
A NÁDOR-CODEX NYELVI SAJÁTSÁGAIRÓL. 
(II. Közlemény; az I-sőt lásd XVII. köt. 190—246. 1.) 

A j e l e n t é s t a n i rész befejezéséül tárgyalandók még az 
igekötők,, névmások, névelő, névutók, kötőszók. 

1. Igekötők. 

JVleg. Eredeti i r á n y jelentéssel: . . . h o g a binös a bint 
meghagga 64.hogjezoftcalardsaggal megtartanac [retinerent] 149. 
megada a harmic pénzt 211. meghanni a bint 212. mit irtam meg-
hivatatlan irtam 265. jo mivelkődetöktől megvontalac 322. nekőm 
ada meg ez velag nag kei'erű zomorufaggal 368. azután esmeg tiz-
tőfeggel meghoznak 368. megtere ö hazahoz 442. iftennek megada 
ő lelket 450. megadatec az ö zöme [oculus ei restitutus est Leg. 
Aur.] 454. mikoron romából megtértének 471. ez velagi tudoma-
nokat meghaga 495. zőmőc velaga megadatec 516. cac ruhazattra 
valót megtart vala 533. fem hóba, fem farba meg nem tarthattak 
vala, hog mezit lab zent egbazhoz ejel nappal nem folamot volna 
540. (a tűz:) az zent teftóket bantas nekil meghaga 568. megtere-
nek (revertebantur) az zolgac 582. — Ennél sokkal gyakrabban 
fordul elő a meg p e r f e c t i ó s jelentéssel: megbizonit 3. 11. 12. 
stb. megkaromol 6. 102. 562. verőfen ben ki az ablakon bejő az rög 
por meg tetzik 22. mig az utolfo itelet meg lezőn 82. gakorta pré
dikál! otta vala meg nekic 147. megzegödec velőc 154. az elarulaft 
megtelj efítteni 156. tű mind megvetkoztöc en bennem 168. az ő 
zömőc megnehezültec 177. latvan ekképpen megbúsulván 253. 
zavid megkeferitenek engőmet 272. magzatomtol megpuztuloc 
277. hog mindőnöc megtőkellettek volna 286. megtörőd iftennec 
templomát 289. kit Josef latvan es róla megertekőzven 379. ele-
tőkrel megtudakozván 408. megepűle en lelkom a barát mia 442. 
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ebből nagon megépülvén . . . 454. ez nehéz zerzeft meg nem telje-
sitteneje 457. az zizeknec zerelmebea meggerjedot vala 474. nag 
firafsal megőtletic vala 541. minec előtte megvillamodnec 574. 
arabiat, alexandriat, Egyptom földet mind megbira (1. figy. méltó 
szók rov.) 607. éazarral meg eggesűljön 609. (a pápa a szentet) 
megkanonizala 656, feneffeggel megkornukoztetec 678. || meg a 
mai be helyén: az értelmet megkörnekőzi malaztnac erős kőfalával 
25. a kemencét jol megfüti 84. megmártván (a kenyeret) ada Ju-
dafnac 164. megtelic a regi jegzes 202. a mife mikoron megvegez-
tetett volna 486. megtömlöcöztete leanat 503. 549. a kivel ö zegen-
dön megérne [beérné, auskommen] 580. 6 eletet diceretöft meg-
vegöze 681. || meg a mai el h . : a viz attúzet megolt'a 25. foha meg 
nem farrad 68. 233. öröc tűz, ki foha meg nem alozic 71. 77. 78. 
megtiltván az ördögöket; hog engömet ne illeffenec 88. valamit 
akarna, attól mindontöl megtiltaffec 99. a bezed megvegezven 167. 
a kent megzenvegged 173. 174. 278. nepeknec alamifnajat meg-
urozvan 213, ne metefök meg ötét [a ruhát] 267. megsetetűle a 
nap 285. 291. megektelenült, miképpen a poklos 365. aleantzokas 
zerent megjegöze 402. meghervattatlan coronaval coronaztatol 
498. bujafagnac indulafath Ö bennöc megolcad 522—3. imadfag 
megvegezven 523. iften ő javival minket meglátandó lezen 528. 
harmic hárman megfogattanac es a keral eleibe vitetenec 546. 
nag fókákat megbezelle 641. || meg — mai le: es (a zsidók) ütet 
meghagapvan 234. megpecetlec a koporfot 301. kiknec ektelen-
fegoket mind ez velagnac irodeaki meg nem irhatnac 337. 
femminemü ken vallafnac miatta meg nem gőztetec 521. ellenfeget 
meggöze 576. 644. 675. || meg — mai fel: a holt mivelkődetőc 
megelednec 13. megírta az ö ket kezén 50—1. kötéllel magát az 
napon akazta meg 211. 213. foc jozagokkal megekefiltetven 331. 
önnonmagat zabadon megjelőnte 476. megoldoz van zabadon 
elbocaatak járni 507. megucodot 593. [felocsúdott]; — neg tűz, 
kic ez velagot meggujtac: egic hazugság tüze . . . 679. || meg — mai 
ki: jövetok mind en hozjam . . . es en megelegejtlec (kiél.) 7. ha 
igaz te mivelkődeföd megjelöntetic 210. 596. megmövetni 224. 
234. 357. stb. Barrabaft kernejec meg 227. legottan megnilec zöme 
295. (az örökségből) eletőmnec zikfege megzolgaltafsec 376. űket 
megkemlec 468. varofokon megkealtatta vala 532. a tüzes nilakat 
megoliía vala 670. titoc megjelontes 691. || meg — mai össze : holot 
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a venőc meggúlekoztenec vala 198. megzorolanac a ziznec teftei 
261. a tolvajoknac niegtőrec zárokat 291. korsót megtörtéé volna 
628. a törököc a zentec tefthit lovok labokkal meg nomodac 
658. || meg — mai át, által; (a vasszeg) nem cac a huft hattá vala 
meg, [hatotta át], 258. lábairól ki megzegeztetőt vala 271. (v. ö. 
lábait hozzu vas zeggel által zegezek 258.); meglikaztac en kezei
met 284. Simeonnac éles tőre en zivemet meghatt'a 359. . . . i l la t 
mindönőket meghata 629. — 

El. I r á n y r a vonatkozó jelentéssel: Jézus bánat mia nem 
mehet vala el 253; iftentől elhidegült ziv 20. a zokot gonoffag el-
hidegejti allelkot iftentől 21. eladni magatol az Őrőc velagofsagot 
107. . . . az őrőkfeg, kivel banatfokat elmulatt'ac 320. zerettem 
velagi javakat elfafarlani emboroknec 677. || t a r t ó s s á g : em-
bőrrel a haborufagot kőnnen elzenvetteti 45. nagon elcodalkodam 
341. hagot penitenciat elhalogatni 693. — Codexünk használja 
ugyan a p e r f e c t i ó s el-t (pl. 120. 260. 358. 457. 537. stb.); de 
helyette, mint láttuk, inkább a meg szerepel. — Említendő még : 
Pilatos aromái tőrven zerint jar vala 231. (ma így mondanók: 
P . . . járt el.) || el — mai le : ki niri el a hajamat 410. elvetete 
hajat 565. || el — mai ki: feje hajtván elbocata 6 zent lelket 292. 
el mulec ez velagbol 413. hog a tűznek miatta ütet elvégezne 519. 
Adorján elzabadult 553. (de ugyanitt: ki zabaditotta űtet ki a fog-
fagbol); utolfo napjanac idejére jutván, lelket elbocata 669. || — 
szét: anna keze elterítvén ugmond 306. — El más igekötő előtt: 
es ő el elove futamec 250. az eghazbol el kimene 478. mind el ki-
takarodanac 482. 

Elő: ket hamis tano eloalla 204. — elől: előlvezlec titeket 
168. meftorodet elolvetted 174. eg galoc utón előlvenni 252. Joseff 
es Nikodemos elolmenven, zent János utannoc 375. mikoron elől-
talalta volna zent Apalin azzont 515. előllele adrianoft 641. elől-
vegöc 669. — elöve: ha elove tekent, megőfmeri, hog . . . 132* 
foc hamis tanoc elove jövenec 204. 

Be. I r á n y j e l e l é s ű l : erősben beoltafsanak en zivembe 
8. . . . verőfenben, ki az ablakon bejő 22. a húst a fába bevizic 
vala 258. parancola az apát, hog begűlnenec 453. beöltőzec mo
nostorba 454. — s még sok más példa. — P e r f e c t i ó s be : hog 
az iftennec megefmert akaratt'at beteljefithefse 48. zep orczaja 
zidoknac nalaval befertoztetic vala 234. az zegek oly temerdőkőc 

1* 
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valanac, hog a febőket mind betelic vala 261. |j Srnaragdos 38 
eztendő betelvén korfagban esec 443. parancola, hog fület forró 
ónnal betolcec 508. — es mindon tagját bevernec zikrazo tizes 
vafsal 100. 

Ki : zömeit agabol kivajjac 508. — p e r f e c t i ó s : ő orcá
jából mindon zepseg kifogót vala 271. tetete koporfoba, kit 
kifaragtatot vala erős kőből 299. ö veret te kezedből kerefem 
ki 677. 

Fel: 6 zent teftenec három rezébe felirta 62. felreazkodanae 
ez ellen az Őrdőgőc 339. felemelec zavokat 428. a holt test fella-
badvan 645. (elhagafnak bine :) az imadfagokat, kikkel tartozic avag 
felfogatta, elhanni 693. 

Ezek után el kell még sorolnunk a ritkább igekötőket (értve 
azon határozó szókat és ragos főneveket is, melyek igekötők 
gyanánt szerepelnek) — nevezetesb példákkal. 

agyon : ágon verő vaf verőc 109. 
alá : alávetvén a verőmben 126. ha tekent az iften zeretö ala 

es lattá . . . 131. alavetőtteknec irgalmaz 177. alafoí vala a ver az 
zajáról 271, ez zent tel'töt a kereztfarol alavevec 367. könve orcza-
jan alafoía 388. zenth fileideth hajcad ala nekőnc 699. —-Ellenben 
le van ezen példában: urnac angala lezalla 645. (pedig itt inkább 
volna helyén az alá). 

által: keze vas zeggel altalverei'sec (perfectiós) 248. lábait 
hozzu vas zeggel által zegezec (szintén perf.) 258. elmenefőd által 
jara en leikőmet (perf.) 272. Simeonnac tőre en zivemet általveri 
(perfect.) 276. miképpen leikődet által nem mente ez hallás 
(latinismus: quomodo animam tuam non transiit sermo iste) 281. 
miképpen mented által ellenfegőknec torit (quomodo transisti in-
sidias adversariorum Leg. Aur.) 451. zivet altallőni (perf.) 475. 
keferüfeg zivet altaljara (perf.) 631. 

egybe : egbegűl 96. égben gűlekezni 150. 214. 256. Pilatos 
egbengűtte a zido papi fejedelmeket 226. lábait huzac égbe 257. 
eczetet isopval égbe elegyitec 287. kezeth égbe kocolvan 303. 
barom ziz lean az ő testet égben gujte es ózvezerze 640. a zent 
azzonnac kezeit egbefogvan 667. égbe közelgetvén 680. 

ellen: ellene mondnac 679. kefertetnec ellene állani 693. — 
hátra : Iftent hattra vetic, es az őrdőgnec engednek (a meg 

eredeti jelentésének tüzetesebb kifejezése) 105.es ha tekent hattra 
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elmeri az elmúlt időt 132. tekentven o urat hattra fekven a nag 
kennac miatta 563. — 

hozzá: hozja göjtec mind a közönséges l'okaffagot 233. 
ketté: ketté zakada Judas 213. a templomnac soporlaja ketté 

zakada 291. a harmad öüör ketté repedvén 518. 
kbrnyí'd: kömül tekentven monda 361. kőrnül all 370. a vei-

testet kőrnülfola 537. 
messze: mezzé vetted (vetetted) ei'meröimet en hozzam 201. 

erossen kealta, hog mezzebb hallanec 291. (v. ö. el hallatik az 
trombitának ew zozatia Virg. c. 116. 1.) — 

Össze: lábait kemenön Özvezegezec 261. — 
reá: erre zent Gergor doktor rea felel 79. 114. e keferves 

ana legottan rea hertelenkedec, es Ö zent fiának teftere leefec 368. 
hog mind ezöc megzereztetnenec attat rea kére 458. 

szembe: zömbe fenögethes 691. (a «zolasnac binei» között 
van elsorolva.) 

szerte: Kristuft uczankent zerte vivec 215. 
tová-bb: kezet edestova hannaveti 347. tovább halaztani (v. 

ö. eZ-halogatni) 693. 
utói: ketelenitec jezufnac utolvinni kereztfajat 251. 
végig: mindon mifet vegighal vala 540. 
vissza: vizza való akarat [renitentia] 689. 
Végig tekintvén már most az igekötők e sorozatán, azt látjuk, 

hogy legelterjedtebb használatú codexünkben a meg, melynek az 
eredeti irányjelölésen kivűl kifejlett átvitt értelme már e korban is 
meglehetősen el volt terjedve, úgy hogy számos mellék-momentu
mot is képes kifejezni. Jóval ritkább az el, mely eredeti értékén 
kivűl csak mint a le és ki pótlója szerepel néhány példában. A 
meg, el, le, be, ki, fel-en kívül egyéb igekötők csak gyéren fordul
nak elő. 

2. Névmások. 

A s z e m é l y n é v m á s o k alakjai codexünkben ezek: en, 
te, 6, ű, mi, mű, ti, tű, Ők, űk. A harmadik személyű 6 névmás 
sűrűn van használva, mint általában a régi nyelvben, birtokos 
jelzőnek ; így: embornec ő zive 49. embornec Ő teste 98. criftofnac 
ő halála 143. stb. Előfordulnak továbbá codexünkben is a személy
névmások, mint birtokos jelzők, n birtokos raggal, mind a rövi-
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debb, mind a hosszabb alakban, még pedig a 3. szemólyű ragos 
névmás különösen a visszatérő magam, magad, maga névmás előtt ; 
pl. minnőn teftőnc 24. tennőn binod 40. tennőn törőd 106. űnön-
maga 16. — tenmagatokon 254. tenmagadat 675. űmmagat 49. 
űnmagaba 115. stb. A többes szám tárgyesetében még nem fordul 
elő bennünket, benneteket, — ezek helyett mindig csak minket, tite
ket állanak: pl. ennec megérteiére tanit minket arán zajú zent 
János 22. ha minket innen kivetz . . . 123. iteletnec napján minket 
meg ne atkozjon 700. stb. [1. Nyőr, II. 444—6.] — A refiexiv név
mást a személynévmás pótolja ezekben : űk kezdec kérdezni o 
közöttöc 162. gondola ő benne 661. Sokszor meg a ragozott vissza
térő névmás helyett személyragos határozók állanak; így: «hozjá 
veszi» van «magához veszi» helyett a 2. 10. 12. 14. 16.20. 40 stb, 
11.; vajat es mezét ezic, hog elvesse tőle (magától) aggonozt es va-
lazia maganac (!) ajot 23. demaga ezt ő tőle (magától) nem 
monga vala 145. tentőled mondódé ezt 220. ferfiu ruhát von rea 
(magára), veven ő vele (magával) oth zaz pénzt 417. — Neveze-
tesb alakok még: Eufrofina kedeg őnbennette idest intra se 
monda . . . [ínég a codex írója is magyarázza] 417. monda unnom-
benne 585. 

A tentőled és vnnőmbenne használatát a tennen, minnen stb. 
magyarázza; már e codex írója is érezte azonban, hogy e kifejezés 
nem eléggé nyomatékos, s azért már ily pótló kifejezést is hasz
nál: őnnőn tulajdon binöktől 217.; (V. ö. őnőn tőllök Bécsi c. 
112., — ezKáldinál: önnömnagoktól; őnőnbele Münch. c. 147., 
Káldinál; magába; ön ellene Münch c. 76. — Káldinál: maga 
ellen.) A őnbennette alakra nézve v. ö. czudaluan es olyma pana-
zolvan ewnenbenneten (admirans et quasi conquerens intra semet-
ipsutn) Ehr. c. 10. monda ewnbenneten (dixit intra se) u. o. 92.1. 
(monda 6 benne Bécsi c. 12.). — 

A m u t a t ó n é v m á s alakjai codexünkben a következők: 
€ 13. 101. a 157. ez 9. 10. 13. stb. az 145. ezen 75. azon 11. il 345. 
Ö? 14. efenffl. ü'en 68. eletén 2. ol'atan 21. ezfele 419. enne 310. 
anne 114. ett 9. itt 77. ott 82. ottan 165. onnét 649. ede 41. ide 
419. oda 250. — imilen 314. uganezen 106. uganazon 105. ígért 
420. — Egyéb határozói alakok: ottogon 247. onnag 640. onnaten 
668. onnaton 199. innektova 340. enentova 357. ennektova 364. — 
A mutató névmások különösebb használatai: valaki ez eletén för-
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telmeffegnec magát aggá, ez [az, az olyan] tezi magát hafonlatofsa 
addiznohoz 2. ki en teftomet ezi es en verőmet izja, ez [az] en 
bennem, es én übenne lakozom 6. igaz hit ezt [azt] mutatta, h o g . . . 
D. harmad haznalatt'a ez zentfegnec vetelenec ez [az], mert ebbe 
[ezáltal] hog ez [az] uronc criftofnac lelket hozjanc vezjöe, adatic 
nekönc . . . 16. ki engömet ezic, ez [az] en eröttem el 17. mert 
valaki meltan komonikal, ennec [annak] o lelke betelic malazttal 
19. valaki engömet követ, ez [az] nem járhat fetetfegbe 24. ha meg 
enel nagobban vetkőzőt volna ellenőd, eztes [azt is] kez volnál 
megbocatnod 40, elfő haznalatt'a ez [az], m e r t . . . 41. — így még 
sok más helyen, úgyhogy e használatot codexünk dialektikus sa
játságának mondhatjuk. Hasonlót találunk a névelő használatában 
is : 1. alább. — Melléknévi mutató névmás áll főnévi helyett a kö
vetkező példában: ha egebkent femmit nem zenvednenec, cac ez5n 
[ez] is soc volna 75. — Viszont főnévi van melléknévi helyett 
ezekben: kayfas nevű, ki vala az [azon] eztendöbeli fejedelm 145. 
. . . az [azon] eztendöbeli pispec vala 145. — Ezőn van ugyanez 
helyett: zent Bemard doktor ezönt bizonitta 78.; azon meg 
ugyanazon helyett a 83. 97. 190. stb. lapon, mint gyakran a régi 
nyelvben általán. — Végre az helyett a kopott a alak : Es a [az] 
megmutatta tinektőc a helth 157. De a [az] lezön nag vigasag 560. 

