elhagasnak byne, peccatum omissio-
nis) 693. 

gorsa: ezők a vas gorsaual a leiköt elragadac 338. (két 
ördögről van mondva; kevéssel előbb ugyané szerszám kosar-nak 
neveztetik: vas kosart kezokbe viselvén). 

gyakdos: meglatt'ac kit meg gyacdostak 297. (fodico, 
pungo MA.; a régi nyelv legközönségesebb szava, s rokon értelmű 
a nyil, öklel, szúr, szegez szókkal). 

gyakorság : es feye tivisknec gakorsagaval furdaltatic-
vala 234. (Winkl. c. 190. szintén: feie töwisnek gyakorsagawal ful-
daltatyk; gyakorság = crebritas, frequentia MA.). 

győzedelem: elég vala nektök attü bintök De ith fiato
kat akaryatoc rezesitteni az ártatlan iesus cristosnak gezedelmet 
[legyőzetését ?] kémemben [keményebben] keresni akaryatoc tü 
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fiatokon lenni 243. (így van a Winkl. c. megfelelő helyén is 
196. 1.) 

hdborJcodiJc: hog az angal haborkodnec (prseliaretur Leg. 
Aur.), tahat az ördög monda. 672. 

haboról: meg haborola en ionhom (turbatum est cor 
meum) 236. (így Ehr. c. 15. 21. is ; v. ö. háborúság conturbatio 
codexünk46. 61. 101.). 

hagj/apjli: hagapanac neki orcaiara 206. es űtet megh 
hagyapvan 234. 236. 245. — («köpni» : Gyöngy, c. 9. Thewr. 114. 
Winkl. 118. Érdy 98. stb.; de a köpni is előfordul a Münch. c-ben, 
mely mindkettőt vegyesen használja; így: hagapiacuala őtet 164. 
és: egembe megpökic ötét 92. kezdenek ö reia pökni 103.) 

hagyOTYbás : Vamok [ban], es adoc [ban] kik vtet illetic-
vala, nag hagomást [ = elengedést, leengedést] tezön vala 527. 

haj'léJc: es en ki iöuec a templomnak haylakabol 665. 
(Ehr. c-ben «tugurium» jelentéssel a 27. 39. 40. 1.). 

halaltalan: Tized kenna (a pokolnak) ez, mert oth va
gon, auag vannac halaltalan fergec 72. az Öröc tűz miért neki 
halaltalan faya vagon, soha öröcke megnem alozic 78. holot va
gon halaltalan ferög 109. (Halaltalan ees gözhetetlen kyral Winkl. 
c 257). 

hall: mindőn miset végig hal vala 540. en zeretö húgom 
meghalván vagon atte ymadsagod 631. (így még a 633. 655. 656.1.) 

hallás: miképpen te kevanatos, es ayetatos lelködet által 
nem menthe ez hallás, mi zivönket mint követ vag vasath megh 
engeztel ez hallás 281. (a 70. 258. 503. 691. stb. már «beszéd», 
másutt meg «szó».) 

halottviselő': teuek űtet tiztös halofc viselőre 598. (ma 
«gyászpad», vagy azon hiedelem szerint, hogy a jámborul elhalt 
lelkeket sz. Mihály viszi fel a mennyországba: «szentmihálylova».) 

hasogatni: kezde hasogatni neki azzent Pálnak mon
dásat 436. értelme «fejtegetni)). 

hatalmazik: vigaz petör, hog raytad keserteth ne hatal-
mazzec 174. 

hiedelem: soha hyedelmeth nem varoc 317. meghaloc 
hyedem nekil 276.; ily értelemben még a 46. 286. 347. 682. 
(MA.-nél is liiedelem: fiducia, das vertrauen). Előfordul e szó co-
dexünkben még «refrigerium» jelentéssel is : mire nem kőnörűlz 
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raytam ionhodnac keserűségével hyedemnekil engömet meg aszni, 
es meghacz fogatkozni 271. 

hirtelenkedik: hertelenkodec nag keserű könhullatassat 
a halaihoz, es monda. . . . 359. («siete a halálhoz»; de «dühös
ködni* jelentéssel: az en mennei at'am 6 igassaga zerent a byno-
sök ellen hertelenkodendic 362.) 

hitság : e velagj tudomanban cak hitsag [hívság, bolond
ság] leletic 494. 

hivori: az zekrent hiuon lele 479. valaki tőle mit keer 
vala, Hivon senkit nem bocatvala 533. («vacue, inaniter», MA. 
Bécsi c. 3. heian hozót még engemet; Ehr. c. 115. álnak mezey-
telen es hyuan.) 

holt: a halai megh öl, de megnem holt 94. («holttá tesz, 
halat»). 

holteleven : a földre le eseem miképpen holt eleuen 251. 
miképpen holt eleuen a földre magát lebocata 343—4. a földre 
magát leerezte miképpen holt eleven 374; így még a 262. 386. 
450.593. 641. («semimortus, semianimis, redivivus» M. A.) 

hóival, hóval, holtakelve: hóival leuen (mane facto) 
413. hóival kedeg leven iuta ö attya a varosba 418. holtakelve 477. 
[Toldy e szóra azt jegyzi meg, bevez. 28. 1., hogy hibásan van 
«holra kelve« helyett, de — azt mondja — a Kaz. ésÉrsekújv. co-
dexekben is elég különösen így van elhibázva!] holvalra iutvan 
503: hovaltol fogva 534. myg holvalra kelnenec 642. holvalra kel
ven 643. (hóda cras, crastino, hodai matutinus, crastinus; hodá-
kelve cras mane; hódúra in crastinum MA. — V. ö. holda kehien 
Münch. c. 170. holda kelve u. o. 196. hotakelve Jord. c. 670. 
ugyanúgy Döbr. c. 44. 85. 102. stb.) 

idŐ: hatod idötölfogva kilenced ideiglen 285. hatod ido ko
ron 240. harmad idö után 246. (codexünk is vegyesen használja 
az idö éa óra szókat.) 

igazit: lata három kereztfat fel igazitvan [felállítva] 344. 
igreeség: (szolasnac bynei:) igrecseegh 691. — Toldy 

nézete, mely szerint a codexünkbeli «igrecség» szó a muzsika szer
felett való szeretét jelenti, tetszetős, de nem valószínű. 

igyekezik: De miért ez vtol iutot ezzentsegös kenra 
igekozic, es gakorta róla ayetatossaggal emleközic 56. (((igyekezik» 
e helyen «gondol, elmélkedik, lelkileg szemlélődik)) ; «szemlél* 
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jelentéssel van a Bécsi c-ben: vgekezic vala a' férfiakat (et con-
gregati satrapae, et magistratus, et iudices, et potentes regis, 
contemplabantur viros illos) 134.; micoda az eredet bin: igon rea 
igekőzetök mert igon nehéz (megértése t. i.) Tih. c. 64. 

ihel: az Pocolbeli ördög hizelkodeek iudasnac Avag yhle 
149. isteni hyhlesre magát megnem tartani, avag megnem teri-
tenj 692. (V. ö. Döbr. c. 224. atyától ige ihletek [de patre verbum 
prodiens]; Ehr. c. 22. ezeket yhlette neked vr iesns [inspiravit] 
u. o. 106. tehát vr ysten nekyk yhel (tunc eis dominus inspirabit); 
Peer c. 45. wr ystennek ihlesenek myatta). 

illő: mindőn zentöknec, kiknec nap'oc illő . . . . (quoru:n 
dies festi sünt) 536.; v. ö. illőinnep: dies festus M. A. 

imád: imádna erötte 52. en ymattam, es keertem te erted 
168. Ez helen eristus jmadvala 178. (u. o. ymadkozic is; szintígy 
még imád 180. 404. 406. 565 stb.). 

irt: parancola hog űket ners inakkal vernec (nervis crudis 
eos caedi iussit Leg. Aur.) 546. (in nervus, kénzó szerszám MA.) 

irigy6Jb: ez eletén embőr istent igen sem esmérte, űtet 
sem szerette 36. iai ennekőm iob ingen se születtem volna 333. oí 
nag kent szenveg, kith ingen sem vélhetnél 510. (V. ö. mikoron 
ingyen sem varnaia, haza jőve Góry c. 45. embert kegyig valakit 
nemhogy megölhetett volna, de ingyen soha sem akart volna. Pesti 
G. LV. m. Mert mi légyen az hit? ingyen sem tudjátok. Szkár. 
Horváth A. (BMK. II. 180.) Ő sivegét ingyen sem emelíté. Kákonyi 
P. (u. o. 286.) — V. ö. még: az te testődet ingen maid tyzre uet-
tetnem Kaz. c. 86. Emlékezzél emberi állat, ingyenmajd meg kell 
halnod. Batizi (BMK. II. 70.) Tekintsze meg immár az nagy heti 
dolgot, Ingyen majdan ott látsz sok ördögi dolgot (u. o. 184.). — 
Ingyen egy általában; ingyenmajd mox, e vestigio, confestim; 
ingyensem nequidem, nedűm. MA., ingyenottan legottan PPápai). 