A h a t á r o z a t l a n névmás alakjai codexünkben: valaki 
[flbárkiw értelemmel i s ; viszont gyakran helyettesíti a ki; mint: 
ha ki (ha valaki)] 2. 4. 17. stb. valaminemű 99. valamene 45. neki 
260. 281. 588. níki 545. nemei 20. 79. neminemű 93. mind 56. 
mindon 6. mindönki 127. 323. 436. [v. ö. kiki mind: kiki mind jol 
vege ezebe 127.J senki 357. — s a határozó alakok: néha, níha 
348. 347. nimikoron 253. sonha 540. sohol 426. 582. — a többiek 
közönségesek: mennere, menezőr, ménével stb. — Különösebb 
használatok: nemei [az egyik, cuiusdam] baratnac cac eg zöme 
vala 453. 

Minden van mindenki helyett: ez kegos criftus mindőnt 
ketseg nekil hivot 6. mindon, ki attafiat gü lö l i . . . 121. mindon ug 
böjtöl, mint ö akarja 408. . . . kőnvöket, kikből a hitőt mindon 
megtanulhatta 495. 

Mint általában a régi nyelvemlékek, sőt a mai népnyelv is, 
codexünk sem használja a vonatkozó névmást oly megkülömbözte-
téssel, hogy személynév után «ki» kellene, dolognév után pedig 
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«mely»; hanem rendesen ki-t használ dolognevek után is (pl. 
. . . gonoffag, k i tő l . . . 1. . . . bint, kinec . . . 4. ez kenyér, kit en 
adoc 6. vendégség, k i b e . . . 9. malaztot, kit 11. stb. stb.); mely, 
melyek csak gyéren fordul elő: ez igéket, meíeket en nektőc zol-
tam 6. azoktól, meíeket zerzet 74. firatt'a a kegőtlen mind azokat, 
töth 78. a pokol kennatol, melet 5 meglatot 83. a haziglan, a mel-
ben megen 157. mondatáról, meíet 203. es hajon ez zent ázzon 
britanniaba jőve, mel zent azzonnac tanalcara . . . 460. s még 
néhányszor. — Annyira nem tartja meg codexünk e külömbség-
tételt, hogy több ízben még személynevek után is használ mely-et; 
így pl. keralne ázzon, meí az Ő u r a t . . . 459. az cardinaloc, meíek 
űtet . . . 466. elmene vele Vince pap kardinalis, es Jakab, mei 
heth eztendeig tartotta vala antiochiabeli erfeksegot 469. V. ö. ki 
neved («mi a neved») 720. (szintígy még a jelen század elején ki
adott keresztelési ritualékben). Továbbá megjegyzendő mely és ki 
mint jelző, illetőleg kérdő határozó: ki zentsegos emlekőzetnec 
első haznalatía 60. mind ezőgbelől adattatic megel'mernönc, meí 
igőn nag felséges jozag jőjőn minekőnk ez zentfegnec vételéből 9. 
o gonoz lelőc, meí kevés neköd idvőffegőd 162. o mel igőn űtet 
zereti 646. o ki nag bodog ázzon vala ez 541. így még 95. 107. 
128. stb. 

Végre használatos codexünkben az egyebi határozatlan név
más «többi» helyett; mint: Es az egebi kezdenec mondani 160. 
megmondotta petornec, es az egeb tanitvaninac 164. monda az 
egebinec 183. 185. es az egebi mondanac vala 288. meg sem zönől 
meg egebeket megcalnod 649. (az i ragra nézve v. ö. többi: Magy. 
Nyelvészet VI, 49.) 

3. Névelő. 

A Nádor-codexben a névelő igen gyakran összeforrt a rá kö
vetkező névszóval, a z-]e ennek kezdő consonansához hasonulván, 
pl. addiznohoz 2. affarnac 2. ammegfezitőknel3. abbinbe 4. allelőc 
9. attestbe 19. aggonozt 23. ammennei 31. ammi 57. abbenne 
valooc stb. Ritkábban marad meg a z hasonlatlanul, pl. az soltar 
1. az méltatlan 3. az megfezejtes 4. (ammeg 3.) az jövendő 9. az 
kereztfan 11. az fido 14. az köziklac 42. az pokolnac 64. az zomo-
rufag 76. az corda 168. az hegre 247. az ziz 250. az vitezöc 295. 
az tizteletős 408. az zerzetős 429. az lelki 587. stb. De előfordul a 
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névelő még mai rövidült alakjában is: a méltatlan 3. a criítu s 4. 
a jo 36. a koporsó 42. a íoltar 64. a viteznec 295. (az viteznöc 
295.) a helre 571. a cazar 650. stb. stb. 

Mint érdekes jelensége a hangrendi közeledésnek, megjegy
zendő, hogy a névelő gyakran alkalmazkodik a rá következő fel
hangú szóhoz (az helyett ez): valaki ez (az) eletén íőrteímeffegnec 
magát aggá 2. ez kener kit en adoc, en teftőm ez velagnac eletejert 
(panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita) 6. űtet bevi-
ven az őröc hazába, kit nekőnc kereíőt ez ű zentíegős kenhaval 
63. ez il'en keferűfegős ken foha nem tud vegezest 68. ez ilen vál
tozás 82. ez ilen dolgot mikoron tenne 84. eggic oldala teljes vala 
tűzzel, es ammasik faggal, es mind e kétfelé teljes vala karhozot 
lelőükel 85. elezteb mondatec, hog ez ördög urnac kel zolgalnia 
iriggseggel 119. stb. Leggyakrabban e kifejezésben ; ez eletén . . . 
36. 49. 50. 51. 57. 62. 88. 89. 91. 100. 121. stb. (de: az iíeten ken 
— is a 82. 1.). Megvan e sajátság a moldvai csángók nyelvében is 
(Nyőr IX, 452.); codexeink közül pedig főleg a Nagyszombati o.-
ben található sok példa rá. De a Nádor-codexben találunk néhány
szor alhangú szó előtt is ez-t: vajat es mezét ezic, hog elveffe tőle 
aggonozt es valazja maganac ajot, ez (a) vajon erced uronknac 
zent teftet, es ammezon ű iftenfeget 23. azért ha keveí vage, tahat 
gondolíad ez criftufnac kennat 43. azért igon jelös hiedelem habo-
rufagot zenvedő embörnec ez eristus kennanac emlekőzeti 46. 55. 

Ki van téve a névelő személynév előtt is néhányszor: tezic 
a hint, kinec okaert a eristos megholt 4. 10. 62. 123. 292. a 
barrabas vala tolvaj 228. a Smaragdost 421. az Maculus 472. a 
Decius 610. — Rendszerint azonban ilyenkor elmarad a névelő.— 
Viszont hiányzik a névelő oly esetekben, hol a mai nyelvszokás 
szerint használjuk: harmad gonofsag, kitől [az] embörnec igön kel 
magát oltalmaznia . . . 2. vegetőc es egetoc ez iaz] en testöm . . . 
ki [ en testomet ezi es [ en verőmet iz ja . . . 6. [ mene jot tőtt a 
eristos, mindőnbe az meltan komonikaloknac reze lezen 10. hizőm 
[ zentőknec eggeffeget 12. mikoron [ embör malaztba vagon 13. of 
zeretettel veheti [ embor hozzája, h o g . . . 14. [ lelőknec korfagat 
megvigazta 15. en vagoc [ eletnec kenere 17. ki [-urnac zent testet 
vezi 20. mert [embörnec elmejet inegvelagosojtj a 22. és [ binnel 
megkemenült zivet tőredelmeffegre zerzi . . ; — ennec peldazatt'ara 
[ föld megindula 42. mert [ embör ennec miatta nagob malaztot 
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ner iftentol 62. . . es [ embőrőc inkább zerethec a fetetfeget 104. 
mire tezod [ ördögnec akaratt'at 106. mire vagon ez, hog [ embor 
abbint tezi 114. elfő ellenfege [ embornec [ erdög 119. (az «ember» 
szó előtt hiányzik még a 60. 61. 62. 63. 111. 122.160.343. stb.l.); 
[ rezögfeg meggalazza a termezetöth 126. [ bornac itala bemegőn 
liizölködven 128. bemene Júdásba [ fathanas 165. [ mint elveve a 
falatot, legottan kimene 166. míglen [ tic ketzer zolna . . . 169. 
203. mert [ eleth meghal 275. ím [templomnacfoporlahalezakada 
292. [ aranat, ezüstöt heusagnac itelem 341. ma velem lez [ para-
dicomba 270. es [ herczeg elöt igéket vifeli vala 532. — Leggyak
rabban hiányzik a névelő a személynévmás előtt, ha ez birtokos 
jelzőkép áll; mint: kerven iftent, hog megmutatna ['en zegen 
lelkőmnec 413. bizom [ te imadfagodban 415. stb, — de néha 
ilyenkor is ki van téve: ki puztitotta el az en kazdagsagomat, ki 
thekozlotta el az en orokfegömet, ki azalta meg [ en eroimeth, ki 
oltotta meg az en .velagomath, ki calta meg [ en remenfegö-
meth 427. 

A Nádor-codex alapján is tehát igaznak bizonyul azon véle
mény, hogy a régi nyelvben csakugyan nem volt névelő. Megem
líthető azonban másrészt azon nézet is, melyet P. Thewrewk Emil 
nyilvánított ki valahol, hogy a névelőt rendszerint a mondat elején 
találjuk elhagyva, midőn emphatice beszélvén, a kezdő szóra 
kiváló súly van fektetve. Pl. nagy felindulásban ma is szoktuk 
mondani: Ember még olyat nem hallott, a mit ez beszél! — 
Oodexünk azonban még egyebütt is elhagyja, annak bizonyítékául, 
hogy a névelő csak ekkor kapott még lábra. A mindennek daczára 
széles körű használat s viszont a sok elhagyás azt sejteti, hogy e 
korban a névelőben több volt még a mutató névmási elem, s azért 
mindott mellőzték, a hol szorosabb rámutatásra, kiemelésre 
szükség nem volt. Simonyi Zs. példái (Rendsz. m. nyt. 66. 1.) csak 
P. Thewrewk véleményét erősítik meg; nagyobbára közmondások, 
s ritmus is lévén bennök, két részre oszlanak; ezért a névelő a 
ritmus megrontása nélkül egyrészt lehetetlen, másrészt fölösleges, 
mivel a ritmus rendesen kiemelt, hangsúlyos szóval kezdődik: 
tiltott gyümölcs | jobb ízü; hold ellen | kutya ugat; tejét viszem | 
pipikének; gím után ők | egyre törnek stb. — Érdekes példa van 
Telegdinél (Préd. 625.): ha te nem akarsz velem együtt maradni, 
pokol helyed. — Népnyelvi példákat 1. Nyelvőr II, 113. 
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Érdekes használata van végre codexünkben az egy határozat
lan névelőnek. így: eg néminemű azzonallat 619. . . . de vágok eg 
rementelen binos 661. oth valec eg parázna azzonallat 662. oth 
latec eg Marianac kepeth 664. körmével hamar eg fért afa 668. — 
A fölsorolt példákban az egy használatát Toldy F. germanismusnak 
bélyegzi (bevez. 43. 1.); de azt hisszük, helytelenül. E korban 
kezdett ugyanis az egy feltünedezni «valamely, bizonyos» érte
lemben, úgy hogy pl. «oth latec eg Marianac kepét» =ib iv idebam 
quandam Mariae imaginem. V. ö. Feier ruhát adata o reiaia mynt 
egi bolonra Weszpr, c. 86. — Ezt versekben ily gyönyörűen fog
lalta egy (t. i. valaki). Dugón. Példabesz. II. 28. — Igen ártalmas 
könyv, Bronne nevű egy orvos írta Faludi műv. 123. 1. 

4. Névutók. 

Aid: adattatnac erdögőknec hatalmaffaganac alája 76. 
•eggic lábat mafic ala tevec 261. feje ala teve 6 kezet 564.1. alatt: 
őrdögnec hatalmanac alatta 73. hatalma alat 225. 226. a kereztfa 
alat 280. zivemnec alatta 358. femmi oc alat 504. orizeth alath 
622. — a személyragos alatta gyakoribb a másik, pusztán határozó 
ragos alaknál; ugyanez áll az alább felsorolandó ellene, fölötte, 
miatta, utánna stb. névutókról, alól: a kereztfanac alóla 344. — 
általi: es jőve 6 cedron vize által 170. cedron vize általa herte-
lenfeggel vonván űtet, arcél leefec 195. --- Tolny ez utóbbi helyet 
csonkának mondja; de bár a szavak nem egészen összefüggők, az 
általa-t talán még sem kell íráshibának tartanunk, mert a szónak 
teljesebb alakja is lehet (Budenz szerint, MUgsz. 801. sz. a mai 
últal kopott végű lativ határozó általa helyett). 

elé, eleibe: ennekőm elömbe 74. eleiben menvén 288. 
eleibe álla 371. urfola azzcnnac eleiben menne 471. a zizeknec 
•eleibe mene 472. 512. baratoknac eleikben megen 539. uriftennec 
eleibe 584. vivec adrianosnak eleiben 642. mikoron urnac temp-
lomanac eleibe juttanak 685. — elől: nem a martiromfag elöl 
futtám el 557. — előtt: ... darius előth 208. húgai elot 627. — 
másszor mindig a személyragos előtte: tűznec előtte 20. criftof-
nac zűletefenec előtte 26. te zőmödnec előtte 77. így még a 113. 
167. 231. 250. stb. stb. ellen: uroknac ellene 5. ellensegnec 
ellene 24. azoknac ellene 26. az ellenöd vetkőzonek ellene 39. 60. 
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ezöc ellen 197. törvén ellen 238. a koporfo ellenebe ülvén 299. — 
Személyragos alakban még 80. 113. 126. 325. 329. 346. 610. 694. 
stb. 1. 

felé, felől: nap kelet fele 85. tekent jobb fele 132. neg fele 
266. a varos fele 376. 378. balfele 572. mindonfelé 580. — ugmond 
e felöl 154. iftennec jogja felöl 205. reműlefoc minden felöl lőnec 
246. jobb felöl 263. bal felöl 269. neg felöl 271. uram felöl hirt 
nem halloc 583. mindön felöl 608. hog Ö tudna az ö papsága, 
felöl 660. 

fölött: a tűz fölöt 485. feje fölöt 613. s még néhányszor; 
rendszerint személyragos alak: ennec fölötte (praeterea) 11. 14. 49. 
mindezöknec fölötte 100. 347. tenmagad enneköm mindonnec 
fölötte kellez 273. en tegodet adalac mindön embor fiainac fölötte 
zepsegosben 352. {így még 357. 414. 466. 526. stb.) (az «ennec 
fölötte* mellé állhat példa a mai népnyelvből: «Uram, lelköm 
fölött sömmim sincs, se égy tehenem, se égy cső török búzám». 
Nyőr IV, 322.]. 

kívül: zent petőr al vala kivil az ajtón 199. a varos kapu-
janac kivil 247. 

közepett... a templom kőzepőt 504. a varos közepöt 506. 
511. 516. 

között: bekefegőt zerzőt embőr kőzöt es isten kőzöt 61. ne 
talantan zendülés lenne a nep kőzőth 149. kezdec kérdezni ö kő-
zőttöc 162—3. kic közöt [közül] harmic hárman megfogattanac 
545. — az zizeknec közötte megmarad vala 687. azzonoknac kö
zötte te vag criftofnac zent anna 700. Csupán e két helyen vettem 
észre a személyragos alakot, ellentétben a többi hasonló névutók
kal, melyek ép ez alakban gyakoriabbak. — közzé, közibe : 
keth kezec közzé rakva 514. •— másutt csak: engőmet helhöztete-
nec keth tolvaj közibe 283. ezt hallván Adorján közikbe mene 
548. az zentöc közibe 564. zamlallac titokét leanim köziben 625. 
az zizeknec köziben 685. 686. — kÖZZŰl: tarfasag kőzzűl (-ból) 
kirekeztetnenec 74. legottan ez velag kőzzűl (-ból) kifuta a kietlen 
puztaba 83. ökőzzűlőc vala 145. monda eg az ő tanitvani kőzzűl 
151. 163. egget fem veztettem el közzűlőc 187. — közönséges 
jelentéssel még: 199. 200. 320. 388. 406. 512. 570 stb. stb. 

megé: kezeit háta mege kötvén 560. — megül., anna. 
vala hatmegül 246. 
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mellé : példa melle [a mondottakra nézve példa] 98. peldat 
vet melle ezön zent doktor 100. helhoztetec ö nenne melle 631. — 
mellett: víz mellett 82. a tengör mellet 123. a hit mellet [a 
hitérfi viteffegőt teni 611. testet eltemetec az Ö ket nenne mellett 
638—4. — ö testenec mellette 543.; itt is többször van az első 
alak használva. 