jász: Sámson iazoknac kezeben, Cristos sido nepeknec ke
zeben 215. (jász itt filiszteus-t jelent; MA. jász barbarus hostis. 
Winkl. c. 179. szintén «jász»; Tinódinál is »pogán jász nép» gyak
ran fordul elő (a BMK. III . 225. 1. ötször). V. ö. Nyőr, VI. 349. 1. 

jeleimen: azért a vad sido nepnec irigsege. Mert a sok 
codat, Kit tezen vala, es ielennen lazarnac feltamaztasaert 144. 
Eg napon latha eg mondhatatlan nag zep zizet ielőnnen (sibi 
apparentem Leg. Aur.) 480. nag tiztösseggel fegada az Anacletus 
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papát, es ö orzagabeli vrakat, Ielönnen (in specie) ierusalembeli 
Ianos patriarchat 609. (— ellenben a 70. lapon: mind ez soe köz-
zül röviden es jelo3ben tizenkét kennarol lezön mást ide ala a 
beszed). V. ö. Men ki nap nugat felévalo menden orzag ellen es 
ielénnen azoc ellen . . . (et contra eos praecipue) Bécsi c. 12. 0 
diche zenth Lelek neked akarok zolgalnom es jelennen neketh 
zolnom Gyöngy, c. 69; ugyanily «praesertim, praecipue» jelentés
sel még az Érs. e. 40. Winkl. c. 137. Kat. v. leg. 696. s. Szabács 
viad. 145. s., — ellenben: vgy hogy zegyenly ky mentet yelennen 
(ita ut pudeat ipsos prodire in publicum) Ebr. c. 110. codexünk e 
helyett már «nyilván»-t használ, pl. 89. 117. 134. stb.); csak egy 
helyen: tanithvanirol semmit nem felele. Mert ielonvala hog mind 
elhattac vala ütet 196.1. 

jog: matolfogva lattatoc embornek fiat ülni at'a istennec 
iogafelol 205. atte szent iogod 509. («manus dextra»; v. ö. MUgSz. 
173. sz. A Münch. c. vegyesen: te iog zémed 21. 1., — iog tűgödre 
22. iogfelöllö 62. vetenec nádat o iogiaba 68.1. latanac ifiat vlette 
iob felöl 105. fi istennec iogia felöl 106. iob keze aziu vala 119.— 
A Bécsi codexben: iogra es balra 313.; aHB.-ben még: iovfelevl). 

joiih: meg haborola en ionhom 236. megh háborúit vala 6 
ionha 247. mire nem konorülz en raytam ionhodnac keserűségé
vel 271. (Münch. c. 49. moyses tű ionhotoc kemensegere engette 
tünektec; Ehr. c. 50. kemeneduen yonhaban (in mente durans); 
sz. Bern. hynin. 90—1. s. Idvözlégy úrnak édös szíve, En johom-
nak jó öröme ; Winkl. c. 191. megh haborodeek en zywem awagh 
een enhom ; Peer c. 332. reád néznek . . . arwaknak nyomorolth 
yhay; Thewr. c. 78. arwacnac nyomorwlt ehay; Erdy c. 326. az ze-
geen eeha zakadot halaal; még Tinódinál i s : Hiszem isten kemó-
nítötte johotok (BMK. III . 208.); M. A. szótárában joh hepar, 
jecur; a régi nyelvben azonban főkép «sziv»-et, bár az utóbbi szó 
is használatos volt, úgy hogy némely codexeink parallel helyein 
«sziv» és «jonh» váltakoznak (1. Szilády Áron jegyz. a KMK. I, 
264.1.); jelentett ezenfelül még «mens, elmé»-t is, mint az idézett 
példákból kitűnik (Ehr. c. 50). 

jószág : idvössegós ioszág választás 18. idvossegös ioszagra 
tanitania 49.; így még 57. 107. 115. 130. 308. stb.; a régi nyelv 
egyik közönséges szava «virtus» jelentéssel; az Ehr. c-ben «uti-
litas» 53. és «bonitas» 46. 73. 
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bejövendő: ezönkeppen egeb nemw be iövendöből tizedöth 
el vroz vala 153. (nyilván «jövedelm»-et jelent). 

jut: a nömös kenetöth kebzottevala három száz penzön 
iutonac [azt hitte, hogy háromszáz pénzbe kerül] 153. így Winkl. 
c 143. is. 

Jcdpa: oltozyel capaba 409. («cucullus» M. A.; van «csuk-
lya» is 435 : kukcl'a). 

Jcell: kell enneköm mind attű io acarattoc, es mondastoc 
382. mikoron hallotta volna, kellé ő neki 410. kellé neköm hog 
elkűldenec az eghazban 413. ha nekod kel lakozyal mi velonc419. 
(V. ö. kell myt mondasz [piacet, quod dicis] Ehr. c 6. ha neked 
kell a hegy [si tibi mons ille placuerit] 38. kelletek ty attyatoknak 
[piacúit patri vestro] 80. neky kelew utat [viam sibi beneplaci-

tam] 6. kelietseg (necessitas) 78. ha te neked kel [si tibi placuerit] 
6 tanaica kelletec [piacúit] kiralnac Bécsi c 50. 

megken: es az 6 catrincaiat viseli uala kentese vyaban, 
kivel konuet megkeni vala 203. (Wmkler c-ben i s : kywel konweyt 
megh kény vala 172. V. ö. «kesz/c<?wó'» : kéztörlő; freq. képzővel 
kendeni: tergere, abstergere M. A.) 

kés : nem vala sem kési avag valami állat kiuel neki copor-
soth avag seert cenaltvolna 668. (ferramentum Leg. Aur.) 

készség : es el iövenec mind egetombe egmas után (az 
angyalok) ez késséggel iesushoz 183. ezönkeppen mindon zerzaa-
mat, es késséget neki adaac iesusnac 184. V. ő. bozfaban alkotót 
igrec kesseg Bécsi c 125. 126.) 

Jcévdnatos: miképpen te kevanatos, es ayetatos leikö
det által nem menthe ez hallás 281. («sóvárgó, kívánattal teli» 
Toldy.) 

kietlen: a kyetlemben mennaval éltetem üketh 283. iővec 
ez kyetlenben 665. és pleonastice: kifuta a kietlen pusztába 83. 
(kietlen solitudo, eremus, vastitudo MA. — Codexeinkben «kietlen» 
szó még túlnyomó használatú a szlávtól kölcsönzött puszta ellené
ben, mely az Ehr. c-ben éppen nem s a régi bibliafordításban is 
csak a pleonastikus «puszta kietlen» összeköttetésben fordul elő. 
A Peer codexben sűrűn egymásután keyetlen (67. 73. 95. 103. 109. 
111. 112. stb.) s közben egyszer «puzta» 86. 

elkilömleni: mü tölönc elkilőmlöttec 620. (értelme: a 
nobis separati). 

15* 
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kísztet: gakorta való kiztethnec miatta romába mene 611. 
ö kiztethenec engedvén 619. (kisztem instigo, impello M. A.) 

kór, kórul, kórság : a lelök keesz volna, de a test koor 
174. őzvegec, aruac, kooroc, fogloc 415. (így még 444.481. 525.1.) 
megcorul 15. (a 250. 1. megbetegűl); lelőknec mindőn corsagat 
megvigazt'a 15. olatanoc mint a hideg corsagot szenvedőé 21. 
(így még 98. 443. 540. 703. (Dobai Andrásnál: Kórbeteg voltom
ban meglátogatátok RMK. II. 147.) 

megkörnyékez: Engomet megkörniközenec soc ebec 1. 
az értelmet megkőrneközi malaztnac erős kőfalával 25. megkör
niközenec engomet a halalnac keserűséges sereimi 97. így még a 
207. 233. 252. 308. 309. 318. 586. 678. 1. (a Münch. c-ben még 
ezt is teszi: «környűlmetélni»: mi vtan betelíesettecuolna a' nolc 
napoc hog megkornekeztetnec a' germec 111. 1.) 

kösontő': hol vannac a gongok, a firisoc, a kösöntöc 317. 
(M. A. kössöntyő monile, spinther, halsband, armband; a székelyek
nél : kösöntyű — régi förendű asszony medalliája. Tájszót.) 

követ: Neminemű apatur köuetiuala az apacak feyedel-
meth, hog egget az zizeknec tetemi közzűl nekye adna 477. kö-
uete eg keues időt, auag haladékot 521. mi ielenseget kőuet e 
nemzet (quid generatio ista signum quaerit). Münch. c. 86. kews 
czorda kyt ystennek fya kewuette [postulavit] ew mennyey attya-
nak Ehr. c. 88.) 

köz: maganac köz halath, es kapoztath fözettetvala 535. 
cak eg zoknaba, es egh köz palástba iar vala 539. («vulgaris, 
vilis» MA.) 

közöl: ha cak eg kenere avag eg tik mona volthes ottan a 
szegenökkel kőzlivala 530—1. («legott megosztá a szegényekkel*); 
közlöm cotnmunico ; közlés divisura MA.) 

lakodalom: eleb kellőt volna keresni a penitenciat lako
dalmat, es annac utanna gymölcet venni 672. (itt «poenitentia»-t 
jelent, v. ö. meg-lako-l). 

lakozni: diznonak ez termezetj, hog ő örömesben lako-
zic assarnak förtelmessegebe, honnem.-.. 2. ki en testomet ezi es 
en verőmet izya, ez en bennem es en ű benne lacozom [in me 
manet, et ego in illó] 6. eg puztaba lakozó remete 312. hanan 
lakoztoc a monostorban 407. lakozam a binbe [vitás deditus] tizőn 
őth eztendeig 62. — Eendesen csak a«habitare» értelemmel hasz-
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nálja codexünk, mint az említett két helyen s még a 419.470. 583. 
586. 607. 618. 662. 1. Az Ehr. codexben a «commorari» (60. 1.) 
«morari» (18. 1.) «habitare» 36. 129. 1.) értelmen kivűl még más 
jelentésben is előfordul; mint: lakozak mend az negyuen napon 
yndolattlan (stetit immobilis per totam quadragesimam) 27. my-
koron ymadsagban alázatost lakoznának (cum orationi humiliter 
insisterent) 133. 

leütni: lásd meg uram tálam ammü zarandokonc 591. mi-
coron a tömlocz tartoc a tomlőezbe lattanáé volna, tahat az 5 
testet halva megleleec 638. és a 17. lapon: őróc halalt soha nem 
lat [soha meg nem hal]. (A két első mondatban a «lát» ige «néz» 
helyett áll.) 

lelkes: 0 emböroc 0 lelkösőc 191—5. más codexben is 
{pl. Bécsi c. 318.) «állat» jelentéssel; úgylátszik a latin animál 
fordítása. 

maga, demaga: Találóan nevezi Toldy e szót a kötő
szók Proteusának; magában a Nádor codexben is a legkülönfélébb 
jelentési árnyéklatokban fordul elő; így: nem io a fiaknac keneret 
vennie es vetni az ebeknec, De maga kel bankodnioc, es zegön-
kódniöc, mert . . . [«hanem r] 5. a pokolban poganoknac kennok 
igon nag, es vegezhetetlen, demaga [mégis] a kerezt'enöknec ken-
noknal naggal kisseb 69. Demaga [azonban] azt 6 tóle nem monga 
vala 145. Maga [noha, jóllehet] gakorta predikallotta vala meg 
nekik, De ma elvégezvén . . . 147. Demaga [pedig] mondom ty-
nektöc 159. Atyám ha lehethsegős mennonel en rólam e ken De
maga [mindazonáltal] nem ug miképpen en akarom, de miképpen 
te 172. Micoron demaga Ciriacus papa elmene [beatus igitur Ciri-
acus Leg. Aur.] 468. — Az idézett helyeken kivűl még a 21. 34. 
56. 70. 115. 148. 152. 166. 170. 202. 264. 305. 371. 408. 415. 
445. 455. 472. 475. 485. 487. 494. 507. 511. 512. 535. 539. 570. 
571. 580. 588. 592. lapokon, még pedig, ha a példák többségét 
tekintjük, igazat kell adnunk a Nagyszótárnak, mely szerint a 
maga inkább «noha, ámbár, jóllehet)), — a demaga pedig «mégis, 
mindazáltal)) értelemben használtatik. — A maga szó az ellentét
mutató meg-nek (e h. megé) mélyhangú mása (1. MUgSz. 680. sz.). 

wiagaszt: valaki ménével nagobban ez velagban felma-
gaztatik, anneual nagobban esic 336. o erdemenec miatta az 
őrök őrömbe felmagaztassonc 491. mikoron ö lelkében felmagaz-
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tot volna 495.— A Bécsi codexben a «canticum trium puerorum»-
ban (prof. Dan.) a 131—2. lapon igen sokszor: felmagasztassatoc 
ötét őröcke [superexaltate eum in saecula] fordul elő; így Münch. 
c, 190. is, továbbá Ehr. c. 77. Érdy 55. Winkl. 38. sz. Marg. élo 

131. Corn. c. 100. sz. Dom. él. 284. Nagysz. 285. Peer 226. 
Kriza 83. Régebben tehát még magasztat volt a mai magasztal 
helyett használatban; ez utóbbi alakot csak ritkán találjuk, mint 
pl. Döbr. c. 48. 188. 197. Góry c. 30. Ehr. c. 30. 35. s magában a 
Nádor-codexben is : fel magaztallak 697. 1. 

magyarság : ez babillonnac magarsaga galazat 66. (((ma
gyarázat, értelem, jelentésű; szintígy pl. Kat. v. leg. 532. s gyak
ran az Érdy c-ben; MA.-nél már: ungarismus, gens hungarica; 
ma is hallható az egyházi szószékekről:... , melynek betű szerint 
való magyarsága a következő). 

marha: marhaual beuŐ3 308. soc marhám vagon nekőm 
449. hiwsagos marhac 680; így még a 341. 402. 409. 412. 413. L 
(A régi nyelv egyik legközönségesebb szava «vagyon, jószágw je
lentéssel; MA. «res, substantia, peculium, possesio, bona, opes, 
grex, armentum, merx». — Arany János is szépen használja a 
Buda hal.-ban: Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar, En
geszteli önként becses marháival. II . én. 28. str.) 

méltói-tat: meltoltassec megmutatni 430. meltoltatnec 
nekőd bekeseg adni 440. meltolna 6 neki meg ielőnteni 612. igaz 
hitbe meltoltassec te miattad meg erösűmi 628. meltoltassec meg 
hallani 655. (A Bécsic. ben: méltóinál engemet esmérnéd4; Ehr. 
c-ben mindkét alakban: meltol 7. meltoltat 68. 75; Tih. c. 23. 
meltoltassec ergalmassagot tennie; sz. Marg. él. 44. kery vala, 
hog meltolnaya neky meg mut&tny; Göm. c 60. meltoltassal; 
Winkl. c 358. meltholtassek zerettny; Nagysz. c. 131. erdemed 
miat nekom meltoltatya.) 

mennygörgő: ammengőrgo [ — mennykő] megűte 515. 
met: lábait elmetűttek (elmetsz- még 567. 632. 1.). 
mevet: lezen gűlesego3, angalocnac vtalatos, es embőroc-

nec mővete 126. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol mövetse-
gőt, nekiktol tal mosadeccal való "ötözest 588. (V. ö. zoluan es 
halgatuan meuettre ingerlő bezedeket Vitk. c 34. — mevetség ridi-
culum MA.) 

monnó: az sereim igenlő lenne monno kennanac 155. 
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monno keze vas zeggel által veresseek 247. legön halalokes monno 
felnee egh 349. («mindkét»; más codexekben sem ritka; néha 
ragozva, pl. haggatoc monnot nőni az aratasiglan Münch. c. 38. 
Valanac kedeg monnoc igazic 107. Minem vezethet vac vakot, 
nemde monnan a' verembe esnec é 121. Ha kedeg a' vac a' vakot 
vezetendi.. monnaic a' verembe esic 42.). 

múl, mulat: ha valaki ez velagba mulatta volna ideiét 
55. 57. te parancolatodnac vtaat el nem multam 172. 5 nekic 
maradót az őroksegh kiuel banatt'okat el mulatt'ac 319. ezt te 
mind elmulattad 330. ymadsagokat elmulatny 693. (Ehr. c-ben : 
ew kegyeg nagy vigy arcaual el mulikuala [pertransibat] 3 ; — 
Münch. c.: latuan Ötét elmula [praeterivit] 134. kic eleue mulnac 
vala [praeteribant] 154. 1.; Pázmány : Hogy több dolgokat hallga
tással elmúlassak Kai. 191.) 

mu/nhálódih: mire munkalottal en hozyam 411. (((fá
radtál*). 

Tiásfa: hol vannac a gőngoc, a firisoc, anasfac 317. (násfa 
inauris MA.; Batizinál: Kivon egy szép násfát [diadema] és az 
Rebekának szépen felfiggeszté leány homlokára EMK. II, 116. 
Szilády Áron szerint, u. o. 398. 1., a násfa eredetileg jelenthette 
azon lóggó ékességet, mely a nyakbavetőről függött; ezt a függőt 
vagy ehhez hasonlót viseltek később férfi és női süvegek mellett 
s mint ilyen is násfa [diadema, armilla ?] vagy függő név alatt 
ismeretes). 