mid: az evangeliomoth predikalangak mind velagot mia 
(világ szerte) 153. criftus tanitvani alom mia megnehezültec vala, 
sido nepec gonoffag mia megvakultanac vala 178. mindazoc, kic 
tört vejendnec, tor mia (által) veznec 188. a tizenketh angalí'ereg 
hetvenézor angalt tözőn, ki zamra emböri ííelv velagot mia avag 
velag zerte ozlott 189—90. ki immár bánat mia esnavafa mia nem 
mehet vala el 253. bodog azzoiínac meghervatt volt bánat mia or-
ezaja 281. íokakath ördög feltamazt vala ö zinenec zepsege ellen 
gonoz gondolatoc mia (által) 422. mire veztöd el tenmagadat bánat 
mia 439. a lába ííoma. törés mia vérrel tettetic vala 539. romai 
cazar mia veven martiromfagnac koronáját 611. miatt: legottan 
ti nag banatt'-aban urnac hagasa miatt elalvec 164. veged e tivisc 
koronát, ki miath te fejedet altalveric 184. criftus daniellel vadol-
tatic vala, Dániel irigseg miat, criftus azonképpen, Dániel hamis 
fejedelm miat, eristus hamis tanoc miat (által) 208. erifus Samfon-
nal ellensegnec adatic, Samfon dalida nevű parázna miat (által), 
criftus fidoc gűlekezefenec álnoksága miat 215. ez ejel latas miat 
fokát zenvettem ö érte 241, lata kezeit verő miat (által, -vel)zegek-
kel altalzegezni 263. hizelkődö bezed miath meg nem calatec 503. 
ezöc miat (által, -tői) harmicz hárman megfogattanac 546. nem 
emböri kez miath vala alkotvan 579. a hajó zel miat (által) vette-
tec ki románál 585. a hazbeliec miat (által, -tői) nag foc bozzusa-
got zenved vala 588. felvitetec menorzagba angaloc miat 633. foc 
bozzukat zenvettem ez Ördöngös azzonembör miat 651. fegedfegőd 
miath aggon nekönc malaztoth 700. — ennek miattta, h o g . . . (az 
által, hogy . . .) 12. e binnec miatta mind meghal 13. ez zentfegnec 
vetelenec miatta istentől elhidegült ziv megmelegűl 20. igőn jo if-
tenhöz eggefűlnőnc ez zent komonikalafnac miatta (által) 27. kit 
criftus zerze halalanac miatta 44. mindőn jo, kit ad es adót mine-
könc az felfegős uriften, mind ennec miatta (mai okhatározó je
lentés !) atta es aggá 50. megbizonitt'a Izaias profetanac miatta 51 .— 
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így még, legtöbbnyire «által» jelentésben: 52. 61. 102. 324. 436. 
519. 628. stb. stb. 

nélkül: ketseg nekil 6. verőfen nekil 22. ez nekil 49. hie-
delm nekil való 71. vegvethes nekil 77. — állandóan ez alakban s 
jelentéssel; csupán 647. 1.: zama vala hetzaz embor germőc nekilr 

es azzonallat nekil (-n kívül). — V. ö. gőlekezetnelkülőn Münch. c. 
331. kynelkewlewn zewkefek valanak Ehrenf. c. 157. — ellenben t_ 
vtnalkűl Bécsi c. 281. faidalomnal kii, neheffegnel kii Tih. 
c. 34. stb. 

ota: az ulta zent at'am embört nem láttam 666.; — rende
sen a «-tól, -tői fogva» kifejezést használja codexünk. 

szerint: teft zerent 32. test zerent való 52. lelőc zerent 60. 
így még 79. 105. 231. 323. 402. 532. 675. stb. 

szerte: velag zerte 190. egyptom zerte 426. varos zerte 
516. — v. ö. «velagot mia» 153. (ez szintén = «világ szertew; a 
velagot szóbeli í rag talán azonos az ^-beli t raggal e kifejezésben: 
mind ét által 206. 1.) 

után: a falath kiner után bemene Júdásba fathanas 165. 
egmas után 183. a verefeg után 230. harmad idö után 246. kezdec 
fiam után fietnőm 253. az után 401. 507. 515. 519. ez után 404. 
azzonallatoc után indul 466. imádsága után 574. — Sokkal gyako
ribb a személyragos alak : halalanac utána 58. 133. ennec utána 
82. 331. 373. 497. 547. annac utanna 257. 286. 296. 476. minec 
utanna 168. 344. 367. mindezőknec utanna 364. — így még: 321. 
337. 477. 505. 517. 523. stb. 

5. Kötőszók. 

akár.... (ha más nem,) akar cac ilen volna 334. akar va
rosba, akar faluba 525. 

avagy : a cectol avag az emlőtől 400. ki vala neki att'afía-
avag rokonfaga 518. valec eg parázna avag eg binös azzóni állat 
662. 1. — E példákban az «avagy» szócskának magyarázó, értel
mező jelentése van s fölcserélhető «vagyis» szóval. Ellenben: avag 
az en iftenömnec agg tömjént, avag oí nag kent zenvegg 510. az 
imádságokat, kikkel tartozic, avag felfogatta, avag köteles reja, 
elmulatni 693. 1. — Végre szorosan választó jelentéssel: kiből 
megesmeröd, ha melto vag avag nem 37. hamar ennec utanna^ 
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avag cac nemikoron 331. avag ez nehéz zerzest az keralfi meg nem 
teljesitteneje, avag evei az o lelket elzakaztanaja, avag az zizeket 
özzeadna 457. — így még: 72. 79. 155. 167. 243. 264. 273. stb. 

CSdh: hog ha egebkent femmit nem zenvednec, cac (már) 
ezön es igön soc volna 75. 1. — isteni akarat nekil cac (még) eg 
veréb sem efic földre 431—2. ime cac (még) azt fem latom, h o g . . . . 
444. — a főidre efec, miképpen holt eleven, cac zive (még szíve 
is) aleg lehelt vala 262. de ha a zerence elfordul, cac (még) eges 
aleg marad 309. cac embőrnec'zivebe fem zallott (még szivébe sem 
szállott az embernek), minemű bodogsagot zerzőt uriften az űtet 
zeretöknec 689. 1. — mikoron felferkent volna, véve cac (azonnal, 
tüstént) zent Adorján kezet 571. 1. — akar cac (ha más nem) il'en 
volna 334. akar cac azt, hog. . . 357. cac (nem több mint) tizeneg 
hóval 557. cac három efztendős 685. semmit nem felele, de cac 
könnes ízemmel nez vala [nyomatékosítja a megszorító de-t] 382. 
1. — Szintén nyomatékosítólag van a következő mondatokban, 
melyekben el is maradhatna: ha a karhoztaknac könhullatafoc 
olan volna; mint volt ez velagba, cac egkarhozot embornec könne-
zefe töb lenne, honnem mind a nag tengörnec zamtalan vize 103. 
nag zórnüfeg volna embornec látnia cac eg Ördőgnec zornofegethes 
111. atte serod cac aleg foglal el het lab nomdekot 315. 320. — 
Leggyakrabban fordul elő közönséges kizáró «egyedül, csupán» 
jelentésben; így: de cac (egyedül, csupán) az o! bin . . . 115. nekőnc 
nincen keraíonc, hanem cazaronc vagon cac 240. nem cac demeg . . . 
258. 492. ki tanejt'a volt: cac az, k i . . . 270. nekőm cac eg vala 272. 
cac a pénz ad zepfegöt 309. ott cac az igaffag zol 312. kiben cac 
önmaga laknec 423. baratnac kedeg cac eg zöme vala 453. bort 
cac innepeken izik vala 535. — ez galazat nem egeb, hanem cac a 
binnec rutfaga 66. femmi egeb . . . , hanem cac . . . 103.; így még: 
60. 93. 115. 127. 320. 494. 504. 666. stb. 

de : minem hágod ükét fetetsegben, de (pedig) atfad bocatot 
tegödet emböri nemzetnec valcagara 176. — foha meg nem far-
radnac, de (sőt) mindőnkoron megujulnac 68. foha nem tud 
vegezest, de (sőt, ellenkezőleg) mindönkoron lattatic elkezdetni u. 
o. latvan, hog femmit nem haznalna, de (sőt) inkább nagob zen
dülés lenne a nep kőzöt 242. — nem Örőc életre, de (hanem) inkab 
őröc halálára 32. azzentoknec imadfagaba nem al embornec 
idvöfsege, de (hanem) az criftufnac kennaba 55. aláztatni nem 
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akartad, de (hanem) gorson í'ietni hattad 165. nem mondom nekod 
hetzör, de (hanem) hetven hetzer 170. nem ug miképpen en aka
rom, de (hanem) miképpen te 172. ne firjatoc en rajtam, de 
(hanem) tenmagatokon 254. nem a test, de (hanem) a lelöc binos 
324. nem malaztal, de mindőn keferűseggel en zivem teljes 375. 
nem űle reája, de altaleíec rajta 386. nem az en erőmmel, de az ő 
l'egedsegevel 448. nem eiíimet, de övet adtam zegenőknec 498. nem 
az ő bineiert, de ammti bineinkert 502. nem lön engedvén nekőm, 
hog hivattatnám martir felefegenec, de (hanem, ellenkezőleg) inkab 
mondatom hite zegot felefegenec 556. nem vagoc kefertet, de 
vagoc binos azzoniallat 661—2. nem mere illetni testet, de firvan 
a földen terdőn al vala 667—8. nem kisded leanzu, de nag 687. 
iteletnec napján minket meg ne atkozjon, de minket idvözihön 
700. — nemcac ezőktől tiztul meg, de ennec fölötte . . . . 14. nem
cac a húst hattá vala meg, de m e g . . . 258. nemcac . . . , de meg: 
366. 385. 492. 535. 536. stb. — Előfordul még megszorító jelen
téssel is; pl. megkorul, de meg nem hal 15. ezzent orvoff agai meg-
vigazic. de ha méltatlan hozzája vejendi. . . 16. így még 56. 115. 
128. 408. 500. 670. stb. megszorítást vagy kifogást fejezve ki. A 
felsorolt példákból látható, hogy a de functiója sokkal tágabb körű 
még codexünkben, mint azt Simonyi Zs.-nak a mai nyelvszokásból 
levont általános szabálya meghatározza; v. ö. még a hanem-me\ 
(maga, demaga-ró\ 1. fent XVII. 229.). 

es [is]: már a hangtani részben említettük, hogy a kapcsoló 
és kötőszóból ered; névszó és igekötő után állva annyira hang
súlytalan, hogy legtöbbnyire összeiratik velük (1. példákat tanul
mányunk elején); rendesen es alakban fordul elő, csak gyéren is 
alakban; egyik legendában 443. 444. 465. 469. 471. stb. haszná
lata rendes. 

és: es ha ajtónként járt volna es 156. es ha mind tevöl-
gendnec tebenned, en foha nem 169. es ha meg kellene veled 
halnom, meg nem tagadlak 169. — E mondatokban az és ha a 
latin «etsi» fordítása «ha bár, ha mindjárt» jelentéssel. 

ha: mas jeg kiből megesmeröd, ha (vájjon, utrum, si) 
melto vag ezzentsegnec vételére . . . 35. harmadic jeg, kiből megef-
merőd, ha (si dignus sisne, an verő .. .) melto v a g . . . 37. it immár 
vettefcic mas kerdes arról, ho£ ha (vájjon) a pokolnac kenna 
kereftetic nagob munkával, avag kedeg a menorzage 117. lattfa az 
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iftent lelki zömeivel, kit foha meg nem bántót, es ha vetkozötte, 
róla penitenciat tartót 131. kerdlec az elö iftenre, hog megmon-
gad nekönc, ha te vag a criítus 203. vezteg lafsoc, ha Iles eljÖ286. 
288. mond meg ha kedveznec valamit a nömös zemelöknee 334. 
kűlde Ő hozza, hog ha hazafíagra akaratos volna 570. — Egyéb
kent a ha jelentése és használata rendes. 

hanem: ellentétes jelentéssel: miképpen engedelmes ba-
ran nem panazola, hanem nag kegős bezedöt bocatvan.. . 258. — 
korlátozólag (a de functióját megközelítve): az ellenfeg felele, nem 
elég az, hanem miképpen önmagát zeretendi 675. -— «mint» jelen
téssel : bizon nem egeb, hanem kémen kenzastoc lezen 255. az 
zerelmnec gimölce nem egeb, hanem jol mivelködni 675. — Jézus 
jelt tön, hog továbbá nem mehetne, hanem ha (ha csak nem) ütet 
vinnejec 251. hanem ha (ha csak) mindazoknac, kiket bir, ellene 
nem mondand 617. Leggyakrabban fordul elő a «csak» szócskával 
kapcsolatban «mint csak» jelentéssel: ez galazat nem egeb, hanem 
cac a binnec rutfagos ondogsaga 66. femmi egeb, hanem cac 103. 
így még: 115. 129. 504. 611. 625. 666. stb., megkülömböztető ér
telemben. — E kötőszó functiója még nincs teljesen tisztázva; 
legutóbb Simonyi Zs. adta elő röviden a régi nyelvben való szerep
körét ; hibáz azonban ő is, midőn azt állítja, hogy megszorító 
hanem-t csak a XVII. század közepétől kezdve találunk elvétve (M. 
Nyelvőr, X, 292. ].); mert már Horhi Melius 1578-ban kiadott 
herbáriumában is fordul elő : amaz alutó ebfzőlővel ne ély, mert 
nem jó. Hanem (de) a ki nem alhatik, a fejére köl'd. (86/2.) — V. 
ö. még : . . . hanem igyekezzünk azon, hogy . . . Telegdi, Préd. 74.-— 
A ludak kegyig, miért hogy nehezek és keverek valának, nem re-
pilhetének el, hanem (és így) megfogák őket Pesti G. m. 114. 1. —-
V. ö. még: A mellérendelő kötőszók. Irta Simonyi Zs. 170. 1. 

hogy : adatic nekönc az öröc eletnec zalaga, de cac ug, hog 
(ha) malazdba ez világból kimulandonk 16. — es hog (miután) 
eltemettec volna, monda zent J á n o s . . . 374. — Leggyakrabban 
a mint, mikor, midőn jelentéssel; pl. a vizes ruhát magahoz hagga 
vala fagnia, es hog megfag vala, bemegön vala a nag höfegben 84. 
azkeppen hog lefekűt volna, zent János monda 163. hog ezt mon
dotta volna, eggic az zolgainac arzel cápa 196. Onnaton hog ki
írj ene, legottan tic zola 199. es hog zajába vötte stb. 287—8. így 
még 377. 379. 454. 548. 570. 638. 641. stb, Nevezetesb használatai 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX. 2 
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még a hogy kötőszónak: nagob erdemot ner iíf éntől, hog nem ha 
(mintha) mind egez kerezt'enseg imádna erotte 52. a koporfobol jö 
vala ki ol edöfsegős illat, hog ha (mintha) rakva volna nemos tőm-
jennel 601. — femminemü állat egeb nincen, hog mi (a mi, a 
mely) embőrőknec idvössegőt zerzőt volna, hanem cac . . . 52. — 
Végre sokszor használja codexünk a liogynem szót (így : honnem) 
((mintsem, hogysem» jelentéssel; pl. örömesben lakozic affarnac 
fortelmeffegebe, honnem a keralnac ekőffegős palotájába 2. többet 
hajnal embörnec, honnem eztendeg való viz kener böjt 53—4. így 
még a 75. 134. 240. 305. stb. 11. 

jóllehet: kic jóllehet (azaz: igaz, való lehet, hogy) az nap-
nac hőfegen fekőggenec, de maga a napnac hSíeget nem erzic 21. 
jóllehet az zentíegot hozzája vege, de maga a zeretetnec hőseget 
nem érzi 21. így még a 34. 70. 115. 305. 11. 

Jcedeg, kedeglen: tuggoc kedeg azt, h o g . . . 24. ha kedeg az 
oth nem lejend.. . 36. embőri zolgalattal nem gojtatic, fem kedeg 
fával nem eltetic 79. minec utanna kedeglen az őrdögőc . . . . 338. 
de mikoron kedeg ez dolgot nem akarnaja 475. stb. rendes 
használattal. 

mert: Felele iezuf, mondom nectőc, mert (hogy) en vagoc 
186. latvan Judas mert (hogy) karhozot vo lna . . . 210. felele Jézus, 
te mondod, mert (hogy) keral vagoc 221. annac kettő oka merth 
oc (hogy ök) ellenfegefec voltac őz ve 224. 

miért: a pokolban poganoknac kennoc naggal kifseb, miért 
(mert) űc idveffegnec utat nem efmertec 69. az öröc túz, miért 
(mert) neki halaltalan faja vagon, foha Őrőkke meg nem alozic 78. 
es ezt zenvedic igen meltan, miért (mert) ez velagba inkab zerettec 
abbinnec fetetfeget, honnem. . . 104. — így még a 116. 371. 
420. stb. 11. 

mijiem: minem (numquid, vájjon, hát) hágod ükét fetet-
segben 175. afad minem hazug lezőn, es mindön profetac minem 
hazugoc leznec 176. minem adatic joert gonoz 282. 

miflt: tahat az ő tefteböl nag illat ötlec ki, mint (mintha) 
nőmos balfamommal berekeztőth korfot megtörtéé volna 628. 1. 

Tbewi: en foha nem (soha sem) tevölgőc 169. semmit nem 
felele 223. 237. latvan, hog femmit nem haznalna 242. napfent 
foha nem lacz 340. (femmit nem még a 75. 222. 366, 439. 590 
stb. 1.; foha nem: 70. 73. 447, 544. 1.) — Sajátságos használata 
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van e példában: femmi okot nem lelőc, kiben ütet vádoljatok, sőth 
íem Heródes nem lelt 226. 1. 

nemde, minemde : minemde elfelethetie az ana ü kis germö-
kete (numqnid oblivisci potest) 51. 1. nemde en vagoke uram 160. 
nemde tbees tanitvani közzül való vage 199. nemde lattalake en 
tegödeth 201. nemde eze atte aldot zad 303. nemde mind egez tar-
toman fel vala tetőled, nemde tegetlen te alád vettetöt vala 314. 
nemde jol latodé 357. '358. nemde erőtlené iftennec keze 446* 
nemde eze az en jutalmam 488. 

olyha, olymely, olymint: . . . ofha azt mondana 189. 
oíha azt mondanaja 190. 197. mondanac a fidoc, mith gondolonc 
vele te laí'sad, oí ha azt mondanac, mi rajtonc mi al benne 210. 
megverőm űtet, es elbocatom, olha azt mondana, 232. vala zent 
janos mindőnkoron firvan, ofha azt mondana, o en édes anam . . . 
278. oíha atte farkad immár mindönöítől fogva el zakath 315. eg 
zot fem zolhatot vala, olha holteleven volt volna 641. — (Az olyha 
jelentése «mintha», ezenkívül még: «mintegy, szinte, majdnem»; 
v. ö. olyha barminczan valának sz. Dom. él. 41. imádkozik vala 
szünetlen, olyha (csaknem) minden közbevetés nekől sz. Marg. él. 
6. olyha (mintegy) tizenötezer lóval Szab. viad. 73, s.). — . . .latec 
ott eg vermot, kiből fellővöldőznec vala zamtalan tüzes oí mel' 
(mintegy) goíobifoc 87. oth en hallec zamtalan f i rokat . . . es of 
mel mind en ertem vala, ekkepen mondván 87. oí mel femmibe 
nem követi az okoffagnac Ítéletit 106. nekőm fem at'am, fem anam, 
es oí mel fenki nincen, ki en gondomat viselje 357. keralne ázzon, 
mel az ő urat kemenfegös embort oí mel mint a farkasból barant 
tőtvala 459. néha oí mel mint veretöt had, futait zereznec vala 461. 
oímeí (mintha) magát melegittene 485. 1. — s végre olymint: 
hozván nemös kenetőth oímint (mely mintegy) zaz font volna 298. 
oímint lelki alom ere latec eg holt testőt 313. fejet felemele oímint 
megelevenült volna 321. oímint (mintegy) harmicz eztendős 687. — 
Az «olyha» és «olymely» kötőszókat szintén rövidített mondatok
kal lehet magyarázni; e magyarázat élénken feltünteti, mily fejlő
dött volt nyelvünk már akkoriban is, hogy ily rövid szócskákkal 
egész mondatokat volt képes pótolni! (Az olyha-ra, nézve érdekes 
példa van Nagyszomb. c. 373. ha valaki thezon [tisztességet] a fiw-
nak, olyan ha az attyanak tennék. — V. ö. Nádor-c. 1. oían nag 
bint val benne, ha [olyha, mintha] ütet az ebnec vetneje). 