Jiy áj'ashodás: latvan mindenkinec nayaskodasat, es lelki 
io sandokat, codalia vala o eletoket 404. mindőn ug boytol mint 
ő akaria, hog ne legén az akaratnac dagalos nayaskodasa (ne fiat 
conversatio contumax voluntitis Leg. Aur.) De tulaydon acaratt'a-
nac zabadsagabol 408. tanohon tegöd a baráti regulára, es naias-
codásra 420. io nayascodasnak, es alázatosságnak, es zeretetnec 
miatta iuthat kiki mind ezocre 436. — Az Ehr. codexben : zyubely 
nyayassag (cordis conversatio) 125. nyayassagnak zokasa (conver-
sandi modus) 135. nyayaskodny (conversari) 133. 

Jlékih, Jiílcih: es erzene vala, es nekic mit adnac abban 
viseli vala 152. nemeíec lábbal nomodvan, nekic kézzel ütet ver-
uen 260. Nekik ütet keresic vala kentol való feltogbe Nikic penz-
nec való orűltogben 545. soc bozzusagot zenved vala, nekiktol 
mővetsegőt, nekiktol tal mosadeccal való őtőzest 588. —Deák 



2 3 2 ZOLTVÁNY L. IEÉN. 

Farkas szerint, Nyőr I, 322. Marosszéken még e század köze
pén is hallható volt a nékik szó «némelyek, néhányan* jelen
tésben). 

nehezei: nehezelven hog a tolvaynak zolna, igön meg-
kezde nehezülni 270—1. (Thewr. c-ben: hyzem welem nem nehe-
zwlz 285. 1. Istvánfinál: Mi házasságunkért rejánk nehezeinek 
RMK. II , 40); Biai Gáspárnál: Igen kezde az királyra o nehezelni 
u. o. 252. 1.; — nehezellem graviter fero, aegre fero, indigne fero; 
neheztelem aegre fero, moleste fero; nehezülni aggravari, ingra-
vescere MA.). 

Jiyüjii: nűni kezde az ő ven feyen való hayat 593. núi 
hayat 595. 

országol: halálának utána vizi o lelket aminei'inei bodog-
sagba, holot a cristossal, es a bodog ziz mariaual . . . . orzagol-
nac mind őröckol Őrocke 133. Valaki istennek zolgal orzagl vg 
mint orozlan [qui servit Deo, regnat ut leo] 134. meg mőuetic-
vala, miképpen orzaglani akart 245. (Vr isten orzagl óraitok Syon-
nuc hegen matol foguan es orőkiglen Bécsi c. 251. Nabuhodonozor 
orzagluala Ninivenec nag varosában Bécsi c. 11. a cristossal orza-
gol őrocke Nagysz. c. 291. Arany J.-nál is : szeliden országol hunok 
erős népén Bud. hal. 1, 6). 

ottogofi: vitessec az hegre, es ottogon megfezittessck 247. 
(a Winkl. c-ben e helyt «ottogyan» ; Toldy «legott* szóval magya
rázza, pedig egyszerűen csak «ottan» [ibidem]. V. ö. zent ferenc 
boczata fráter Bernaldot Bolonnyaba hogy ottogyel [ibidem] ter-
remtene gyemewlczewt ystennek Ehr. c 20. mykoron yutottuolna 
phetrom hegyenek nemynemew varában Es tehát ottegyal zolgal-
tatikual vy vytessegnek nagy tyztessege u. o. 36. Kriza, Vadr. 
szótárában: ottogyon, ittégyén — oii, itt, azon v. ezen a helyen; 
ottogyori — oüan Tájsz.; «mán ottogyan [ottan] van a nyujtópadon» 
Nyőr VI, 466. 

Örökség : eg karhozot embörnec konuezese töb lenne hon
nem mind a nag tengörnec zamtalan vize, az örőksegnec vegez-
hetetlen voltáért 103. («örökkévalóság)).—Bécsi c-ben őröckol 
való örökségben [in perpetuas aeternitates] 166. 

ÖSZtÖvérít: Nem cak bőytokkel, De egeb gottrelmekel ees 
testet őzthőueritiuala 536. (Ehr. c 72. syralmassagokual magát 
ewztewuereytetteuolna [lacrimis se macerando]). 
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paraszt: nem akarya vala bog parazt [tudatlan, járatlan] 
nirne el ő hayat 410. 

pippáma : sóba semmi kórságába pipparnara nem fek-
zicvala 540. — E szót a Nagysz. is idézi codexünkból s azt 
mondja róla, hogy beteg ember párnáját jelenti (?). 

rágahrnasság : «a zolas bynei» közt van a 690. lapon, 
nyilván «rágalom» jelentéssel. A Nagysz. is idóziaGóry codexből; 
előfordul még Tinódinál i s : az rágalmassággal ti ne gondoljatok 
(EMK. III, 282. 1.). 

rewiíll: látván ludas, bog karbozoth volna, Penitentiara 
rémülvén [penitentia ductus] meg ada a sido papi feyedelmeknek 
a barmicz pénzt 211. iregsegre- reműlenec 144. (V. ö. Iesus irgal-
massagra remőle Winkl. c 293. haragra remölveenErdy c. 216.— 
myndent penitenciara remöytene Erdy c. 208. V. ö. MUgSz. 699. sz.) 

rokon: zeressed rokonidat (diliges proximum tuum Leg. 
Aur.) mikepgen ten magadat, Felele az angal Ez embor ó rokoni 
kőzöth ioth mivelkodofc 675. (Az Ehr. c-ben is : rokontokat zere-
setek 58; ew rokony [parentes eius] 99; ezenfelül: en eletemnek 
yewuendew ydeyt rokomban megyelente [in proximo revelaverit] 
141. Münch. c-ben is : ime vrnac angala állott rokon azoc mellet 
[stetit iuxta illos] 110. mennetec a 'rokon falucba 73. a' falucba 
mellec rokon vadnac [quse circa sünt] 129. 

BÓmaság : «római birodalom» 590. 625. 646. (V. ö. So-
mogsag es zalassag Erdy c 496; ma is Nyírség, If olyság, Ba
konyság stb.; 1. Nyőr I, 345—9.) 

rögpor: miképpen az verofenben ki az ablaconbeio az rög 
por meg tetzic, es meg laccic, Ezonkeppen.. . 22. (jelentése ((por
szem)) ; szótáraink nem említik; MA.-nél csak rög: gleba, glebula, 
glarea; — v. ö. a «röggé porrá teszem» kifej.). 

sáfárlaibi: zerette elsafarlani emboroknec 677. A Leg. 
Aur.-ban: sed hominibus indigentibus dispensanda dilexit. Toldy 
belyes megjegyzése szerint itt a sáfár «dispensator» szó zavarta 
meg a szó szerint fordítót, ki azt «elosztogatni)) helyett írta [sá-
fárloc = dispenso, ich verwalte MA.; ellenben: dispenso = sáfárlok, 
ki-osztogatoml. — A «sáfár» szó egyébként szláv kölcsön vétel 
(safar, lengy. szafarz — NyK. VI, 313); a Münch. c -ben: saphar 
(procurator) 50. 125. és folnag (villicus), folnagkodat (villicatio) 
148. 1. fordul elő. 
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satkanas «ördög» helyett van a 149. 153. 165. 168. 176. 
stb. lapokon (sathan 112.); de az «ördög» szó is gyakori s aman
nál még többször fordul elő. 

sebességes: sebössegös tűz 77. 86. 87. — A pokol tüzéről 
mondatik, s annyi mint: gyorsan elharapódzó, vagy Szilády sze
rint a tűznek élét, a lángnak lobogó tetejét jelenti (1. EMK. I, 
312.jegyz.). 

sebhetiJc: oltári zentseghöz annera sebhetie vala, hog 
micoron . . . . 541. (Kitka szó a régi nyelvben is ; származik a seb 
szótól, mely — mint a «sebten, sebtében*) alakokból kitűnik, ige 
is volt régente «impetere» jelentéssel; v. ö. MUgSz. 343. sz.) 

segédség : te benned vagon mindon segedseg 30. mindön 
zömöc neznec te segedsegődre 177; így még a 189. 448.490.685. 
700. 703. 1. — és : segedsegős 656. 1. 

seng ; a földről keth sengel (cubitu Leg. Aur.) felyeb all 
661. a föltol fel alván három sengel 667. 

senyvedek: ez iletenöknec senvedeke bidos dohos 96. 
(«putredo» ; senyvedőé «putresco, ranceo» MA.). 