2* 
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SŐt: ith vagon mindőn generűseg, sőt meg azt mondom, 
hog. . . 3 1 . nem tilovec meg a vezedelmnec fia o gonoz zandokarol, 
söth fiam elhagvan . . . 155. kezőkkel verec, sőth a keferü febőknec 
lem engedenec 209. femmi okot nem lelőc, kiben ütet vádolj atoc, 
söth fem Heródes nem lelt 226. kinél zebbet, nagobbat, söth meg 
olant embőr fzöme nem latoth 616. 

tahát: ha ezt magadba lelendöd, tahath (akkor) tuggad 
az t . . . 35. azért ha ke vei vage, tahat gondoljad... 43. valaki azt 
akarja, hog a bintől megzabaduljon, tahat kel ez iíetennec.. . 44. 
mit aletaz, mene lezőn tahat akkoron a keferüfeg 76. — A tehát 
szó codexünkben alig közeliti meg mai értékét, s «akkor» jelenté
sével voltakép időhatározó. 

tálam, talántán : ne talantan ennél nagobbat tennetöc 85. 
ne ez innepnapon, mert ne talantan zendülés lenne a nep közőth 
149. mondanac neki, ne talantal valaki megcalta űtet 425. akarta-
lac tegöd látnom es veled zolnom, hog ne tálam valami vigaztalast 
en miattam lelhetnél 441. Velekődven monda, ne tálam iften je-
lőntóth neki valamit en rólam 447. lásd meg uram, tálam ammü 
zarandokonc 591. az o contith mind eltőrjetöc, tálam iges 
meghal 651. 

ticdniamiflt: . . ez oltári zentsegbe neg állat vagon, 
tudnamint (tudniillik)... 10. embőri nemzőtnec három fö ellen
sége vagon, tudnamint . . . 24. — így még 116. 684. 687. stb. 11. 

wgyOyJb: nemcac criftost ez eletén gonoz kerezt'enoc meg-
fezittic, de meg menebe ü rajtoc al az iftent ugan (úgyszólván, 
mintegy, szinte ?) megolic, kiről zent Bemard doktor íg zo l . . . 4. 
mind ezőknec zomorufagat íőlülmula annera, hog ugan (szinte) 
vérrel verítekőzec beléje 48. — (Más az «ita, úgy», jelentésű 
ugyan: űc idvoffegnec utat ugan nem efmertec, miképpen a kerez-
t'en embörőc 70. tudakoznac nemefec azon, hog ha a pokolbeli tűz 
legén ugan teftős, miképpen ez velagi tűz 79. ugan lezőn, mikép
pen lenni akarjatoc 243.) 

A többi kötőszók, — mint és 1. 2. 4 egzersmind 634. 
még 17. 26. még 14. 258. 493. 507. 618. stb. mégis 59. 333. sem 
209. 510. 673. hát 188. ughog 49. 133. 457. 620 vag 166. 173. 198. 
váljon 112. 310. 346. 354. stb. — sem alak, sem jelentéstani tekin
tetben nem mutatnak fel olyasmit, a miért tüzetesebben kellene 
róluk szólanunk. 
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Megjegyzendő végre, hogy a holott szó, mely ma ellentetet 
kifejező kötőszó, codexünkben még helyhatározó értelemben hasz
nálatos ; viszont a mai módhatároző miképpen szót kötőszó szere
pében találjuk e helyen: meg mövetic vala, miképpen (hoüy) 
orzaglani akart, es nem lehetöth 245. 1.; ilyformán még: azért 
haga ütet eíni, hog Ő bineben tanolna, miképpen egebeknec meg-
bocatna 170. — V. ö. Nyőr. V, 250. 1. 

A kevés i n d u l a t s z ó k közül, melyek a Nádor-codexben 
előfordulnak [mint: im 254. ime 235. íme immár 256. bizon ímhol 
554. jay 344. vayha 84.], nem tekintve az ó-nak latinos használa
tát [mint: o enneköm, ki vigaztalja meg az en vensegőmet 444. o 
ennekőm boldogtalannac 556. 1. — ellenben helyesen: jay enne-
kőm 594. 595. 597. 1.] említésre méltó a no szócska; ennek code
xünkben (főleg a legendái részben) egészen oly használata van, 
mint a hogy népmeséinkben szokott lenni; pl. no, en leikőm vage 
te, ki il kemenön zolz 322. no zerető fiam, mit halgacz 358. no 
mikoron immár zűlni kellene . . . 484. no mikoron immár nevekőd -
nec 492. no mikoron ez meglöt volna 493. no azért mikoron ő 
lelkében felmagaztatot volna 495. no mikoron ezt mondotta volna 
505. — így még 507. 508. 510. 513. 515. 516. stb. — Megemlí
tendő még a nám szócska («lám») : mert nam mondnac, hog a 
pokolba oü nag zoroffag lezön. . . 82. nam mindon napon veletőc 
voltam a templomba tanetvan, es engomet nem tartottatoc meg 
191. nam nem vag mást a negzogű toromba, de feköz mást a ke-
ferű koporsóba 315. o zemerőmtelen halai, nam te mind ez napeg 
oriafokat meggoztel, es imma kellé tegöd meggozni eg erötelen 
leannake 359. fiam jezuf, nam közönséges ana zent eghaz mond 
engomet bodog ananac, hog az legec, irgalmaz a binős azzonial-
latnac 664. 1. 

I I . A l a k t a n . 

A) Összetétel. 

a) M o n d a t t a n i , mégpedig névszói összetételek: 
1. M e l l é k n é v i j e l z ő v e l : oltarizentseg 9. 10. 25. stb. 

otörven 14. zentiras 78. 128. 179. gonozvad (fenevad) 143. papi-
fejedelm 147. 203. stb. nagpentec 240. 297. azzoniallat 175. 345. 
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453. stb. (v. ö. alább: azzonallat) bazastars 402. leaúiruha 417. 
(v. Ö. alább: férfiúmba) hadieköfseg 461. zentegbaz 465. 534. stb. 
(anazenteghaz 568. 664.) labiőltőzet (csizma) 538. mezítláb 540. 
(mezítelen lab 195. 538.) felkez 569. agashaz 578. 582. drágakő 
601. zentharomsag 646. 682. fenefarkas 703. •— 2. m e l l é k n é v i 
i g e n é v v e l , mint jelzővel: verőfen 22. fofoviz 83. vacoralo heí 
157. vacoralo haz 386. zantofőld 216. temetőfökl 216. temetőbei! 
299. itelőzec 239. 246. azufa 255. holttest 296. 313. zolgalolean 
323. 349. stb. irodeac 337. akaztofa 365. ülővas 566. — mellékné
vül használt f ő n é v i j e l z ő v e l : zoltarkőnv 1. 26. 46. stb. 
rőgpor 22. kőfal 25. kőzikla 42. 283. stb. at'aisten 45. 182. vízke-
úerbőjt 54. malomkő 66. kenko 80. 113. zőlőtörkol 82. vasbeko 
106. vasverő (vaskalapács) 109. 262. veragvasarnap 150. főzidoc 
154. kőzheí 171. kereztfa 183.245. tiviskkorona 184. 248. zer-
zam 184. angalsereg 189. arpakiner 192. golcimeg 193. ezistpenz 
209. zidoorzag 225. felzo (nagy felszóval) 232. 290. vasretez 233. 
barsonruba 235. azzonallat 241. 253. 466. stb. (gyérebben mint 
asszonyiállat) galogut 252. vaszeg 257. 258. vasvella 262. ázzon-
embőr 277. 651. mennegec 291. azzonnep 294. 565. francziaorzag 
312. kőtoron 315. ezisteden 318. vaskofar 337. vaslancz 338. 519. 
vasvezző 338. kőkoporsó 375. 388. uriften 388. 414. stb. leanger-
mőc 400. ferfiuruha 417. hofmestőr 418. naznag 425. völegen 426. 
hadnag 467. apaczafejedelm 479. titokhaz 487. törvenkőnv 495. 
vasgereben 507. fenőzuroc 520. faenő 520. apaczaazzon 529. ud
varbíró 620. vasrofteí 626. arnekzec 638. fenőviaz 639. fötanacozo 
644. falkafőld 679. •— J e l z ő s f ő n e v e k ú,íí képzővel: araiízaju 
15. 22. negzegü 258. haromzinü 266. 267. joizü 318. kemenzivú 
385. — Mondattani egyéb nevezetes összetételek még: jajvezic 67. 
87. 108. — alávaló 496. — zamkivet 285. — felholt 486. — agon-
verő 109. — arcelcapas 198. arcelveres 597. — innepnap (pleo-
nastikus összetétel) 149. — keraíne ázzon 459. hercegneazzon 
525. cazarneazzon 622. — tüzzelteljes 108. malazttal teljes 255. 
erkolcelteljes 309. onnalteljes 647. 

b) K i h a g y á s o s ö s s z e t é t e l e k . 
1. A b i r t o k v i s z o n y felbomolva: aíam fia 106. at'ad fia 

IS.attfa fia 28. stb. hire neve 401. bornac itala 128. tiztőffege 
napja 411. feje fajasa 490. lába noma 539. aga velője 636. — 
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2. Az összetétel u t ó t a g j a n é v s z ó i f ő n é v : mennorzag 118. 
121. stb. zalmazal 98. makzem 99. kardfoc 195. vallkőz 195. nad-
zal 233. keralfiu 312. 457. madarhus 318. vadhús 318. napfen 340. 
napvelag 369. pálmaág 504. tikmon 530. lozőr 536. napzin 634. — 
3. Ugyanaz i g e s z ó i f ő n é v , az előtag pedig alanyi birtokos : 
napkelet 85. kenermorzalec 89. tanobizonsag 197. embörhalal 213. 
fogseres 489. főseres 490. — tárgyi birtokos előtaggal: hálaadás 
28. 581. kőnhullataB 29. 102. stb. bozzuallas 32. 511. jozagtetel 
62. vegvetes 77. penitenciatartas 88. fogcicorgatas 108. bintetel 
117. verőtles 213. codatetel 223. 599. aglepel 318. jotetel 516. 
germőkziles 523. kűlcenvetel 550. képmutatás 690. haborusagzer-
zes 691. hirzolas 691. zoviseles 691. — 4. f ő n é v i i g e n é v , 
mint az összetétel utótagja, csak két helyen fordul elő: tanalcgüt-
teni 148. bekeíeg adni (meltoltatnec nekod) 440. — 5. M e l l é k 
n é v i i g e n é v mint utótag: mindönhato 45. iraítőrlejtő 67. 
bozzuallo 80. iften zereto 129. (v. ö. az űtet zeretoknec 689.) 
penitenciatarto 131. verstőrlejtő 134. irastudo 154. ajtotarto 199. 
gonoztevő 218. nepelfordito 226. mindőntehető 277. zínvaltoztato 
318. kepiro 337. gondviselő 371. tiztőfsegefmerő371. kezkónő 373. 
vendégfogadó 380. iftenimado 398. iftenfelő 399. balvanimado 455. 
nakvago 524. tizttarto 569. adozedő 569. eghazoriző 584. halott-
vifelö 598. tőmlőctarto 638. irgalmnerö 664. •— s egyszer alanyi 
viszonynyal: menngőrgő 515. — Múlt idejű melléknévi igenév 
személyragosan: hite zegőtt 556. 1. — e nélkül pedig szintén 
egyszer: fin zilt (azzoni allatoc) 345. 1. — Sajátságosak végre : 
isteni zolgalat 36. isteni káromlás 72. isteni felem 404. 1. (—isten
szolgálat, istenkáromlás, istenfélelem ; bár az első szó ma is kétfé
lekép használatos). 

c) M e l l é r e n d e l ő ö s s z e t é t e l e k , 
étel-ital 19. zivet-lelket 20. testbe-tagba 97. kezet-labat 99. 

etelbe-italba 130. holteleven (ellenkező jelentésű tagok) 253. 343. 
stb. hanja-veti 347. terhei (ez zent testöt a ter helen letevec) 367. 
zivem leikőm 368. jovő-jaro 380. éjjel nappal 540. 
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B) Szóképzés. 

A következőkben a Nádorcodexbeli név- s igeszó képzőket 
soroljuk el, mellőzvén mindazonáltal az egyes képzések közönsé
ges és útszéli példáit. 

I . I g e k é p z é s . 

a) M o m e n t á n igék: -m (-n) : felérnie 293. foíamic 452. 
futhamic 250. bocan (bocanando) 14. — -t, -ít: illeth 79. zereth, 
bocath 57. alejt (existimat) 74. alet 76. alit 425. hagitt 171. meritt 
327. velleytt 359 (XYII, 241). feleytt 485. — -p : hagap 206. 
allapic 214. (?) terdeppöl 512. (XVII, 215). 

b) F r e q u e n t a t i v igék: -l: bezárol 554. d (ad, od): 
farrad 11. eled 13. nyomod 657. fogad 624., stb. — -g : navalog 
71. keserög 91. lappag 476. verteng 356. — (-l-g), tevéig 169. — 
-dos, doz: zögdös 123. gakdos 297. lövöldöz 87. lengedőz 462. — 
-gat; ápolgat 353. hasogat 436. bekelget 531. hallgat 221. 

c) C a u s a t i v igék: -t: holt (halottá tesz) 94. alkoth 158. 
követ (postulat) 477. rettent 7. serkent 7. himt 450. elenezt 476. 
vigazt 15.; emlet 234. döglet 310. kemlet 473. allath 204. hallath. 
— szt: gerjezt 20. elezt 79. ít: (-ajt, ojt, ojt, ejt, ét) : zollayt 
422. megehneyt 25. megenheyt 324. indoit 33. törleyt 67. taneyt 
270. 363. elfordoth 218; megzoret 82. 260. tanét 191. enhet 327 ; 
teritt 354. (térit 42.) tanitt 456. 562. (tanit 147) forditt 462. zollitt 
621. elfordít 218. Tekintve hogy codexünk leirója a Góry codexnek 
egyik részét (Bűnnek zsoldja) lemásolván, az abban előkerülő 
hizonejt, fordejt, haborejt stb. igéket bizonít, fordít, haborít-nak 
írja : igazat adhatunk Sziládynak, ki az -ít képző átalakulásának 
kezdetét az 1483—1508,-i időközre [a két codex íratásának évszá
mai] teszi. (1. EMKölt. I, 233.) tat: gönörkődtet 27. elzenvet-
tet 61. vontat 483. jártat 516. elhitet 555. — érdekesek: tevölget-
tet 322. főzettet 535. (v. ö. főzeth 533. 1.) 1, -lal: azal 427. 
birlal 399. — Végre megjegyzendő : a kereztfat vetec a főidre, es 
(Krisztust) veafekutec 259. 1. 

d) P a s s i v u m o k : 1. adatic 10. tartatic 29. felfutatic 87. 
hörpentetie 87. göttretic 87. mondatic 91. kiötletic 159. 267. meg-
jelentetic 210. kiőttetic 232. hallatic 271. felmagaztatic 336. ziletic 
405. megfogatic 546. kelletic 658. — 2. adattatic 9. 76. megbocat-
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tatic 14. irattatic 28. lattatic 68. 383. eltetic (élesztetik) 79. 
zidalmaztatic 90. hallattatic 103. kevantatic 108. mosattatic 110. 
alaztatic 165. huztatic 194. kerettetic 229. utaltatic 229. megfezit-
tetic 229. furdaltatic 234. helhöztetic 283. 657. gondoltattatic 308. 
birtatic 324. tulajdonittatic 330. hafonlattatic 340. lelettetie 365. 
bizlaltatic 399. nomodtatic 511. göztetic 521. tettetic (lába noma 
tőres mia vérrel tettetic vala) 539. meltoltatic 628. remenkodtetic 
(speratur) 673. körnulkoztetic 678. — 3. tiztultatic 12. megfezűl-
tetic 183. 696. (v. ö. megfezíttetic 229.) elzabadultatic 229. meg-
bolondultatic 324. indultatic 502. sephesűltetic 703. (v. ö. a sz. 
Bern. hymn. 40. sorában: sebösültettól.) E sajátságos passivumiól 
1. Szilády Áron (EMK. I, 254. 1.) Simonyi Zs. az Ehrenfeld codex 
magyarázata közben az ide való Jentjegefeiültetet szóra nézve úgy 
vélekedett, hogy nem a reflexív képzőhöz járul a szenvedő -tat, 
-tet, hanem egy -ült, -ölt alakú causativumhoz -at, -et. 

e) E e f l e x i v i g é k . E képzésnek többféle jelentéseiről (1. 
visszahatás, 2. szenvedés, 3. kölcsönhatás, 4. a cselekvésnek az 
alanyra szoritkozása — áthatólag használható vagy csakis átnem-
ható igén) 1. Simonyi: «A visszaható igének egy különös haszná
latai) Nyelvőr VII, 481—93. és Budenz: Ugor alaktan 17. §. — 
Codexünk érdekes példái a következők: -ód, -Őd képzővel: 
kenzodic 73. munkalodic 411. zugodic 690. zegodic (megszegődék 
velők) 154. V. ö. MUgSz. 284. 1. — -Ódz (rövidülve -odz): 
bekeredzic (sich hineinverlangen) 485. (Többet nem vettem észre); 
— -Óz: verittözic 178. Őltőzic 454.'tartozic 693. valtozic 335. 
(fent XVII, 241). — -úl, -ól: járul 28. elámul 68. remúl (incitari 
ad aliquid) 144. 211. meghaborul 236. tanol 264. megzorol 261. 
indul 5Ö2. nomorul(-t) 703. — -V képzővel: serzic (*sérüvszik) 
98. tilovec (tiloszik, *tilovszik) 155.? vajonni («egere», vajodni 
helyett, v. ö. vajuvék Telegdy Préd. 365. 1.) 550. — -kod: mun-
kalkodic 6. mivelkodic 24. zörnüködic (szörnyülködik h.) 68. 
amelkodic (v. ö. álmélja Kreszn.) 68. nevekődic 7g. zegönködic 
(szégyenlk. h.) 90. tőrekodic (v. ö. töri magát: sich abmühen) 165. 
uralkodic 324. felreazkodic 339. gondolkodic 379. bekelkodic (fent 
XVII. 218.) 373. kerdezködic («behiván a barátot, kezde tőle kérdez-
ködniw, tehát nem kölcsonhatólag, v. ö. Nyőr VII. 485.) 406. busko-
dic (búslakodik h.) 434. tarfolkodic (szövetkezik) 473. dajkalkodic 
492. codalkodic 629. haborkodic 672. Jcoz : emlekozic (emlétk. 
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h.) 56. imadkozic (v. ö. imád XVII, 225.) 178. igekőzic (ügyeik, 
h.) 56. tudakozic 79. fogatkozic 120. ertekőzic (scrutari) 379. — 
Végre nevezetesebb reflexivigék még: gonic (intrans.) 13. elenezic 
85. jelönié 88. [ellenben: megaza 146. omla 214. kiuza 645. — 
ezekhez csak később járult a bizonyos reflexiv jelentésárnyéklatot 
felvevő -ik rag, mely az intransitiv igének átnemhatóságát még 
érezhetőbbé teszi]; vigazic (meggyógyul) 15. villamodic 574. — 
Egyéb refllexiv igéket 1. a denominalisok közt. 

D e n o m i n a l i s i g é k . I. -I képzővel: segéli (segedl) 51. 
panazol 104. codal 106. orzagol 133. elárul 156. tanul (testatur) 
205. nehezei 270. bekel 303. colcol (kulcsol) 303. tiviskel 350. 
kőzöl (dividere) 531. tagol 563. meltol 612. bezell (beszedi) 641. 
safarol 677. — 2. -z-vel: zomehoz 90. megkőriíeköz 97. kebz 
(képez, képzel) 153. kenéez 497. tomlöczőz 503. leanz(-ó) 662. 
Érdekesek még; langaz (ma: lángol) 113. tanacoz (ma: tanácsol) 
615. a többi közönséges, mint: otalmaz 25. fegyelmez 88. haran
goz 246. ostoroz 264. koronáz 264. stb. — 3. -ít (-ojt, -ejt, -öjt, -ét) 
képzővel: megelegeyt 6. zegöneyt 7. meghidegeyt 21, megvelagosojt 
22. kitiztojt 23. erősejt 27. őregeyt 28. 366. megrivideyt 33. meg-
eköseyt 49. 62. megvakeyt 80. megkemeneyt 302. beteljeseyt 449. 
sebeseyt 555. — ketelenet 149. bizonet 322. bátorét 475. | meg-
erösitt 242. 641. teljesitt 101. megkőzelitt 187. rezesitt 243. mele-
gitt 485. zomorit 294. epitt 627. meghivesitt 639. eggesitt 692. | 
kőverit 49. 61. nehezit 75. őztöverit 536. 588. megtiztösit 657. 
megbizoníth 113. Tehát ugyanazon változatos alakokban található 
ezen képző is, mint a deverbalis causativ -ít. — 4. -úl, -Ól: 
megtiztul 13. megkorul 15. elhidegül 20. megmelegűl 20. kemenul 
42. megújul 68. 79. elrestűl 81. megrezegil 90. dicőil 166. megíe-
nösil 167. elzabadul 229. megbetegűl 250.(megverŐsil 266. nehezül 
271. binősil 286. dohosul 319. megbolondul 324. megekösil 331. 
sebosil 368. eggesil 398. zomorul(-t) 428. erősil 442. elsokasul 468. 
elevenül 639. — 5. -od: elegődic 19. őztőveródic 120. evesödic 
537. — Érdekesebb denominalis igék még: gonozkodic 120. edős-
kődic 130. batorkodic 356. zerkőzic (v. ö. sorakozik) 534. 556. — 
hatalmazic («hatalmaskodik))) 174. bekelic (ellenben: bekel — 
transitive 303.) 302. bizhodik 95. — sebhetic (erősen vágyakodik 
XVII. 234.) 541. — helyhőt (collocare) 478. 601. — övedőzic 
576. 578. 
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II. Névszóképzés. 

a) N o m e n v e r b a l e . 

1. -ÓS, -és nomen actionis: ordetas 87. óhajtás 87. ellenko-
<3es 148. bekelködes 187. gülekezes (gyülekezet; nom. acti) 215. 
hallás (beszéd; XVII, 223.) 281. najaskodas 408. seres 489. 490. 
iras (irat) 526. éles (victus, élelem, gabona) 532. zepeges 541. nu-
godas 685. zugodas 690. vegezes 68. vellamas 506. s több más 
közönséges. || — más: keremes 18. hagomas 527. áldomás 653.— 

2. -at, legtöbbnyire n. act i : állat 10. 29. stb. (XVII, 217.); 
emlekőzet 6. megemlekőzet (n. actionis) 53. mivelkodet 13. 36. 
stb.öregület 20. megeímeret 23. 29. vetkőzet (vétek) 25. 124. en-
gődet (hajlandóság) 25, 674. coppenet 89. 178. végezet (v. ö. vege
zes) 94. 559. példázat 214. öleiét (-lés) 362. zegelet 458. jövet 460. 
?zellet (spiritus) 599. feltamadat (-dás) 651. — Továbbá: keneth 
151.bemeneth 157. íalath 165. stb.úgyszintén: zolgalatt35.mivel-
ködett 36. elett 82. stb. — Ide tartoznak még: jóvoltából 18.jelön 
volta 31. vegezhetetlen voltáért 103. keferűiteben 160. sirtaba 
igmond 338. a hova zokta vala mentet 402. feltébe 476. feltögbe 
545. örültogbe 545. felteben 554. ez velagbol kimultanac előtte 
628. futtába 652. 

3. -m képzővel: sirám 177. 270. 541. gőttrem 334. felem 
403. 404. 510. 578. nugom 542. — Ide tartozik : bizon (verus, igaz) 
80. 384. stb. — 4. -dairi: érdem 11. 52, hiedem 46. 271. 276. 
286. 347. 682. engedem 169. vezedem 522. — Ide tartozik: feje
dem 399. 403. (*fejed- igétől; 1. Nyőr III. 400.) — 5. -lom (-alm): 
göttrelm 67. 71. 536. (v. ö. göttrem), sereim 71. 155. 514. feleim 
94. (v. ö. félem), zerelm, 310. 632. hátaim 643. irgalm 664.700.— 
Ugy látszik, a 3. alatti emennek csak kopott alakja. — 6. -cLalorrb 
(•dalm) : nugodalm 27. 359. (v. ö. nyugom), hiedelm 46. 71. (v. ö. 
hiedem), fajdalm 72. 490. vezedelm 161. (v. ö. veszedem), göze-
delm 243. lakodalm (poenitentia) 672. — Ide tartozik még: 
fejedelm 145. 203. stb. (v. ö. fejedem). — 7. -I, -ly és -tal: lepel 
318. dagal 408. fogói 526. | étel 19. 38. stb. ital 19. 38. stb. vetél 
7. 12. stl. tetei 62. 117. s több közönséges | viadal 555. (*viad-
igétől). — 8. -márby és -vány; tetemen 2. tartoman 108. 
tanejtvan 281. tudoman 578. stb. Érdekes :gőjteven(«gyűjtemény») 
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127.) 9. — ék, -ok: jajvezec 67. 87. 108. 112. fenejtec 500. — 
morzalec 89. — hajlac 665. (MügSz: 79. I.; v. ö. Nyőr V, 148.) 
ajandoc 10. 508. stb. senvedec 96. zandoc 155. 404. nomdec 315. 
hulladec 386. haladec 521. mosadec 588. — etec 283. — 10. -ú : 
buzzu 32. 517. és bozzu 511. 588. azju 255. fekű (fekvő) 526. — 
11. -é (= -ö): verstőrlejte 67. (ellenben: verstorlejtő 134.),lepŐde 
318. (-Ő 320), züle 366. 551. 684. (és: zűlo 347.), emle 595. 651. 
(emlő 254.) terőmte 654. (terőmtő 102.) — veree 172. (verő XVII,. 
242.) — A többi képezés közönséges; csupán még calarsag emlí
tendő 308. (ellenben a 149. «calardsag), melyben, ha csak nem 
tollhiba, a diminutiv -d képző hiányzik. (1. Nyőr VII, 63.) 

h) N o m e n d e n o m i n á l e . 
1. -sdg, -ség nomen abstractum (loci, temporis, qualitalis) 

képzővel: orvosság (medicina [res]) 15. segedseg 30. (segítés), 
magarsag (magyarázat, jelentés, értelem) 66. zomjusag 71. 287. 
és : zomehsag 89. 108. 290. zegonseg 76. ursag (tolvajlás, urságot 
töttél) 212. gakorsag 234. háborúság 244. zarandoksag 290. hitsag 
(hiúság, üresség) 494. rokonság (ki vala neki rokonsága; azaz: 
rokona) 518. romasag 590. (római birodalom XVII, 233.) hamar -
sag 626. feleség 556. istenség 681. igreczseg 691. — melléknevek
től: bizoásag 3. 296. elevenség 6. korsag 15. zikseg 17. höseg 20. 
21. örökség 103. kezseg (szerszám) 183. 184. veztegseg 313. 691. 
bőlceseg 401. 493. soksag 451. 507. 531. stb. és : sokassag 190. 
233. 242. || haznalatossag 9. 10. tőredelmesseg 13. 29. ajetatos-
sag 13. kegelmesseg 30. zorgalmazatossag 85. vezedelmefseg 107. 
hasonlatofsag 110. üresség (otium) 154. irgalmasság 192. házasság 
570. kevanatofsag 679. ragalmassag 690. artandosag 365. || lát
szólag igetőtől: faradság 11. fogság 177. váltság 107. mővetseg 
588. — tanúság (tanulság) 33. és: tanúság (tudomány) 577. 578. 
tanosag (szintén: tudomány) 196. 493. epeseg 367. vigsag 461. 
(másutt: vigaság). 

2. N o m e n p l u r a l e : negen voltak, a kith (kik) jezoft 
ostorozjac volt 233. a zentsegös kezet, kik főidet mennet birjac 
353. — Tehát a többes-képző k helyén í-t találunk, a mit Toldy a 
codex íráshibái közé soroz. Hasonló fölcserélések más codexekben 
is gyakoriak, s tagadhatatlan, hogy egy részük csakugyan tollhiba, 
mint pl. codexünkben i s : gondolcodit (-kodik h.) 311. 1. Leggya-
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koribb a t a k helyén a többesi alakokban. Simonyi Zs. az Ehrenf. 
<}. magyarázata közben erre azt jegyezte meg, hogy akétconsonáns 
összetévesztése azoknak egymáshoz igen hasonló írott alakjukból 
magyarázható (c = k és t = t). Ennek ellenében azonban lehet
ségesnek tartjuk, hogy a í a többesképzőnek megőrzött eredetibb, 
illetőleg az ugorság körében elterjedtebb alakja. Mert először is a 
í és k képzők, melyek Budenz szerint azonos eredetűek, váltakozva 
fordulnak elő egyazon nyelvben is, t. i. a mordvinban, s ezenkívül 
is a váltakozás az ugorság ugyanazon ágában mutatkozik [vog. 
oszt. t; lapp, magy. k]; nem lehetetlen ennélfogva, hogy nyelvünk 
régibb korában puszta hangcserénél fogva szintén együttesen 
lehettek használatban. E mellett szól másrészt azon számos adat, 
melyet csaknem minden codexben találhatni, hogy t. i. í áll k he
lyén, még pedig túlnyomólag többesi alakokban. Jelenleg nem 
feladatunk ezt hosszasabban kimutatni; mindazonáltal közöljük 
azon többesi alakokat, melyek csupán az Érdy codex II. kötetében 
találhatók, állítólag hibásan t-vel írva. Ezeket a codex közzétevője 
szintén íráshibának tartja s az említett módon magyarázza 
[Előszó, VII. 1.], hangsúlyozván, hogy mindig a szók végén van 
elhibázva, másutt «sohasem» (? 1. alább). Ez azonban természetes, 
mivel a többeskópző rendszerint a szó végén áll. — Az említett 
adatok (a Nyelvemléktári kötet lapszámával idézve) a követ
kezők: mindaz ffirfiaí mind az affzonyi áll átok 4. a vasai, kikkel 
megkötözték vala 7. mire hog nem mégy el a fráterekkel, segejtvén 
őíet (szó közepén !) 9. az fzentöknek zavoí minden kevélyöket meg
hajt 14. ő fzületÓ3ében sokai örülnek 15. erdegnek kérésit kedvét 
31. ezek lének az ablakot 62. haza térvén azért az fzolgáí 102. 
sírjatok mind kii ett vattok 105. nem vónání kilembek 109. kiről 
nagy sok példái vannak 140. lefogat 144. rajtot 165. néminemű 
eretneköt tanácsot tártának 167. nagy örvendetefsegöí 179. kifér
tetöt támadnak 198. bizonyíttaí 253. kii 256. köveiből 267. viga-
ságoí 274. eretneket lefogat őt 293. körülfogáí 333. hagyat 333. 
érdemei 351. bölcset 355. lelköí 366. őí 378. lelköí 393. bevádoláí 
404. gonofzoí 410. lidröcöí (lidércek) 412. bölcsei 414. eretnököí 
415. kit boldogot 417. megótalmazáí 431. pispököí 455. urat 474. 
kit 497. evangélistái 509. hafonlatosbaí 512. — Tehát 42-szer 
volna elhibázva; holott i-t k helyén és viszont k-t a í hetyén való
ban elhibázva mindössze is csak 24-szer találunk ez egész kötet-
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ben, t. i. a 13. 129. 145. 154. (kétszer) 204. (kétszer); 263. 270. 
274. (kétszer); 276. 292. 316. 323. 353. 411. 451. 455. 472. 474. 
489. 491. 518. lapokon. 

3. Nomen d i m i n u t i v u m külömböző képzőkkel: kicinded 
98. 359. 377. edősdön [358. zegendön 580. germocke 459. ger-
mokce 489. 486. kicinke 671. — A többi közönséges. 

4. Nomen a u g m e n t a t i v um v. intensivum ; ide tartozik 
a középfok képzője, melyet codexünk mindig egyszerű -b-vel ír, 
mint: hamarab 38. 49. egeb 66. 96. zörnűb 67. mezzeb 291. 
kememb (keményebb) 352. öregb 625. stb. továbbá, s-végű mellék
nevektől: örömesben 2. 49. zeretetösb 18. dicősb 272. bekessegösb 
18. 27. buzgosagosb 28. idvőfí'egösb 54. stb. — A f e l s ő f o k leg-es 
képzésével régi codexeink nagy része még nem él; pótlása tudva
levőleg részint a -ságit és -ságos képzővel, részint a mind szóhoz, 
való hasonlítással történt, gyakran meg a nagy jelzővel. — A 
Nádor-codexben a leg szócskát mint superlativ-határozót csak a 
következő szókban találtuk: leginkább 81 .91 . legottan 82. 123. 
146. 164. 166. 222. és egyszer: legkifseb 487. Egyebütt: mind ez 
velag nelve fem jelőnthhetne meg őac mintűl kiffeb (legkisebb) 
kennates, kit kel zenvednom, de mind ennél inkab (leginkább) 
götőr, hog i'oha hiedelmet nem varoc 317. tahat az fráter minél 
hamarab ez imadi'agot betelj esete 481. nag soksagu keíiveket hul
latván 451. sokfagu nömős azzonökat hittre tanitt'a vala 618. — 
Eendesen a -ságos képzővel fejezi ki codexünk a superlativust; 
mint: zentse^ős 9. felsegős 9. rutsagos 66. 75. navalafsagos 67. 
(navalas 162.) ondogsagos 71. 87. 95. zidalmafsagos 76. vigasagos 
74. dicofegös 74. sebőffegős (tűz) 77. 86. 87. fenössegős 85. mel'se-
gös 85. 86. 126. hidegsegős 85. setetsegős 86. 679. zőrnüsegős 86. 
110. kemensegős 88. keferüfegös 113. tiztafagos 372. heusagos409. 
bodogsagos 496. balgatagsagos 546. edofsegös 601. 684. zepsegös 
613. 682. segedsegös (szabadító) 656. kegelmeffegös 664. alnok-
sagos 675. stb. 

5. A mértéket jelentő -nyi képzővel: anne 96.114. 118. stb.. 
enne 96. 310. 539. stb. mene 96. 100. 112. stb. makzomne 99. 
hagíttasne 171. (1. fent XVII. 207). 

6. -s, -SS nomen possessoris: hasonlatos 2. förtelmes 7. al-
kolmas 28. aranas 74. fegverős 190. lelkös (animál) 195. ellenfegős 
224. baratos (amicus) 224. lovagos 249. kevanatos 281. bevős 308. 
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drágalátos 320. dagalos (contumax) 408. kőnoretős (*könyör- igére 
utaló alak) 420. zikkós 458. dolgos (napszámos) 508. zeretetös 
526. gerjedetos 557. akaratos (hajlandó) 570. gakorlatos (frequens) 
588. s több közönséges. Érdekes még: malaztos jamboroc 31. 
malaztos embőr 61. malaztos ana 703. (v. ö: malaztbeli embSr 11. 
malazdba való embör 64.). A kettős ss-vel valókat 1. XVII, 215. 

7. -ú (-ü, -ö) nomen possesoris : zajú 22. nevű 32. bezedü 74. 
zinű 266. jóízű 318. — és: zinó 233. 266. 267. •—• s több közönsé
ges, mint: orczaju 309. jo erkőlcü u. o. stb. 