sephesültetik: en testöm sephesültetic, es göttretic 703. 
(Legritkább alakok egyike a seb vulnus szótól; gyakrabban fordul 
elő sebhet- vulnerare, sebhet-ik, sebhed- v. sebhiid- vulnerari, sauciari, 
pl. nehezen zepphetyk [vulneraturj ystennek zolgaya Ehr. c. 50. 
az poclos vala meg zephewt [erat ulceratus] u. o. 103. emleköziel 
the zamtalan sebeidnek soksagarol kykkel feiedtol fogwan labyd 
talpayglan megh sephöttel Winkl. c. 256; sephőssed megh een 
zywemeth Winkl. c. 259. kemény zywem meg sephÖ3sed Thewr. c. 
288.; a sebhed Deák Farkas szerint Nyőr I, 323. a székelyeknél 
ma is hétköznapi szó.) 

sérés : fog serest kit zenvettel zületesedcoron fogat kivon
tatvan 489. azért zolgalyonc zent Apalin azzonnak, hog Ö erde-
menec miatta fog serestől, fő serestől megzabadulonc 490. (Winkl. 
c-ben i s : sereimnek ees seresnek nagsagath zenvedeel 256. 1.) 

sérszik: eg kis calah zallal [Toldy szerint: csalánszál, 
talán inkább: kalászszál] incab serzic honnem az egez embört 
nag bottal űtnec 98. (a beteg ember sebeiről; — a Münch. c-ben 
i s : ki nappal iar nem serzicmeg, Ha kedeg eyel iarand meg-
serzic 193.). 
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sohoril: langa [a pokolé] olan mint a kenkőnec langa, sirű 
sokoru kökorü, es igönbidős 80. (? ?) 

SOporla: a templomnac soporlaya ketté zacada 291. im 
templomnac soporlaha le zacada 292. (így a Winkl. c. 224. 1. is. 
Jelentése : kárpit; eredete homályos). 

szakaszt: futtába ördög nakat zakazta 652. (ma csak a 
«nyakát szegi» kifejezés használatos). 

SZaráncloJcság : megtökellettec volna Ö testen mindön 
nehessegők, mindön vtalatossagoc, es mindön zarandoksagoc, 
mindön lankatsagoc 289—290. (így a Winkl. c. 223. lapján is, 
úgy látszik «bújdosás» értelemben). 

szellet: valakic ö testet illeticvala, legottan . . . gonoz zel-
lettöl megzabadulnak vala 599. (E szó a Münch. c-ben nemcsak 
rossz, hanem jó szellem kifejezésére is szolgál; így:fertezete3 zellet 
[immundus spiritus] 72. — másutt: En lelkem íelmagaztaHa vrat 
es en zelletem vigadót [et exultavit spiritus meus] 109. scent zel-
letben kereztel meg tűtöket 113.) 

szemérem : meí nagy zemerom tynektöc Hog eg ördön
gös görög azzoniallat tytöketh mind meg göz 643—4. (E szó 
«szégyen» értelemben még a XVI. sz. végén is gyakori; sőt Zalá
ban ma is mondják; pl. tessíc rakjon a szájába, éégessén; ennyi 
ném szemérem NyŐr III, 466 1.) 

szepeg és: a sirasbavalo zepegest, es fohazkodasokat tezen 
vala 541. (Ehr. c-ben: gyakortaualo zypegesek [frequentes sin-
gultus] 65. de az ázzon keserewseges zypegesekuel belteluen 162. 
(Deák Farkas szerint, Nyőr I, 323. «a zokogásnál kisebb foko
zatú sírás (különösen a gyermekeknél) s a székelyeknél ismert 
szó»). 

szer: ugan azon zerrel [ugyanazon módon] nekys tiztös-
seggel innep lenne 477. ez zerrel [ily módon] el vala 577. mire 
hog engomet ez zerent megzomorítottal 594. mizerrel orzagat 
hagga ő tőle tanacot kerde 615. ez zerent ö kiztethenec enged
vén 619. ez zerrel tön ymadsagot 631. mizerrel elth legon az 
edö^ iesusnac ő edös zileye 683; — a 636. lapon: elős vasocbol 
alkotót zerfc [készüléket, eszközt] cenaltata; eghazi zer 616. 654. 
az fráter megielőnte neki az dolognac zeret [rendjét, folya
matát] 482. — Az Ehr. c-ben : mend zeruel (per ordinem) 52. 
zeret zereuel (seriem per ordinem) 53. kyk tanoytnac ezkeppen 
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zeruel elnye (quae docet sic et sic ordinate vivere) 107. ez zeruel 
(hac vice) 35. yly zerrel (sic) 142. zerbezed (história) 132. 

szerez: istennec hasonlatosságára zerzettettem 316; Ő 
kepére zerzöt 323. (e két mondatban: factus in similitudinem 
Dei) vele barátságot zerzöt [kötött] 59. meg kemenült ziuet 
tőredelmessegre, es gonasra zerzi [készíti elő, praeparat] 42 ; 
mennetőc el atkoztac az öroc tűzbe, ki meg vagon zerezven ördög-
nec, es Ö angalinac [paratus est] 100. Jay vezic azoknac kiknec 
zerezven vagon fergeknec mardosasa, tüznec égetése 108. es hog 
mind ezek meg zereztetnenec att'-it rea kére meeg őmmaga atta-
ual megkereztolkodec, es az ziz miként parancolt vala mind meg 
zerzek, Ursolanac atia mindönt, mivel ü leana, es ü társaság béli 
vitezőc zizekis zikkösők valanak meg zerze 457-8. az Ö zolgai tiz 
nömős ziz, kiket zerzőfc vala neki [rendelt] lábaihoz esenec 498. 
veged a coronat ki teneköd őrőcke megvagon zerezuen 524. neki 
ielős zerzöth zolgaloya vala [szerződött, fogadott] 542. Nem 
hallottatokee minemű ken a kereztienök ellen szerzettetöt [ren
deltetett] 546. fűi nem hallotta, sem embörnec ziueben nem 
zallot mit vr isten megzerzőt az ő zeretöynec [quas proeparavit] 
548. a zerzöt [rendelt] napra a cazar űtet eleibe hozata 559. 
kére a dolgosocat kik ezt zerzik vala [teszik, cselekszik] 566. 
kerőc három napi időth hog magamat hozza zerezhessem [ut me 
valeam praeparare Leg. Aur.) 579. külön hazat zereztethe (consti-
tuit Leg. Aur.) az ö aytoia előth 587. miglen ö neki zerzenek 
coporsot (operati sünt Leg. Aur.) 600. zerezd meg [hozd rendbe] 
zivednec hazat 615. zent eghazi zerrel mindőn neművel nag beu-
seggel zerze [ellátá a templomot] 616. — (V. ö. zerze magát zent 
attyaual bezelleny [proposuit cum s. patre tractare] Ehr. c. 37 ; 
zerze [ordinavit] 38. zerzenek haylekot [tugurium construxerunt] 
39. zerzete kenerekett az aztalokra [iussit panes praeparari] 75. 
azhoc legottan zerzenek eledelt [paraverunt] 99. — M. A. szótárá
ban: szerzóc facio, condo, fingó, conficio, comparo; szerzec com-
pono, comparo; szerzőm instituo, constituo). 

szerzés : isteni zerzesnec miatta tugga vala isten hog Ö 
eghazanac iovendo paztora lenne 169. iuta a varosba, es isteni 
zerzesből ottan az eghazhoz mene 418. ilen zerzes alat (ea tamen 
conditione Leg. Aur.) 456. yfyu ez zerzest örömest hallá 457. kezde 
tanittani zent Apalin azzont filosofiara azaz, bőlcesegre, es levél 



A NÁDOR-CODEX NYELVE. 237 

zerzesre [levélírásra] 493. malazthra való nem zerzes [készü
let] 692. 

szerhözni : ayetatossaghoz ol igon zerkozot vala hog 
mindon napon böytől vala 534. mit tegec, ki zerkoztem a gonoz-
nembelihöz 556. — (V. ö. sok emberektewl zerkeztetet [multis 
comitantibus hominibus] Ehr. c. 60.) 

SZÓI: akarze zolnod eg lelki fráterrel 434. kezde kedeg neki 
zolni a menorzagnac bodogsagarol 436. acartalac veled zolnom 
441. ne tortennec neköm zolni az ö zaiaual, kivel o urat megtagatta 
554. Ten zot az apatur 482. [v. ö. ton nekic bezedöth 167.]; ol 
tekelletosseggel zol vala, hog 687. — (Ezen példákból látható, 
hogy ámbár a beszéd [szláv beseda] szót codexünk is sűrűen hasz
nálja, még sem vergődhetett e korban még teljes általánosságra). 

szolga szóval fordítja codexirónk sz. Elek életében (576.1.) 
az «arany legenda» puer szavát; ma is széltiben mondják: mi kell 
édes szolgám (fiam, gyermekem) ? 

taglás : a nag kennac, es taglasnac miatta feye ala teve 6 
kezeth 563-4. — (taglás fustigatio, flagellatio M. A. — néhol 
hallható ma is «megver, eldönget» jelentésben, pl. jól eltagolták). 

tanács : ada őrizni Peladius fö tanac [tanácsos] hazába 
622. 0 cazar te, es atte tanachid vattoc mind elmetőc nekil 644. 
(ez utóbbi lapon tanácsozó is van; tanács v. tanálcs jelentett a 
régi nyelvben is «consilium»-ot, de ezenfelül még «consultatio»-t 
i s ; pl. Tahat Ozyas a' tanalc mégvégezuen Bécsi c. 22. adjuk 
emlékezetre, hogy mi egyaránt való elvégezett tanácsból Sajó-
Szentp. végz. — és «consiliarius»-t is, mint codexünkben; pl. Mi 
Gergely Deák főbiró, esküttek és minden tanácsok, polgárok. 
Sajő-Szentp. végz. — végre még «senatus»-t, mint ma is). 

tanúi: Semmit nem feleize erre, mith ezok te elle-
nöd tanulnac 205. — (A Winkl. c. megfelelő helyén (173. 1.): 
byzonyoythnak; ellenben a Münch. c. 66. 1. szintén: ezec te elle
ned tanolnac; mellet latot es hallót azt tanolía [quod vidit et 
andivit, hoc testatur] 174; mint a tanú (testis) származéka össze 
nem zavarandó a «tanúl» discere, erededileg «assuescere» szóval; 
MUgSz. 197. sz.) 

tanúság : immár lezon tanúság arról miképpen esmér
heti meg embör azt ha meltan iarul ezzentsegnec vételére auag 
nem 33-4. — micoron immár a germőc ezos volna, adac űtet 
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tanúságra 577. micoron a tanúságban tudomananac miatta vera-
goznee . . . . 578. — (tanúság doctrina, stúdium, eruditio M. A. 
— Fehérmegyében ma is tanúság a. m. tudomány Nyör X, 188 1.) 

társalkodik: felül megmondot pispöckel az zizeknec 
eleibe ioue isteni ielőnetbol veloc tarsolkodec, es martiromsagot 
zenvede egenbe mind ezok ózue tarsolkodvan terenec colonna 
fele (se iunxerunt Leg. Aur.) 473. 

tegétlen : 0 naualassagos test, ki eyte ekképpen le tegodet 
kit ez velag tegetlen megkazdagitottvala 314. micoron teneköd 
tegetlen mosoíogvala ez velagi calardsag 327. — (tegetlen nuper, 
neulich M. A. — Előfordul a régi nyelvben még tege, tegetten, tegit-
len, tegnap alakokban 1. NyKözl. III, 349.; ma is tegént Dunán 
túl, Nyör V, 229. tögöd az Ormánságban Ny. II, 473. tegént 
[hibásan tegént-nek irva] és tegét a Tájszótárban; tege tegnap, szé

kely szó. ü . o.; — v. ö. MügSz. 208. sz.) 
tekéi, tökéli: be mene iudasba sathanas hog a gondolth 

álnokságot hamarban megtokelleneie 165. istennek mindőn mon
dása, es parancolatt'a megtökellettec volna ó testen 289. ki keze-
ritte tegodet megfogni ammit el nem tekelhecz 555. — (A régi 
nyelv egyik leggyakoribb szava; megtökéllem destino ; perficio, per-
fectum reddo, praesto M. A.) 

temérdek: temerdők vas zeggel zeghezek a kereztfahoz 
257. a zegek nem voltac elÖ3ec hanem temerdököc 258. a zegec 
ol temerdőc valanac . . . 261. (temerdec crassus, item : gravida MA.) 

megtetfii.- a veresegnec iele meg tetőt 674. — (a tetszik 
ige tőszava; más codexekben sem ritka (pl. Müneh. c. 59. 106. 
Winkl. c. 227. Nagysz. c. 295. stb.) 

testes : Tudacoznac nemelec azon, hog ha a pokolbeli tüz 
legén ugyan testos es velagos avag nem 79. a pocolnac tüze testos 
es illethheto u. o. —• (testes corporeus; corpulentus M. A). 

tévelyg : Es ha mind tevölgendnec te benned en soha nem 
tevSlgok 169. — (A Winkl. c. megfelelő helyén 153. 1. szintén így. 
V. ö. sot ha mend meggonozbodandnac te benned [et si omnes 
scandalizati fuerint in te] Münch. c. 64.) 

tiloszik: azért nem tilovek meg a vezedelmnec fia ő 
gonoz, es alnoc zandocarol 155. (v. ö. MUgSz. 226. sz., továbbá 
Nyör II. 347. és Mátyás Flór.: Magy. Nytud. II . füz. 47. 73.) 

tisztesít: 6 zenth testóket. . . nag kilőmb kilómb codac-
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kai vristen meg tiztosithe 657. — (Münch. c-ben is : tizteseitem 
en at'amat [honorifico patrem meuml 188. 1.) 

titoh: felmene titoc hazában 487. — (Bécsi c-ben : alkota 
maganac titk hailakat 26. mentől gonozb titk alsagit [machina-
tiones eius pessimas] 65. ki menenec a'titk aiton 169. az nagy 
tytok ydőnek alatta Érdy c 41 kyuan tudny reythet awagy tytok 
dolgokat Weszpr. c 125.) 

továbbá: mert pocolba valamel zomelec mennec, touabba 
nincen ö nekic valtsagnac remensege 335. touabba engömet nem 
lacz 558. — Bécsi c-ben szintígy: en touabba nem engedec 
főidőn lakozókra [ego non parcam ultra super habitantes ter-
ram] 310.) 

törlejtő: kiről codalcodic iras tőrleyte mestőr 67. (v. ö. 
megielonti iras magarazo mestőr 122.) . . . kiről ugmond vers tőr-
leytő mester 134. (így az utóbbi hely a Góry c 7. lapján is. — A 
Bécsiben: a pagimentomon ki Smaragdus es Perimis kőuel tőrleite-
tét uala [super pavimentum emaragdino et pario stratum lapide], 
48. ő teuöiő remenkedet a' torleitetbe (speravit in figmento nctor 
eius) 273. Vessed azt a' tőrleitőbe [proiice illud ad statuarium] 
311. kyralne azonnak zepsegerewl huzu zerbezedet tewrlewyte 
Ehr. c 122. Nagy vyadalth vélek twrletenek Szabács viad. 62. s. 
— s mindezekről így beszéllek Es imilyen szörzést törlíttek Kat. 
v. leg. 1458. s. — törlített irás Debr. c 159. — Mind ezen példák 
szerint a törlejt szó értelme: szerez, alkot, készít). 

tőr : zent Petor kiueue töret Monda haath tőrrel vy ionc . . . . 
monda neki iesus Téged be tőrödet hiuelebe 188. iőttetok mikép
pen tolvayra tőrockel 191. a tőr feyeuel itik vala ütet 250-1. a 
nak vago fel veue az ő tőrét, es eg vágassál el vaga nakath 524. 
a tornec illetése feyet testétől el valazta 628. előtte fenos tőrrel 
(gladio Leg. Aur.) megenvala 669. — Ellenben: legottan tőrrel 
által űttethe 652. — Előfordul azonban a kard szó is a 195. 
lapon. — Az Ehr. c-ben kard még nincsen, mindig csak tőr; pl. 
nem palczelual ewltewztetuen augy tewruel [non lorica succinctus 
vei gladio] 147. kergetegnek kezeben tewr [gladius in manu furiosi] 
93.]; a Bécsi és Münch.-ben is mindig tőr; pl. Nem iőttem bekese-
get ereztenem főidre de tőrt Münch. c 32. — másrészt: monnal 
tőr flaqueus] iő mendeneknéc kőzicbe 160). 

tőzsér: 0 Judas alnoc mestőr, es tőseer 156. o gonoz 
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toseer Judas 212. — így a Winkl. c. megfelelő helyein is (145. é& 
178. 1.); tösér negotiator, mercator MA. 

tíír: magát nem thúrheti uala nag sirastol 541. V. ö. Nem 
tűrnek egy püspökséggel vagy apátsággal [nem elégszenek meg] 
Telegdi, Préd. 647. — V. ö. MUgSz. 203. és 249. sz. 

urság, wroz, urv: ursagot tőttel meg vrozuan népek-
nec alamisnaiat 212—3. Ne akaryatoc kencezni magatoknac ken-
ceth földon, Holot az uruoc ki assaac, es el vrozzaac 497. — 
(Sokkal gyakoribb codexünkben a tolvaj szó, pl. 191. 228. 246. 
271. 284. 295. stb., mely eredeti magyar szó (MügSz. 231. sz.), 
míg ellenben urv, orv a törökből került. MA. szót.-ban; orv fur, 
furax; ellenben tolvay praedo, latro. Codexünkben is meg van a 
kettő külömböztetve egymástól; így: a barrabas vala tolvai (latro) 
228. a tolvaiokat eggiket job felöl, Masicat bal felől fezitven 263.; 
a 271. 284. 295. lapon előforduló tolvaj szó is a keresztre feszített 
jobb latorra vonatkozik. V. ö. nemykoron yennekuala toluayok 
kenerett kyk embereket megtoluayolnakuala [veniebant latron es 
pro pane, qui exspoliabant homines] Ehr. c. 104. attyamfyay 
toluayok yewyetek hozank [fratres latrones venite ad nos] 105. — 
A külömbség mindazáltal nem valami éles a régiek nyelvében 
sem). 