8. -talán, (a)-tlan privativ képzővel: zamtalan 7. 87. 
halaltalan 72. 109. 430. 538. zeltelen (keskeny) 261. kietlen 283. 
665. zemerömtelen 359. — látszólag igetőtől: kelletlen 39. vegez-
betetlen 69. 103. 333. hivatatlan 265. hallatlan 458. taníttatlan 
511. egetlen 626. ayetatlan 47. — Említendők még: meghervat-
tatlan (a Debr. c. megfelelő helyén: hervathatatlan) 498. zöntelen 
72. 101. 102. 129. és: zönetlen 54. 84. 108. 111. 223. 295. 332. — 
mezítelen 193. 259. 538. (mezítelen lab 195. 538.) és egyszer: 
mezítláb 540.; végre csak egyszer: mondhatlan 616. (v. ö. mond-
hattlan Ehr. c. 71. 1.) másutt: mondhatatlan 32. 70. 474. 480. 
626. 678. 

9. -i nomen possessivum: mastani idö 308. 380. leani 
könörges 348. leani ruha 417. tizennolcz eztendei embör 402. 
tizenkét eztendei leanzu 662. (ellenben: eztendos 685. 687.), 
baráti regula 420. labi öltőzet 538. vitézi öv 578. es ö ziz veraghi 
testet temetec az 6 keth nenne mellett 633. a többi közönséges, 
mint: oltári zentseg 9. papifejedelm 147. azzoniallat 175. hadi 
eköí'seg 461. stb. 

10. -béli, -beit nomen possessivum (locale): malaztbeli em-
bőröc (v. ö. malasztos) 11. halálos bínbeli embör 21. írásbeli 
mestör 27. eroteleneket erőfejt, egessegbelieket generköttet 27. az 
evangeliombeli kazdag 89. mindez velagbeli kennal nagob 112. 
az eztendőbeli fejedelm 14o. magdalombeli maria 346. 381. gort'a-
kat a tőmlöczbeliekhez zolgaltat vala 526. zerkoztem e gonoz 
nembelihez 556. minemű meltosagbeli embőr 621. zent életbéli 
apát ur 658. 

11. Sorszámnévi képzők', első jege 34. első haznalatja 41. elfő 
kenna 70. 72. elfő oka 115. stb. — zent mojzeínec elő kőnveben 
143. elő oka 231. az utolsó tevőlges gonozb lezőn az elő binnel 
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301. — Sorszámnevek -d képzővel: másod haznalatt'a 43. 61. 
mafod kenna 71. mafod oka 115. mafod napon 638. (v. ö. mas 
haznalatt'a 12. mas jege 35. mas kenna 77. a mas (szintén : ((máso
dik)), nem pedig «másik») angal 184. mas oka 231. mas tfiz 679. | 
harmad gonofsag 1. harmad haznalatt'a 44. 61. harmad jege 59. 
harmad kenna 71. 81. harmad oka 116. harmad zolgalatt'a 121. es 
a harmad (angyal) monda 184. harmad tfiz 680. — és: harmadic 
jeg 37. | neged 17. 45. 60. 88. 116. 147. 680. s egyezer: negedic 
39. 1. | ötöd 19. 48. 60. 71.88. 116. s egyszer: öiödic 40. ugyanígy : 
hatod 49. heted 50. nolczad 52. kilenczed 53. tized 54. tizeneged 
55. tizenketted 57. — de már «hatodik, hetedik» nem fordul elő. 
Említendők még : tizenkilenczed papa vala 465. criftufnac ziletefe 
után három zaz harmicz nolczad eztendőben 601. huzonhatod ez-
tendőben 608. — Codexünkben tehát a sorszámnevek vegyesen 
használatosak, t. i. az *ik kiemelő, meghatározó képzővel s a nél
kül; mindazonáltal az -?7í-telen alakok túlnyomóak. — Érdekesek 
még a következő példák: embőri nemzetnec három fő ellenfege 
vagon, tudiíamint eg ördög, mas ez velag, harmadic ez minnőn 
ieftőrjc 24. criftufnac ő halála kettőtől támadót, Elözer fido nepnec 
iregfegetől, masttol ő elarulojanac fesvensegetöl 145. zenvede 
martiromfagoth öth zaz három eztendőbe 525. megkereztele keth 
ntgven ezör (80000) embőrt 617. [v. ö. ott telenec ezör ket negven 
[80] lóval. — Egerből két negyvenen érközének Tin. Seb. 
(EMK. III, 196. 303.)]. 

C) Szóragozás. 

I. I g e r a g o z á s . 

A Nádor-codexben is megvan az ik-es és ik-telen ragozás 
közti határozott különbség, úgy a mint azt Eévai megalapította, a 
régi nyelvemlékekből vonván le szabályait. Az 1. személy ragja t.i . 
mindig m (az ik-es igéké); a 2. személyre nézve szolgáljanak pél-
dákúl: tez (facis) 165. 349. 643. jegzez 197. lez (eris) 270. — 
továbbá: öltőzjel 407. lakozjal419. emleközjel446.feledkozjel 452. 
stb. Említendők még: feköz 315. 649. feküz 320. szintén 2. szem. 
alakok. — //í-esigék: meggonic 13. megvigazic 15. elenezic 86. 
jelönic 88. elhatalmazic 174. bekelic 302. (1. a reflexív igekópzést). 
— iTc-telenek : vigadoz 130. megaza 146. omla 214. zakadoza 486. 
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hazudoz 558. kiuza 645. (ma jóformán mind ik-esek). Megjegyzen
dők: vagon 10. 16. 24. 29. 30. stb. (van nem fordul elő), nmcen 
80.82. 115.220. stb. (csak egyszer: ninc 598.), lezön 11. 147. 
megön 131. 144. 249. tezon 144. 189. vezon 538. hizőn 558. — 
Ugyanezen -n rag van meg a következő alakokban: len 47. 59. lön 
386. hűn 518. tön 373. vőn 66. 298. stb. vín 85. vűn 617. Ép így 
van még: tol (tevéi) 363. 101 (levél) 564. vöc (vevóc) 665. 

A m ú l t idő alakjait ilyen példák tüntetik föl: 1. mondga 
vala 145. megfűtivala 84. marfavala 84. al vala 84. hagga vala 84. 
be megőnvala 84. fellovőldőznec vala 87. behörpentetnec vala 87. 
bocatnac vala 87, fegelmezic vala 88. zeretnec vala, felnec vala 93. 
siratta vala 108. Őrizic vala 123. stb, stb. — 2. kifuta 82. cenala 
82. megtudac 84. kimenec 85. eleneí'zec 86. latec 86. hallec 87. 
bekőte 88. ada 89. erdőmle 89. megkaromlac 102. jőve 104. kiűze 
122. gűleközenec 144. stb, stb.— 3. akart 245. gőttröttel 317. akar-
talac 363. azalta 427. tőttem 487. elenefzőt 529. megtagatta 554. 
stb. | vetkőztenec 81. karhoztanac 81. ellankattanac 81. eltenec89. 
3. vettenec 89. megőttenee 90. megrezogiltenec 90. zorultanac 95. 
eltenec 102. lakoztanac 104. gűlekőztenec 150. ziltenec 254. volta-
nac 534. lattanáé 638. stb. | futtám 557. fúttal 555. juttanac 685. 
— 4. gűlekőztenec vala 198. tőttenec vala 299. zoktanac vala 686. 
megijedot vala 145. stb. attoc (adtuk) volt 87. meghervat volt 233. 
érzőt volt 544. láttam volt 666. — Megjegyzendők: vizic volt 195. 
oí'torozjac volt 233. megfarrad volt 233. verni kezdic volt 233. ta-
nejfa volt 270. stb. 

A fog segéd-igés jövő csak egyszer fordul elé (: mikoron lelke 
testetői elfog távozni, tahat akkoron . . . 631.); a folyamatos jövő a 
jelennel van pótolva s egyszer a kezd igével: mikor az en hazam 
teteje az orromat kezdi (fogja) érni, ez velaghi örömec mint gané 
ug kezdnec (fognak) kelleni 311. 1. Föltételező és melléknévi mon
datokban pedig az -and képzős alak használatos; mint: ha hozzája 
vejendi . . . 2. 16. de cac ug, hog (ha) malazdba ez velagbol kimu-
landonk 16. valaki e kenerből ejendic, e z . . . 17. ha en ellenőm 
féreg tamadand. . . 26. így még: jarulandaz 28. tejendi 32. megem-
leközendic 47. gondolanga 48. meggőzetendetic 127. predikalangac 
153. stb. — Az -andő'féle igenév a «vagyok» igével kapcsolatban 
előfordul néhányszor a beálló cselekvés kifejezésére; így: es ezt 
mondotta vala, mert a nepert meghalandó vala 145. tudom, hog 

NYELVTUn. KÖZI.EMKNYEK. XIX. 3 
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az utolfo napon feltámadandó vagoc, es veled egetömbe kenzodom 
mind őrökké 333. megefmerte volt, bog en élvezendő volnec 333. 
Isten ö javival minket meglátandó lezen 528. (Ezen alakok való
színűleg a latin nyelv hatása folytán keletkeztek.) — Két helyen 
meg a folyó cselekvés igeneve van a «vagyok» segédigóvel kapcso
latban a beálló cselekvés kifejezésére használva: Judas, ki ötét 
eláruló (elárulandó) vala 151, a helre, a kin elmenő vala 252. — 
«leszen»-vei: sokakat ö érte lezen zenvedő 643. 

A f ö l t é t e s mód tárgyas ragozással néhányszor teljesebb 
alakban fordul elő; így : vetneie 1. adnaia 114. 148. megőlneiec 149. 
elarulnaia 149. 154. akarnaia 163. birnaia, megtökelleneie 165. 
meglelneiec 171. mutatnaia 179.bizonítanaia 179. mondanaia 190. 
197. elnelneie 198. megtagadnaia 203. enneiec 216. vadoltatneiec 
217. codalkodneiec 217. kerneiec 227. elvezteneiec 227. hannaia, 
megfezítteneie 232. megfezítteneiec 244. vinneiec 251. akarnaiac 
259. megtökelletneiec 286. menthetneie 291. megtőrneiec 294. 
eltemetneiec 294. tenneiec 300. illetneie 345. emelneiec 374. 
efmerneie 436. megteljesítteneie 457. inteneie 470. batorettanaia, 
venneie, akarnaia, megutalnaia, vifelneie 475. helhetneie 478. 
beteljesítteneie 479. megtartanaia 570. vitetneiec 627. aldoznaiac 
es zentőlneiec 684. 

A f ö l s z ó l í t ó mód alakjai: jővetőc 6. vegetöc 6. egetőc 6. 
tegetöc 6. jőjőn 9. valazja 23. tiztojca 23. las 92. ved 65. 69. 91. 
stb. és: veged 182. ted 165. és: téged 187. tanich 698. tiztic 700. 
stb. || efmerhőd 35. 39. eröfihed meg 168. megzabadohad 175. 
zabadoh meg 181. (v. ö. zabadic meg 288.) fordohad 195. megfeze-
hed 230. fezídmegh 237. fezihetőc meg 237. fezíhed meg 240. 242. 
feziheme (feszítsem-e?) 240. zabadohad meg 268. 269. zabadoha 
meg 268. megfezihetőc 275. zorehad 362. tagohad 371. 387. tano-
hon 420. idvezihőn 700. gogihon meg 704. — V. ö. zoboducha 
HB. gühön Bécsi c. 5. tanéh Münch c. 135. ydvözőhőn Winkl. c. 
347. gyogeha sz. Marg. él. 138. stb. Sőt még mai nap is a nép
nyelvben : ordíjon (Tata, Ny őr, I, 132.), taníjja (Csallóköz, ib. I, 
378.), csunyéj (ib. II, 278.), veszejje II, 475. készéjje IV, 175. álíja, 
VII, 44. segíjje, taszíjja IX, 503. tisztijjad IX, 543. stb. 

Végre a Nádor-codexben is előfordul a fölszólító mód -sza, 
-sze nyomatékosító szócskával: tekenczedcse 679. halgassza 323. 
— V. ö. nezedzee Sánd. c. 31. gondolkodjunksza Szkár. Horváth 
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Andr. (Az Antikr. orsz. ellen 70. s.), tekintsze (kétféle hitről 225. 
s.), hallgassza (az fösvénységről 76. s.); monccza (Nyőr, III, 561,), 
viddsze (Ny. IV. 189.), acze (X, 185.); mesze, mesztek, accza, lás-
samsza, mondjátoksza, fusszag, jöszteg, acczag stb. (1. Kriza, 
Vadr. 553. 1.) 

II. N é v r a g o z á 8. 

1. Határozó ragok. 

a) H e l y h a t á r o z ó r a g o k : 

-ba, -be és -ban, -ben. A Nádor-codex e két rag közt semmi 
különbséget sem tesz; az elsőt használja a hol? kérdésre is, vala
mint viszont az utóbbit a hová ? kérdésre. így pl. felőc esnőm a 
halalnac kezeben 69. bemene Jerufalemben 146. a haziglan, a 
melyben megen 157. ölében tette fejet 163. hog ezt az zelencebe, 
avag pőssőlben tegöc 215. nem menenec be a pitvarban 216.jöven 
sido orzagban 225. vivec űtet a pitvarban, es koronát tiviskböl 
fejeben tevec 233. bemene a ziznec ziveben 261. adanac fejemben 
tivisk koronát 282. eleiben menvén 288. varofban beternec vala 
293. uj koporsó, kiben senkit nem tőttenec vala 299. takargatam 
lag ruhában, öltöztetted önnön verenec ruhaiaban 355. menn el a 
monostorban 409. elkűldenec az eghazban 413. ajánlván őmmagat 
a baratoknac imádságában 433. 442. kórságban esek 443. romában 
indulanac 463. bafilea varosban jovenec 463. romában galog me
nenec 463. mikoron colonnaban mennenec 468. urfoia affzonnac 
eleiben menne 471. az ö eghazaban helhetneje 478. az üstben 
vethe 486. felmene titokhazaban 487. kápolnájában megőnvala 
538. baratoknac eleiben megen 539. mennben igekoznec 551. a 
tömlöcben menenec 559. ferfiu ruhában oltözec 565. mennorzagban 
vinec 575. hitvan ruhában Öltözvén 580. gasz ruhában öltözvén 
kiben Ö testet helhötec 601. zamlallac titokét leanim köziben 625. 
jőj az en velagoJTagomban 628. felvitetec mennorzagban 633. a 
tömlöcben rekeztethec 637. bevettethe az arnekzekben 638. testet 
égben gűjte 640. vivec Adrianofnac eleiben 642. 643. kelletec neki 
menni az erdőben 658. jővec ez kietlenben 665. hog űtet zentőlne-
jec az zizeknec köziben 685. 686. — ved jol eződben 69. (v. ö. ved 
jol ezodbe 65. 91. 111.) — A -ba, -be számtalanszor áll -ban, -ben 
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helyett is ; de azért ez utóbbi is gyakori, úgyhogy körülbelül 180-
szor fordul elő a 704 lapra terjedő codexben. — Megjegyzendő : 
húsvétban 219. (v. ö. husvetnec u. o.) Előfordul mindkettő személy-
ragos alakban i s : bennőnc 25. benne 82. — beléje 48. beleöc 123. 

-ről, -reá, -rajt: eletőkrel 408. rea 417. reája 386. 684. 693. 
reanc 24. rajtoc 4. — -hoz: hozjam 6. hozzam 379. hozjad 273. 
hozzad 355, hozjaja 16. hozzája 14. hozja 43. hozza 246. hozjank 
25. hozzanc 16. hozjatoc 41. hozjajoc 21. hozzajoc 467. — -nek : 
egyszer illeszkedés nélkül: malaztnec 28. (ellenben : malaztnac 
30.) — -n : labann zülőttenn 51. (1. fent XVII, 214). ig, -ég : 
addig 82. 105. 132. 203. stb. addeg 13. 77. 383. 528. mind ez na-
peg 359. 403. napig 648. eztendeig 622—3. eztendeg 54. 465. estig 
146. e koráig 381. végig 540. lan és -iglan: egezlen 90. —- ki-
ontafaiglan 54. napiglan 159. 216. 301. míglen 169. 262. ideiglen 
115. 167. haziglan 157. 386. horaiglan 173. 556. eddigien 222. 
377. addiglan 262. vegiglen 448. hetiglen 465. oraiglan 516. delig-
len 534. eztendeiglen 534. 583. kedeglen 338. 496. 513. kediglen 
330. 582. 644. tegetlen (XVII, 238.) — E ragra nézve 1. Nyőr, VII, 
534—47. 1. 

Egyéb, ritkább helyhatározó ragok: 
a) L o c a t i v u s osztály: -l: sohol 426. 582. — tt. . . az 

«alath, közoth, előth» stb. névutókon kívül még: itt 114. eth 9. 
oth 36. holot 3. 66. 198. stb. masut 17. ottan («legott») 165. 172. 
468. legortan 82. 146. 164. 222. kőzepőt 504. mind napoí estig 
146. mind eí által 206. — Sajátságos alak: ottogon (ott, ibi) 247. 
V. ö. ottogyon Winkl c. 198. ottogyel Ehr. c. 20. ottegyal Ehr. c. 
36. ottogyon, ittégyón Kriza, Vadr. ottogyon Tájsz. ottogyan Nyőr, 
VI, 466. — -ul, -ill fölül 59. kivül 80. kőrnül 361. Ide tartoz
nak még: magárul 216. özvegűl 277. házastársul 402. holtelevenil 
450. erkűlcül (eerth erkűlcűl ümmagat tartva vaia) 687. 

P) A b l a t i v u s osztály: -ól. -öl: alól 344. belől 80. elől 557. 
felől 154. kőzzűl 74. megül 246. utol 251. továbbá: házul (elment) 
406. orőkkol 63. 73. nnan, -nnen: honnen 621. innentova 315. 
enentova 357. egűnnen 82. újonnan 361. — -nnat, -nét: honnat 
659. innét 123. innetön 239. 481. onnét 649. onnaton 199. onna-
ten 668. nnag, -nnég : onnag 640. honneg 621. (honnen való 
avag honneg jött volna). | ennektova 37. 364. innektova 340. 635. 

Y) L a t i v u s osztály: -á, -é: az «alá, elé, felé, közzé, megé, 
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mellé» névutókon kívül még: ede 6. 41. ide 419. oda 250. ennek-
tova 37. 364. tovab 693. továbbá (többé) 86. 250. mafua 82. ozve 
275.379.515. 620. stb. Özven 158. mezzeb 291. vizza 689. — 
• 
végre még: arcél (eredetibb: arcélá h. MUgSz. 815. sz.) 195. 198. 
236. 597. vá, -vé (translativus): ketté zakada, repedvén 213. 
518. negge vagatha 640. — idegönne 74. epejeve 90. mergeve 90. 
zurokka 95. kénkővé 95. zabáddá 123. kerala 202. 239. — örőkke 
5. 32. 55. 70. stb. || jegeje 51. zornűe 120. femmie 506. hamua 
506. Ide tartozik még: előve 132. 250. — -ént, -int (prolativus): 
zerent (1. névutó). ta, -te,: zerte 190. 426. 516. gakorta 44. 378. 
487. 670. gakortab 587. 

b) M ó d h a t á r o z ó r a g o k : 
-képpén: ekképpen 15. 37. stb. ezkeppen 545. ekeppen 557. 