út: immár neged úttal [negyed ízben] 484. ma már 
kevésbbé használatos. 

üresség: üressegöth nem hagot volna ő nekic tanalcz 
gütteni 148. keres vala űressegőt miképpen adnaia nekic űtet 154. 
— (üresség inanitas, vacuitas; otium MA.) 

vajúdni : kinekil vayonni kezdnec azok . . . [quibus ege-
bunt hi, q u i . . . Leg. Aur. —; az Ers. codexben e helyt: vajodni] 
550. (MA. szótárában csak : vajúdni languescere, vajutt elfonnyat, 
syntecticus; tenuatus, languidug, subleetus, morbidus, strigosus. —• 
Baranyai Pálnál: megvajudt vala királyfi éhséggel; Balassánál: 
Vajudt tagjaimat hogy mivel fedezem? EMK. I I ; 267. ós 470. L). 

vallani: bint val benne 1. nagob dicősegőt nem valhat-
nac 31. erdőmőt val 56. kit (részegséget) valaki val, ez Ömmagat 
nem valia 125. mire acarod e pénzt elvennöd kit bynnekil nem 
valhacz 162. binth vallottam 210. bint vallaz 238 mű igazan tete-
menőnkert valoc ez kent 269. ime en drágalátos aiíam mit valloc 
te nemzetidtől 282. martiromsagot válla 460. 464. malasztot 
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vallotvala 467. válla az orzagot 617. meg esmerőd mi viadalonk-
nac erős vallasath (habitum) 624. — a vall ige ezen «habere», 
jelentésben gyakori más nyelvemlékeinkben is ; legérdekesebbek az 
Ehr. codexbeli példák: zent fferench vallót tyzenket tarsot [habuit 
sociosj 1. vylag nem vallót oly czudalatos embereket [non habuit] 
1. arold el mendenedett, kyket vallaz [quae habes] 6. tyztessegben 
vallatykuala [in veneratione habebatur] 36. honnatt vallónk teget 
[unde te habemus] 18.) 

változni: ha meg valtozhatnac kencel, auag ez velagi 
aiandekockal [ha megválthatnák] 335. (A Kat. v. leg.-ban is : itt 
mindentek áldozjék, És attul senki ne változzék (ne váltsa meg 
magát) 1536-7. s. — Bogátmái: Töröktől aranyat vitéz felvivé, 
De monda: változna (felváltaná), más pénzt keresne. Az nagy 
Castriot. 4. r. — Molnár György feleségét, az ki 450 forinton vál
tozott ki. E. Magy. Nyelveml. III, 372. 1.) 

váltság : o meí igőn bodogtalan váltság valaztani az 
örőc kent 107. iay enneköm zerető fiam, minemű váltságot tol ez 
napon, mert ime adatec neköm zolga az vrert, taneytvan a mestő-
rert 363. — (Az első helyen «választása, a másodikon «csere» 
értelme van; de előfordul mai jelentésében is ; mint: nincen valt-
sagnac remensege (a pokolban) 335. V. ö. És őnekik teszen áldo
zatot És ő binéért változatot Kat. v. leg. 1526—7. s.) 

végezet: engomet en vegezetomnec előtte nem lattal (ante 
exitum meum Leg. Aur.) 559. 

vegezhetetlen: vegezhetetlen ken 09. vegezhetetlen 
halai 333. (mindkét helyen «aeternus» jelentéssel). 

vellejt: Eg kicinded nvgodalmnak vtanna esmeg eg kicin-
ded erőth velleythe 359. — értelme : ismét egy kis érőhez jutott, 
— erőt szerzett; a Winkl. c. megfelelő helyén, 92. 1. szintígy. (A 
vév «venni» igéhez tartozó, v. ö. székely vélléget; lásd: Simonyi, 
NyK. XVII, 56.) 

veJierélc: zomiozol nem vizet, sem egebnemü venerekoth 
287. veue a mergöth mint nömős venerekőt, es meg iva 642. — 
Előfordul Ehr. c. 131. i s ; továbbá Münch. c. 62. 101. 105. stb. 
Bécsi c. 182 es en venerekemet [et potum meum]; Jay ki 
venereket ad o barattanac . . . megrezegeituen [vse qui potum dat 
amico . . . ] 272. bort es semmi venereket nem izic (vinum et siceram 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 16 
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non bibét) Münch. c. 107. — Látni való, hogy e szó valami szeszes, 
részegítő ital- félét jelentett). 

verő: micoron lata kezeit verő miat zegekkel által 
zegezni. . . 263. («kalapács» jelentéssel még a 343. 508. 636. 1. — 
MA. szótárában már mindhárom:Térő, pör'óly, kalapács). 

verő: á kenves vernek vereeie 172. es lőn o verey miképpen 
föld[r]e folo cöppeneth veer 178. — (Winkl. c. megfelelő helyén: 
kőnvnek veernek vereeie 155. 1., és : Ion 6 vereie mykeppen földre 
folyó cheppenek veer 159.1.; Münch. c-ben is : es lót 6 vereie 
miképpen, vérnec ceppenete le coroguan a' főidre [et factus est 
sudor ejus, sicut gutta sanguinis decurrentis in terram] 162. 1. — 
MA.-nél: veríték sudor; vö. MUgSz. 606. sz). 

verteiig : immár en zerető fiam latom hog halalodnac 
vtolso horaian ideien vertengez 356. (Ugyanígy Winkl. c. 90 is. 
Teljesen kihalt szó. Igen valószínű, hogy a MUgSz. 951. száma 
alatt kifejtett vBgar — vsgsr — «volvi, circumagi, agitari» alapige 
származéka, t momentán és -ng freq. képzővel; de lehetséges az 
is, hogy az 562. sz. alatti ptg-^r alapigétől való, mint &fórtong [se 
volutare MA.] szónak meglágyult élőhangú mása). 

vesztegel, veszteg ; vezteg lassoc ha iles el iő megzaba-
ditani űtet 286. 288. az calardsag vezteghalgat 312. indvlatlan 
vezteg álla 636, veztegetöc, mert istennec titkon való toruenit 
nem tuggatoc 673. a bőlcnec e zokasa, micoron ninc ideye vez-
tegleni tud 678. zertelen való veztegseg 691. — (veszteg quietus; 
pacate; veszteghalgatás silentium; veszteglek taceo, vesztegség silen-
tium MA. — V. ö. Ének melseges vestegsegeben felkele [in pro-
fundo noctis silentio] Ehr. c. 4. kyk ew paranczyolatyara vezteglenek 
[quae ad eius impérium tacuerunt] 138. műdön mend vezteglétte-
nec volna monda Bécsi c. 38. Es ime léz vezteglo (et ecce eris 
tacens) Münch c. 107. zolasnakees ydeye wagyon westegsegnekees 
Peer c. 96. a veztegseegh tartaas mynd az zerzetnek fundamen
tuma Winkl. c. 127. mind konen el vezteglethetnem halgathatnam, 
de i a y . . . Nagysz. c. 58). 

viadal: mire fúttal el minec előtte a viadal lenne 555. az 
őrdőg esmeg fel kelé a vyadalra 673. — (A kölcsönzött csata és 
harc szók nem fordulnak elő; helyettük van had (pl. 669. 678. 
1.) ós háború (háborúságot [bella Leg. Aur.] kezdenec vele 669.). 

vigaszih, vigaszt: lelöknec mindőn corsagat megvi-
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gazt 'a. . . . a corsagbol ezzent oruossaggal megvigazic 15. (így még 
a 190. 192. 507. 509. 517. 703. 1., «gyógyít*,• illetőleg «gyógyúl» 
jelentéssel; v. Ö. MUgSz. 615. sz. — Nyelvemlékeinkben előkerül 
mind a három ige : gyógyít, vigaszt, orvosol; így pl. mikor meg akar
nám vigaztanom (cum sanare vellem) Bécsi c. 189. a te vereite-
ködnek drágalátos vrvvssaga vigazyon megh Winkl. c. 235. nagy sok 
vakok, santhaak . . . . vygaztatanak meg az zent kyralnak eerdeme 
myat Erdy c. 402. vr isten yohabely teredelmesekett meg vigazt 
ísanat contritos cordel Ehr. c. 72. — az zent kyraal testéének 
előtte meg gyogywltateek Erdy c. 402. gyogeha meg evket sz. 
Marg. él. 138., ugyanígy 140. 142. Jord. c. 293. 638. gyógyul; a 
Nádor-codexben is : gogitassek, gogyhon 703. 1. — Thewr. c. 293. 
en lelkem . . . kegyeus orwos meg orwosollyad, — így a Czech c. 
megfelelő helyén is. — A vigaszik ige is gyakori a nyelvemlékek
ben, sőt még Bátorinál, Komjátinál, Pestinél, Telegdinél is talál
ható. A vigasztal pedig már a régi nyelvben is mai értelmében 
használatos ; pl. megvigaztaltac kiralt (hetificarunt regem) Bécsi 
c. 189. hog megvigaztalnac azocat (ut consolarentur) Münch. c. 193. 

vigydz-ds : monda petornec Ekeppen nem vigazhatale eg 
horaiglan en velem 173. vigazzatoc es ymadkozzatoc (vigilate et 
orate) 174. testéét boytel vigazassal megh öztoueriti vala 588. 
(vigyazoc vigilo, speculor, excubo; v. ö. MUgSz. 616. sz.) 

villdwiodih: minec előtte megvillamodnec (antequam 
illucesceret Leg. Aur.) 574. az Ers. c. megfelelő helyén: megvela-
modnek; a Münch. codexben is : es vilamoduan esmeg iouo a' 
templomba [et diluculo iterum venit] 185. A farkas, mikoron még 
meg nem villámodott volna, és az erdőben j á r n a . . . Pesti G. LVI. 
m. — villámodom fulgurio, fulguro; diluculo MA. — villámodni 
hajnallani, virradni Tájsz. szerint székely szó. A «fulgur» code-
xünkben vellamas (506. 1.); a Bécsi c -ben: Vrnac villamati es 
kődi .132. Vala kedeg o zemele miként villámat Münch. c. 70. Es 
hogy menne leieknek hamarsagaban mykeppen vyllamat [quum 
iret quasi fulgur in impetu spiritus] Ehr c. 138. 

viselni: kezdec az zent testot viselni [vinni] 599. zo 
viselés 691. v. ö. fent halottviselö (Paludinál: mi visel bennünket 
arra, hogy tűzzel vassal pusztítsunk; — és igen-is hogy okok 
viselték őt erre a szemtelenségre 1. Ny őr I, 176.). 

vizeth : íme nekőd vagoc adván fiu vizeth 386. — (ezt 
16* 
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mondja szent János apostol Máriának, kinek őt Krisztus e 
szavakkal ajánlotta: ime! a te fiad. Világos tehát, hogy vizett v. 
viszett (?)-nek értelme «gyanánt, helyettw. — Ugyanígy a Winkl. c. 
115. is: yme neked vagyok adwan/í/w vyzett.) 

vontat: ket fogat neki ki kel vala vontatni 483. fogat 
kivontatvan 489. 

zomcűc: megmar mykeppen azzomak es miképpen a 
regulos neuú mergös kego 128. — (coluber zomoc kigyó M. A). 

zöldség : (a fösvény ember:) mas embórnee zöldségéből 
elfonnad es meg oztöuerődic 120. — (E szó itt «virulást» jelent, 
vagy tkp. «jó módot, jó sorsot»; valószínű, hogy a lat. «viriditas» 
ügyetlen fordítása. 

ZÚgódá/S: a «zolasnak bynei» közt van elsorolva a 690 1. 
származéka a zúgódni igének, mely elég gyakran található a code-
xekben (pl. Debr. c. 64. Winkl. c. 281. Virg. c. 128. [ugyané c. 
125. 1. «zúgódás» is], Kat. v. leg. 1418. 1423. s.); sőt még a 16. 
sz.-beli íróknál is, mint pl. Istvánfinál (BMK. II, 46.), Szeremlyé-
ninél (u. o. 238. 1.); Moln. A. is említi a zugodom (fremo) szót, de 
már csak: zúgolódás fremitus, murmuratio. 

B) Sajátságos kifejezések. 

A vitezöc udvart űtenec 256. 1. (így a Winkl. c. 203. 1. is; 
«letelepedének»; Máténál: et sedentes [milites] servabant eum. 
Gyakoribb ennél a régi nyelvben az udvari tétet kifejezés, melynek 
értelme: házi szolgáit, hozzá tartozóit [rendesen királyról, vagy 
általán nagy úrról mondva] egybehívja, maga köré gyűjti; pl. Ist
vánfinál : Holta kelve Voltér új udvart tétete, Kazdag ajándékot 
arra feltótete BMK. II, 34.; Tinódinál: Legottan új udvart király 
hogy tétete, Vigasságot benne nagy sokat tétete u. o. III, 372. 1.) 
— vessonc nilat rayta kie legőn 267. en ruhámon nilath vetenec 
283. 284. («sortem jacere, sortiri»; Erdősinéi: nyilat vonának 
(Luk. 23.), Pestinél már: sorsot vet.— elottec iaro [elöljárójuk] 515. 
lobi öltözet (mind télben, mind narba mezítelen lábbal iar vala, 
Labi oltözetöfch cak accoron vezonvala fel, micoron pispÖkoknecr 

papoknac eleycben megenvala) 538. — micoron emborsegot ertvolna 
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578. értelme : mikor férfikorra jutott (választanak neki feleséget). 
— vizza való akarat 689. a «zynek bynei» közt van elsorolva s 
alkalmasint «renitentia»-t jelent. — nemzethez való kevansag 689. 
ugyanott; a «nemzet» szó régi jelentését tekintve annyi mint : a 
vérrokon tisztátalan megkivánása. — maganac való erthes 690. 
ugyanott, hol a két előbbi szó; valószínűleg «önzés»-t (philautia) 
jelent, mint Toldy is megjegyzi. — magas hányas 691. az első szó, 
azt tartom, hibásan van irva «magát» helyett; e szerint ((hánya
vetiség))-et jelent V. ö. magahányás (jactatio) Nagysz. c. 356. mit 
hányod vetőd magadat Erdy c. 666. az mi ellenségünk magát 
hányván Thewr. c. 134. 1. 

Az elsoroltakon kivül van még néhány kifejezés codexünk-
ben, melyekben az igeszó némileg szokatlan jelentéssel van hasz
nálva ; ityenek: lelke istembe valtozic 19. a méltó áldozóról van 
mondva, hogy t. i. hasonló lesz az istenséghez, Krisztus testét 
magában hordván a méltó áldozás által istennek mintegy igazi 
képmása lesz. — nag kegos bezedot bocatvan, es mondván 258. 
alkalmasint latinismus; a szentirásban gyakori a: Deus misit ver
bum per prophetam-fóle kifejezés); — kihoz jog am en aruajeiemet 
376-7. (V. ö. feyem hozya fogam Kat. v. leg. 1891. s. mikoron az 
fiának nem volt volna hova feit fognia 400. m. 1. s a Winkl. c. 
megfelelő helyén is (107. 1.) úgy mint codexünkben; jelentése: 
fejét vkire ráhajtja, vagyis átvitt értelemben: vkiben bízik, vkinek 
segélyére támaszkodik.) — beoltozek monostorba 454. e helyett: 
belépett monostorba, vagyis: szerzetessé lett, szerz. ruhát öltött 
magára. — mindőn napon boytol vala, ielős innepoktol megválván 
534. és: germoctol megválván megkereztele keth neguen ezör 
embört 616-7. (vagyis: kivéve a jeles ünnepeket , . . . kivéve a 
gyermekeket); — eghazat rakata 615. 618. («építtete» ; az épít ige 
egyébiránt rendes használatú a codex-irodalomban, csak az Ehr. 
c. 7. különösebb: egyhazy eppeytesre [pro reparandis ecclesiis], a 
mi azonban szintén megegyező az épít eredeti jelentésével [in inte-
grum resfcituere.] — Végre a tesz (facere) ige használatát találjuk 
sajátszerűnek e kifejezésekben: könyörgést tenni 348. segedelmet 
tenni 349. 364. vitézséget tenni 611. (ezek talán nem mondhatók 
latinosságnak.) — Előfordul még így i s : tőn nekic bezedoth 167. 
oth tőnec vacorat 151. 383. imádságot tön, imádság tevén 416. 
420. 499. 512. stb., ten zot 482. vallást tegetoc 653. fohazkoda-
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sokat tezen 541. teeg vegeth 181. alamisnat tezön 531. vendeg-
segot tenne 483; teznecvala sirast 371. nag sirast tón 580. (ezek 
már, legalább részben latinismusok, v. ö. verbum, orationem, 
eleemosynam, coenam etc. facere). A sajátságos igei használatok
ról, tekintettel különösen az igével összekötött névszó ragos alak
jára, alább (a mondattani részben) lesz szó. 
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