560. miképpen 2. 25. 34. stb. másképpen 3. főképpen 55. ketkep-
pen 445. embőri keppen 513. codakeppen 518. — -ként: egebkent 
75. ajtónként 156. tagonkent 165. utcánként 215. eztendonkent 
513. koronked 91. 109. 587. apronked 486. naponked 576. (napon
kent 481., v. ö. koronkeed Erdy c. 326. 559. — naponkeenth 
Winkl. c. 244.; de: koronkeed 262. f (-ost): kepöst 48. 54. 
tókelletőst 213. kegőst 248. zeretetőst 526. batorfagost 632. 649. 
diceretost 681. halalatost 698. — örömest 7. 40. 117. (v. ö. Örőme-
fón 457.); hibásan írva: zörnüsegös(-t) 109. edoffege(s)t 634. v. 
ö. még: bodogsagosan 683. — -stíd: ruhástól 84. levelestói 146. 
mindőnőstól 196. 619. — -n: igen 420. örömesben 2. 49. erősben 
7. nilvabban 40. nagobban 40. 330. stb. jelősben 90. — edősdőn 
358. zegendőn 580. ingen (XVII, 225.); — kopott alakú módhatá
rozók : hozjab(-an) imadkozic vala 178. vezteg(-en) 205. — Emlí
tendő még: jel ennen 144. 

c) O k h a t á r o z ó r a g : -ért: kiért ( = a mi miatt) 121. 
ertem 559. értőd 306. erőtte 114. azerth 32. ő kence erthes 336. 
zentfegős eletinec okaert 688. — miért (mert) 104. 119. stb. 

d) I d ő h a t á r o z ó r a g o k : -koron: akkoron 58. stb. 
mikoron 10. 13. stb. mindönkoron 68. 79. nemikoron 169. idö 
koron 240. megfogása koron 193. estve koron 462. (v. ö. estve 
383.), zűletesedkoron 489. veterne koron 538. felemelese koron 
681. n : mindon napon 54. vafarnapon 210. másnapon 510. (v. 
ö. tegnap 383.) midőn 397. 465. — Egyéb idöhatározók: regőnte 
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110. tahat (tunc), mastan 268. 309. stb.; eonha 540. mindőnha 
551. — oztan 195. (v. ö. az után 519.); reggel 476. 1. — hamar-
ban (-ább) 165. 

2. A birtokos jelző ragja. 

A -nak, -nek rag kitételét illusztrálják codexünkben a követ
kező példák: criftofnac teste vételére 2. kiknec kellene lennie 
iftennec fiainac 5. megkaromlac menneknec iftenet 6. mas hazna-
latt'a ez zentsegnec vetelenec 12. kosoknac es bikaknac vére az 
sido népet megtiztitt'a vala 14. en vagoc eletnec kenere 17. a mél
tán komonikalonac zivet lelket 19. zeretetnec öreguletit érzi 19. ki 
urnac zent testet vezi 20. gonoffagnac okaert nem érzi 21. erced 
örőc eletnec illatt'at, lelki jozagoknac öreguletit, kőnhullatafoknac 
bőseget, zünec tőredelmefseget 29. a méltatlan komonikalo maga-
nac eletet megrividejti 33. iftennec igejenec halgatafa 39. elfő 
haznalatt'a uronc criftufnac keniíanac halalanac gondolatt'anac . . . 
42. criftufnac teste vételére 42. ez zentfegős kennac gondelatt'anac 
haznalatt'a 43. 48. ez ártatlan barannac o zomorufaga 47. criftuf
nac kennanac ajetatos gondolatt'anac miatta 52. embornec ű hala
lanac idején 58. a pokol mondatic a főldnec alsó rezenec 65. a 
kerezt'enoknec kennoknal naggal kisseb 69. Ördőgnec hatalmanac 
alatta 73. adattatnac erdogöknec hatalmafsaganac alája 76. angli-
foknac cornikajokba 82. azoknac zajokat evvel bekőte 88. az 
iftennec haragjanac vermébe 96. ez ifeten best'enec zinenec latafa 
112. az undog fathannac cac a zinenec latafa 112. a binnec kenna
nac es ug kell lenni 115. bornac itala bemegőn hizelködven, de 
maga . . . 128. a mennec es főldnec annanac banatt'arol 182. magá
rul mondatic vernec zanto foldenec 216. ezt tőrveiíőknec elfordito-
janac leltoc 218. tevén magát iftennec fianac 225. ez velagnac 
hizelkődefenec miatta 324. ez velagnac uranac kennat 343. az 
iftennec mindőn bölcefegenec, es tudomananac kence 354. iftennec 
törvenenec őrizője 397. a baratoknac kozenefeknec utanna 443. 
keralne azzonnac fianac 472. urnac ziletesenec utanna 477. fianac 
elmenefenec utanna 582. terquiliniofnac Ő uranac att'afianac haga 
az orzagot 617. hivattatic zizeknec koronajanac 683. iftennec tes-
teneb vételét 693. iftennec tiztha annanac fia 695. ki mondatol 
mindonőknec malaztos annanac 703. — Látni való, hogy a Nádor-
codex írója kiteszi a -nak, -nek ragot, ha kell, ha nem, sokszor 
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halmozottan. Most ugyanezen esetekre hozunk fel néhány példát, 
melyekben a nevezett rag el van hagyva: jőve betaniabol olivetim 
hegere 156, mongatoc a haz uranac 157. eristus tanitvani alom 
mia megnehezültec 178. veres verő kibocatafa 179. Heliafnac 
imadeagara esoc adatanac, eristus imadfagara . . . 180. lata jerufa-
lem népet felkezülven 185. a papifejedelmec vénei 209. megvagon 
Judit könveben irvan 214. vadolac a nep elíordítafarol 218. a tor 
fejével itic vala 251. en eggetlen eggem zava ez 307. isten zolgaja 
412. a pogan keraf haragjatol 456. attam magam uram jezos 
eriftofnae 505. 510. Pal eghazahoz 614. . . . femminemű embör 
zöme nem latoth 516. isten tefte felemelese koron 681. — stb. — 
Mindazonáltal az elhagyás esetei sokkal csekélyebb számúak, mint 
a ragos birtokos jelzők. 

3. Birtokos személyragok. 

Mindenek előtt a főnévi igenév személyragos alakjairól 
szólunk. Példái : 

1. valaki Örőkke akar élni 32. kivel aílelSc zokot élni 39. kit 
igon kell kevanni mindőnnee 43. o mel igön bodogtalan váltság 
valaztani az öroc kent es elhadni az őroc dieősegőt 107. istennec 
kinneb zolgalni, honnem mint őrdőgnec 134. nem zegőnlod elá
rulni 155. mene az elarulast megteljesíteni 155. kevanam megenni 
159. aláztatni nem akartad, sietni hattad 165, ekképpen kel lenni 
190. jőttetőc megfogni engömeth 191. kezdec jezost vádolni 218. 
ne haggad mafnac en teftömet megfoztani 449. stb. Továbbá: 
harmad gonofsag, kitől embőrnec igön kel magát oltalmaznia 1. 
jo kedvel kel fogadnonk te igeid 7. mind ezögbelől adattatic meg-
efmernönc... 9. ennec zikseg őrökké élnie 17. igen jo istenhöz 
eggesűlnönc 26. mindön kerezt'en megtanulhatt'a, miképpen keljön 
j á ru ln i a , . . . 33. kifc nekőne aggon megtanulnonc... 33. adatec 
megefmernonc 59. kel ezt kegősen ertenönc 82. inkább illic az ö 
zokot zallafara térnie 381. nem vagoc melto hivattatnom zolgad-
nac 387. stb. 

2. ha meltan akar komonikalnia 1. kinec zokot lennie kevan-
sagaba 2. nem jo a fiaknac keneret vennie es vetni (!) az ebeknec 
5, ha jo akarattá vagon iftennec zolgalnia 35. es az jövendőktől 
akarja magát megoltalmaznia, es az penitenciat kez lejend meg-
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tartania 35. vallania iftennec zeretetit, ennec tanoja a jo mivelko-
det 36. űmmagat tiztőfseges jozagra tanítania tugga 49. akarja 
magát otalmaznia 59. a pokol mondatic lennie 65. nagob ken nin-
cen, mint iftennec zinet nem látnia 73. kit ő zokot megégetnie 77. 
akarván engőmet elragadnia es bevetni (!) . . . 88. a mennorzagba 
naggal kinneb mennie, honnem pokolba 134. kezde bánkódnia es 
zomoru lenni (!) 171. kit ekképpen latoc megzaggatvan lennie 345. 
engömet vigaztalnia, es nekőm zolnia megtagad 353. mikoron hal
lotta volna zolnia 363. kezde gondolkodnia 379. kealtania foga 
481. elmene nataliat elhívnia 552. parancola vinnie őt 620. tanít-
tavala kenokat zenvednie 623. be vetec eg tüzes hordóba égnie 
629. sértenie felnec 680. zegenöket foztania femmie alitnac 680. 
nag dolog nugodas nekil fel mennie 685. meíeket zoctanac vala 
tennie 686. ennektova jo mivelkSdetre akarod megadat foglalnia, 
es iftennec akarz zolgalnia 37. ha akarjatoc megtanulnia 683. ha 
akartoc megzentöltetnie, es 5 vele vigadnia 688. taních minket 
tartania iftennec parancolatith 698. 

3. eztes kez volnál megbocatnod 40. igen felöc efnőm 68. 
mire akarod magadat vas bekoval megkötöznöd, mire akarz vele 
elveznöd 106. örömest akartac volna ez velagba elniöc 117. mire 
akarod e pénzt elvennöd 162. hatalmam vagon elbocatnom tegő-
d e t . . . megfezitni (!) tegődet 238. kevanom kereztfajat elvinnöm 
251. kezdec fiam után sietnöm 253. nem akartalac elváltanom 
364. akaral megváltanod 372, enes akaroc vala elmennőm es jut
nom . . . 408. en nem akaroc megfertőztetnőm őbenne 413. kevanoc 
veletöc lakoznom 419. akartalac tegőd látnom 441. ne akarj két
ségbe efnőd 488. iíet nem mernél mondanod 502. legottan kezdez 
örvendenőd 561. nem akarod hinnőd 644. mégsem zőnől meg ege-
beket megcalnod 649. tehozzád nem merőc mennőm 659. kezdec 
sirnom 668. 

Végre megemlítendők még: zerezjőnk valamit ennod valót 
387. nem akarlac tegőd zorgalmaznod te leanodert (nolo te solli-
citum relinquere) 448. || ninc ennekőm kire neznom, fem zömei
met kire vetnom 598. || kezde sírna 248. ne akarj sírna 278. adnac 
vala neki inna bort 287. nem akara meginna 288. sírna kezde 328. 
indulna akarna 466. 1. 

Végig tekintvén e példákon azt látjuk, hogy a Nádor-codex 
a közönséges használaton klvűl gyakran még akkor is hozzáteszi 
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a főnévi igenévhez a személyragokat, midőn a mai nyelvszokás 
szerint a puszta infinitivusi alakkal is beérjük. Eégente talán 
minden infinitivusi alak személyragos volt, míg ki nem fejlődött a 
mai használat, mely szerint a személyragos alakok csak a -nak, 
-nek ragos cselekvő vagy szenvedő személy és dolog kitétele mellett 
maradnak meg, vagy pedig ha ezek alattomban értetődhetnek ; pl. 
nekem irnom kell, mennem kell; e szép tettnek nem szabad 
homályban maradnia stb. A 2. alatt felsorolt példákban az igenév 
eredeti rövid végvoealisát őrizte meg. Az említett régies használat
nak némi nyoma ma is megvan a slavóniai tájszólásban; mint pl. 
enném, csak vaóna is mit ennie; magunk szokájuk asztat tennie ; 
azok tunnak danolnia (Nyőr V, 63.). A -nya alak is sokfelé hasz
nálatos, mint: fáronnya (Nyőr II, 132.), laknya (III, 180.), innya 
(IV, 516.), fonnya (VII, 420.), dógoznya (IX, 544.) stb. 

Egyébként a N.-cod.-ben a személyragokban nem nagy alaki 
eltérés észlelhető : uta (utat) 69. langa 310. haba (viznec hababa) 
626; -e(-je),illetőleg ragok előtt -é helyett többnyire -i van: zere-
tetit 28. 36. efmeretit 29. emlekőzeti 41.153. arnekzekibe 65. füsti 
(füstje) 96. 584. iteleti 106. kezdeti 115. feleletith 188. kődibe 205. 
béli (bele) 214. zikibe (székébe) 239. eli 259. életi 397. nemzetihez 
397. zekit 491. tekinteti 493. ovit (cingulum suum) 496. hitit, 
hitire 512. 618. szenti 544. közepit 639. kési 668. engedeti 674. — 
De a rendes alak szintén használatos, pl. kezeben 69. kepeben 154. 
remenfege 335. elete 658. — Többes-számú birtok alakjai: dogi 
(-ei) 95. sereimi 97. veni 148. tanittvani 151. zavid 272. angali 
346. leanim 623. ágazati 695. parancolatith 698. — Nevezetesek 
még: hivinec (hívőinek) 626. taghira 303. (tagjaira). — V. ö. 
hugi Münch. c. 40. bünid M. c. 118.; a Bécsi c. is rendsze
rint megrövivíti ezeket, Káldi csak néha; eredetibb alak talál
ható még Kaz. c. 109.: zilely (szülei). — Megjegyzendő: ajthat 
(ajtóját v. ajtaját) 699. a Münch c-ben is : aitara, aitarol 105. 
149.1. — ellenben: ajtója Nád. c. 587. ajtójára N. c. 299. || 
negen voltak . . . kettei megfarrad volt, es a kettei megnugvan efmeg 
verni kezdic volt 233. V. ö. az kettey yllyk hozyaad, de az harma
dik nem Brdy c. 408. 
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M o n d a t t a n i s a j á t s á g o k . 

1. Tárgyas és tárgyatlan igeragozás. 

mire nem felőd ilen nag binnec kennat 161. minem halalt 
felz 176. imadkozec azon bezedőt 177. attoc fianac ártatlan veret 
ki ontani nem felic vala 217. inkab fel embőrt, honnem iftent 240. 
iftent nem felőd 269. en vigiliamat böjtöli 489. vigiliakat nem cac 
apostolokét, de mindőn zentőknec, kiknec napok illő, böjtőlivala 
536. prédikál vala cril'tufnac ő hitit 646. imag istent en ertem 666. 

A. fél igét használjuk ma is így. — Különösek a 177. 666.1. 
példák, melyekben ma már tárgyas igealakot használnánk. Emlí
tendők továbbá: tőle be az igeretömet 449. ved hozzad ezoket, es 
tarc nálad 579. (ezekben a végső -d talán csak az ejtés könnyíté
séül van elhagyva; v. ö, feszéts meg [őt] Telegdi, Préd. 149. ráncs 
meg Pázmány [Öt lev. 22. kolosv. kiad.]; ma is : tőcs meg Nyőr 
VI, 429. nyiss ki a kapudat V, 44. dob ki VII, 124.). — embőrt 
istenhez térit, es bintől eltávoztat 60. abbin elvalazt embőrt az 
őrőc élettől 116. mert Decius cazar kerezt'enoket igen háborgat 
vala 608. iftenncc irgalmassága követ embőrt 673. (e mondatokban 
a tárgyatlan igealak a mellett bizonyít, hogy hajdanta csakugyan 
hiányzott a névelő; midőn utóbb használni kezdek, a mutató ér
ielem még túlnyomó lévén, tárgyas alakot kívánt). — Sajátságos: 
mert istenhőz térit, es binnel megkemenűlt zivet tőredelmefsegre 
zerzi 41. (itt meg a másoló nyelvérzéke, úgy Játszik, a jelző által 
is eléggé meghatározottnak érezte a tárgyat) || minemű heí rejti el 
iíen zep zint 427. (ma már «az ilyen» kell: megköszönöm az ilyen 
őszt Petőfi. — A ki az imiilyen vásárfiát vissza nem adja Faludi) || 
iras ugmond, mene mertekkel te merőd, anneval meric neködes 
114. (egészen általános mondat tárgyi ragozással). || ő fiat Joseffeth, 
kit miként holtat siratt'a vala 447. (a vonatkozó mondatokban az 
ilyen tárgyas igealak codexünkben igen gyakori; megvan a későbbi 
irodalomban is, pl. Faludinál; csaknem általános Mikesnél; hasz
nálja Dugonics is, de már a tárgyatlan ragozással fölváltva). 

2. J e l z ő . 
a) M e l l é k n é v i j e l z ő k . 

A sok határozatlan számnév majd egyes-, majd többes-számú 
névszóval jár. Egyes-számmal: soc jot 13. soc jozag 27. igőn soc 
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Iieusagba 55. soc zornű undogsag 96. soc irigseggel 119. soc codat 
143. a foc nep 145. soc bezeddel 223. foc penzön 224. soc nepnec 
252. soc caladval 309. soc pénz 317. soc jövőjaro 380. soc marhám 
449. soc bozzusagot 588. soc kerezt'en 663. — Tóbbes-számúval: 
soc ebec 1. soc kennai 97—8. soc hamis tanoc 204. soc codakat 
223. soc poganokat 225. soc halottaknac 292. soc barátim 309. 
soc jozagokkal 331. soc apolgatasokat 353. soc ziveket 360. soc 
pispökőc 458. soc zentőc 515. soc zizeket 532. soc vitezokkel 571. 
soc sebökkel 672. stb. Összevetve a kettőt azt látjuk, hogy jobbára 
csak a collectivitást kifejező és elvont szók maradnak egyes szám
ban. — Ha pedig a sok előtt nagy jelző vagy egyéb értelemfokozó 
szó áll, akkor a jelzett név rendszerint többes számban van, de 
nem kivétel nélkül; így: nag soc pénzeket 398. mind az zamtalan 
soc zizeket 474. nag soc ezőr émböröc 513. nag soc kerezt'enőkkel 
571. nag soc zolgakkal 586. nag soc kenokat 637. — de másrészt: 
nag soc zantasa vala 531. nag soc nomorusagot 588. V. ö. még: 
zamtalan firokat 87. zamtalan eretnóköc 96. zamtalan binöföc 
111. — de: zamtalan ördög 111. — Szintígy áll váltakozva egyes-
Ó3 többes-szám egyéb számnevek s a minden névmás után: ket 
fiait 171. ket alnoc fejedelméé 567. stb. || de: ketjelös jot 25. ket 
tolvaj 283 | hath irgalmafsagoc 694. heth zentsegec 695. nolcz 
bodogsagoc 695. tizenketh ágazati 695. — de: három ken^r 666. 
öt árpa kiner 192. hatzaz hatvan hat ördög 122. heth napeg 559. 
tizenkét kennarol 70. stb. | mindön jo állat 29. mindon edösseg 
29. mindön generűseg 30. mindön egesség 41. mindön jozagtetel 
62. — ellenben: mindön jozagoc 30. mindön zent doktoroc 50. 
mindön binoknec 159. (V. ö. Nyőr III, 292.) — Gyakori a mind 
szónak használata «egész» helyett; pl. mind ez velagnac 65. mind 
a nag tengörnec 103. mind ő haláláig 133. mind a foc nep 145. 
mind a fokafagot 226. mind főidig 292. mind kerezt'enseg, es mind 
ez velag 335. mind a varost 401. mind népével 519. stb. — Sűrűn 
fordul elő továbbá a nagy jelző határozó szók előtt: nag bevon 57. 
nag hertelen 314. nag nőmőffen 316. nag vigan 407. nag sirva 
487. nag kegősen 528. nag óhajtván 549. stb. Ez alakok többnyire 
latin superlativ határozóknak felelnek meg. — Szintén fokozást 
fejez ki a nagy szó egyéb melléknévi jelzők előtt: nag nehéz zolga-
lat (permagna servitus) 122. nag temerdőc kémen vas zeggel 257. 
nag kegős bezedőt 258. nag keferű firafokat tezön vala 307. nag 
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.zelős palotába 315. nag keferü kenban 317. nag ekős aglepplöc 
318. nag keíerű zoval 331. nag könőrűletős zível 356. nag keferü 
kőnhullatafsal 359. firafanac nag codalatos ókat 452. nag drága
látos ovit 496. nag bevfegos alamiínat 530. nag generűfegő illath 
543. nag nehéz vereség 561. nag víg kedvel 632. nag fókákat meg-
bezelle 641. az ö nag tőkelletös zentsegős eletinec 687. — Meg
jegyzendő : naddeligh (késő délig, usque ad summám meridiem) 
543. v. ö. legnagyobb eccaka: Nyőr IV, 323. — H a t á r o z ó s -
jelzők : fel zoval 231. 290. hatod haznalatt'a az meltan komonika-
lafnac 22. nehezen vetkőzet (súlyos bűn) 25. hamar időn 493. 

Végre ragozottan áll a jelző a jelzett névszó után: ha azt 
latnac kent semmit nem zenvednenec 73. de jaj nag oh annac, ki 
miath eladatic 160. zent embört es könoretőst 421. edős bezedöt 
fokát fogada 455. mindőn háborúságtól testitől, es lelkitől megza-
baduljonc 491. husth, halath generűseggel cenatakat 535. foc 
bozzusagot zenved vala, nekiktol tal mofadekkal való őtőzest 6-
fejére gakorlatost 588. eghazi zerrel mindőn neművel 616. 

b) F ő n é v i j e l z ő k (birtokviszony), 
kerezt'enőknec kennoc 69. anglisoknaccornikajokba 82. azok-

nac zajokat 88. a karhoztaknac könhullatafoc 103. őrdőgőknec 
latafoc 110. binőföknec munkajok; zentőknec meneföc 118. keva-
nom vala a baratoknac eletöket 419. ne legén a baratoknac romla-
fokra 422. a baratoknac közenefőknec utanna443. kiknecjovetökre 
464. az zegenőknec zavokat 529. zegenőknec annokkeppen tartt'ac 
vala 533. kiknec alhatatoffagokat 547. a zentőknec ő feböket 559. 
stb. — ellenben: fergeknec mardofafa, zőmoknec zikrazo konhul-
latasa 108. a vas zegeknec femmi eli nem vala 259. hivattatic 
zizeknec koronajanac 683. — Látni való, hogy a N.-cod.-ben, mint 
általában a régi nyelvben, a többes-számú birtokos-jelző mellett' a 
birtokszóhoz is a jobbadán többes-számú szemólyrag járul. E 
régies használatnak itt-ott a nép nyelvében maradt fönn némi 
nyoma: pl. a leányoknak az apjok (Kr. Vadr. 485. 1.); az a malom 
ott a zsiványok fövárossuk (Nyör IV, 83.); Pistáék bérössük hajtóa 
(V, 86.). 
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3. Határozók. 

A határozó-ragos alakok (fent 35. 1.) használatára nézve a 
N. c. nyelve is, úgy mint általában a régi magyar nyelv, sokban a 
mai nyelvszokástól eltérőnek és sajátságosnak mutatkozik. 

-hefl, -be (-bői helyett): nem izom a vezzőnec gimölceben 
159. a neg viteznec juta eg eg rez benne Ü66. mind ezekbe í'emmit 
ezebe nem vezőn 387. eledelre valót benne megtart vala 533. zel 
tamada, ki 6 bennoc sokakat elsileztven 571. alamifnaval el vala, 
es abban többet meg nem tart vala, hanem cac 580. [V. ö. Nyőr, 
I, 89. 129. 458. VI. 162.] || (-ról h.): kic az 5 zent kennaba gon-
dolkodnac 50. háromban vadolac jézust 218. okot nem lelőc, kiben 
őt vadoljatoc 226. mindezőkben nem panazola 258. e dologba 
fenimit nem tudna 590. (v: ö. femmit sem tuttam bele : Nyőr IV, 
135.) || (-ra) : zömeit mennben felemeli 595. napzínbe valtozec ö 
orczaja 634. mennekben tekente 260. || latinosan: ebben (in hoc) 
zülettem, hog bizonsagot tegec az igassagrol 221. 1. || -be .-' vérrel 
verittözec beléje 48. a munka kit te beled es erted zenvettem 
306. || -böl (-tói, miatt): az irig embőr mas embőrnec bodogsaga-
bol bodogtalan, mas embőrnec jamborsagabol gonozkodic, mas 
embőrnec lelki keversegeből elfonnad, . . . zepsegebol megfeketődic, 
. . . velagoffagabol megvakul 120. ruhájából megfoztani 263. || -ért 
(miatt): megragac ü nelvőket a nag kennac keferufegejert 5. meg-
karomlac a nag kenert 102. ez éjjel lathas miatt fokát zenvettem 
ő érte 241. aleg zolnac vala a bánatért es firafert 305. || kerlec 
lelkodnec idvőffegejert 414. kére űtet iftennec zeretetiert 660. || 
iregsegert arultac el 217, 

-hoz (-vei): igőn jo iftenhöz eggesűlnonc 26. criftusnac 
komonikalafaba az az hozja eggefűlefbe 31. femmi igéd te nekőd 
ne legén az igaz embőrhőz 241. (V. ö. ki eggyesült felséghez Kat. 
v. leg. 2559. s. hozjá eggyefülnec vala Winkl. c. 115. valaki úrif-
tenhez eggyesől Erdy c. 100.) — || őregejt ajetatofsagot iftenhez, 
es zeretetot atía fiához 28. nag ajetatofsaga vala a zent Apalin 
azzonhoz 483. || en femmi okot nem lelőc hozja 222. 

-n (-on): (ról) tudakoznac nemellec azon 79. (v. ö. meg. 
tudakoznának életéről sz. Marg. él. 122.1.); tanacot tartanac a 
penzön 216. || a kőzikklanac repedőzefen, a koporfonac nilafan, a 
főldnec megindulafan erced . . 42. (v. ö. Nyőr VII, 293—301.) || 
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kerőnc tegőd azon, hog . . . 123. istentol ezon megtaníttatec 456. 
(v. ö. Azon kérem Istenemet Kr. Vadr. 160.); || a criftus ezökön 
ördögnec zabadsagot hagot 122. kiken a criftus Őrdögoknec hatal
mat adót 123. || bankodec a Judason 160. sirnac vala inkab anna-
nac banattfan, honnem fianac serelmen 305. ketkeppen való 
navalan siroc en ma 445. ezön igön megzomorodot vala 455. ezön 
a keral igön megharagvec 546. || mire a keneth nem adatot el 
haromzaz penzön 152. ammin a kenetöth eladbattac volna 154. 
foc penzön megvenni 224. nem akartalac en tegöd egeb fion elvál
tanom 363. (v. ö. ő sem tartozik elhinteni a búzáját ajándékon 
Mikes, Tör. lev. I, j 35.); mit vettél a száz forinton Népk. gyűjt. I, 
441.) || egbazat rakata bodog ázzon nevén (nevéről, vagyis: róla 
czímezve) 615. || kic ö vele valanac kezefsegön haga 552. (v. ö. 
kezesül hattam 559.) 

-Jiafc : a ferelm igenlő lenne monno kennanac 155. (latin.)|| 
istennec i'emmi ennél kellemetősb 62. iftennec lezön gülöfegős 
126. angalaknac utálatos 126. tiztőletős mindőnőknec 397. (lati
nos) || a jezost kit te iftennec imacz 502. 

-ra: a kenzoc merőggel mind halárra itatac 642. || ez zent-
segnec vételére járulandaz 28. (v. ö. hozja járulhat 34.); es hog 
jutanac a varofnac kapujára 379. 383. || erre jöttem ez velagra, 
h o g . . . 221. arra jöttem, arra zülettem, h o g . . . 278. (v. ö. ebben 
zúlettem, h o g . . . 221.) || orczajara megverefüle 196. || -TÓI: (ért, 
miatt) kiről aggonc halat 63. (v. ö. keménségös nagy kenődért 
adok hálát sz. Bern. hymn. 68—70.) űtet fegelmezic vala (feddik v.) 
a penitenciatartasrol 88. róla penitenciat tartót 131. jaj enneköm 
iíen nemi latafrol 344. mikoron anna erről igőn feddene 497. a 
miről te engömet feddez 498. mindőnőkről penitenciat tartót 672. 
gonozrol nem bánkódni 694. || kiről codalkodic 67. (v. ö. ezon el-
amelkodic 68.) kiről codalkozvan es elamelkodvan 76. amelkodic 
ez ileten kenrol 108. ez iíen társról őrűlnec 338. (v. ö. kiről sokan 
czodálkodnak Kat. leg. 902. s.; nagyságáról csodálkodni Nagysz. 
c. 210. || mindönkoron vannac idvöffegőkről nag bátorságba 133. 
(latin.); kettőről kerde 196. 

tői: zem zolhatec en bánatomtól 252. a fokassagtol nem 
láthatta vala jézust 261. meghervatvala a nag böjtöléstől 435. 
(magyaros használat; v. ö. szeretőt is tarthatsz tőlem Népd. attól 
ugyan adhatsz szállást Népk. gy. I, 140.) || hog a zizektöl kerezt'en 
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tőrven el ne fokafulna 468. Megjegyezzük, hogy a szenvedő ige
alakok mellett codexünk a -tői vagy pedig vei ragot használja; pl. 
mindőnóktől megefmertetic 76. felemeltetec a földről az 6 húgaitól 
344. a halaitól meg nem vigaztaltatnec 360.) || az ajtotartotol 
megizene 418. 

-vei: (-tői, által) a lelöc a halálos binnel megcorul 15. 
valaki e binnel meggőzetetendic 127. ördöggel beneletnec (: a diabolo 
absorberetur) 198. kikvel zönetlen gőttretőm 332. (v. ö. fertezetes 
fzelletektől gyetretnek vala Münch. 120. gonosz lelkek miat gyett-
retnek vala Jord. c. 539.) || alamifnaval el vala 580. || zepseggel 
felülmúlja vala mind az orza^beli zízeket 492. jamborsaggal es 
bőlcefeggel egebeket felül mulvala 493. (v. ö. testei tizta vala Gorn. 
c. 349.) || lábbal felfiggeztethe 519. (v. ö. két kezödön figgesztetél 
sz. Bern. hymn. 51. s.) 

-vá, -vé: zegenöket foztania femmie alítnac (pro nihilo du-
cunt) 680. || zabáddá haga őket 120. 

4. Határozó igenév. 

A mai nyelvben, mint ismeretes, a -va, -ve egyaránt áll cse
lekvő és szenvedő értélemben; míg a -ván, -vén alak csak az előb
biben használatos. A régi nyelvben azonban ez utóbbi alak 
szenvedő értelemmel is sűrűn fordul elő, a -va, -ve ellenben, mely 
amannak csupán elrövidult alakja, általában véve ritkább. A mi a 
Nádor-codexbeli használatát illeti: előfordul a -ván, -vén cselekvő-
leg is, s ép oly különféle mellékmondatok rövidítésének tekinthető, 
mint a hogy a mai nyelvszokás szerint szerepel. így : dicere űtet, 
mondván 29. ő halalanac idején megvigaztalja az öröc vigasagrol 
űtet bizonossa tevén es Ő halalanac utanna az öröc dicoseget neki 
adván 58. bizvan iftennec irgalmaffaba, jo lelőkkel hozja járulhat 
34. oth jelönnen lezőn űtet megvigaztalvan, es ellenségtől megol
talmazván 63. es jelőnec oth fenossegnec angala, megtiltván, hog. . . 
88. kezet lábat megkötözvén vettefsec ig be az öröc fetetsegbe 99. 
uganezen doktor kőnörülven a binős embörön, ugmond . . . 106. 
azoc vacoralvan (míg ők v.) bankodec a Judason 160. űk vacoral-
van véve Jézus a keneret 163. jelőnec neki angal megerőfitven 
űtet 178. meftorodet arulas zerint elattad nepeknec alamifnajat 
megurozvan 213< megvervén űtet elbocatom 227. azért ilen adót 
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hatalmai gonozul ne elj. törvén ellen valamit tevén 238. barátim 
vannac, ezt a pénz tevén (és ezt a p. teszi) 309. fogdofsa vala 
palast'aval az ala hulló zentsegös vert, nem akarván, hog a földet 
illetneje 345. stb. 

Gyakrabban használja codexünk ez alakot mind folyó, mind 
befejezett cselekvésre vonatkozólag oly esetekben, hol ma a -va, 
-ve alakot használjuk; így pl. bornac itala bemegön hizelkődven 
128. tani tv anit mind aluvan lele 1 73. lele ükét aluvan 177. 185. 
lata Jerufalem nepeth felkezülven 185. dicőülven jelönöm 278. 
minemű melseg fogvan vizi 427. elmem meg vagon eröfúlven 500. 
lattá volna ö orczajat meghervadván 501. tekentven 6 urat hatra 
fekven 563. megjelönec eg kis hajóban űlven 573. latom en jegő-
fömet tartvan irast 630. stb. — De leggyakrabban fordul elő szen-
vedőleg; mint: meg vattoc terhelvén 6. ith vannac letévén 30. 
vagon letévén 55: meg vagon teremtvén 79. meg vagon zerezven 
100. meg vagon irvan 101. 202. stb. kiknec zerezven vagon 108. 
megjegezven latjatoc 256. vala ez nev meg irvan 265. drágalátos 
ruhákban nem vag Öltöztetvén 320. lepedőbe fekűz takartatvan 
320. lata feligazítvan három kereztfat 344. latoc megzaggatvan 
lennie 345. arra valatoc terömtven 351. általvervén tartatnac 353. 
el vagon rejtvén 354. meg vagoc mővetven 358. vagon megfertőz
vén 365. neköm adanac megölvén 369. lelec ütet igőn meggőttret-
ven 425. vala neki eg űste felfüggeztven 485. vala kövekkel meg
ékesítvén 496. valamit kertel, meg vagon adván 509. meg vagon 
zerezven 524. oltára kamorajaba vala rakván 528. a hazafsagnac 
agatol valaztvan voltanac 534. nem embőri kez miath vala alkot
van 579. adván vagon tenekőd. 628. meghalván vagon atte imád
ságod 631. ajándékozván legőn zeretetnec mivelkődetivel 633. ez 
nincen embőri allatnac adván 643. megleznec halgatvan 656. 
megmondván vagon 675. — stb. — A -va, -ve alak így használva 
csak gyéren fordul elő; pl. megpeldazva vagon 154. meg vagon 
irva 180. te zent fiad kötözve vitetic 194. hol jézus kötözve vala 
200. valamit kevanz, adva vagon 489. El vele még codexünk ezen 
kifejezésekben: kevés vártatva 201. űtet nilva megutalnaja 475. — 
kevanva kevanom 159. firva fira 387. germőksegetől fogva 56. 
matol fogva 159. mindőnőstöl fogva 270. holtakelve 477. 

Egyéb nevezetesb használatai még a -ván, -vén-es alaknak : 
es lön elbagadvan 178. nem lön engedvén nekőm, hog 556. || lata 

Á 
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figven (függni) az ő zent fiat 344. mikoron hallotta volna firvan 
es neki kőnőrögven 361. lata zent Apalin azzont jővén angalokkal 
488. imádkozván latt'ac vala 542. lata az zent azzonnac kezeit eg-
befogvan, es zömeit behunvan a föltol felalvan három senggel 667. 
(v. ö. őtet megh haraguduan fenki nem lattá: hanc irascentem 
nemo vidit Tih. c. 279.). 

Különösek még: a temető helnec ajtójára nag követ tamazt-
van es elmene 299. (alkalmasint tollhibából áll az «és» szó e 
helyen); leanim, vattoc zent irasba tanul van, es jol tuggatoc 
€23. 1. 

A nyilván szó csak a már említett helyen van nyilva alakban ; 
egyebütt: nilvan való bizonsag 34. nilvan meglattatic 76. mikép
pen nilvan megteczic 89. enneköm nilvan vagon, h o g . . . 329. — 
Ajogva mellett is van fogván alak: az időtől fogvan 281. galileatol 
fogvan 294. attól fogvan 447. stb. 

Végre codexünkben is gyakori a határozó igenév teljesebb 
-ván, -vén alakja tárgyi viszonyban főnevekkel, mely utóbbiak 
néha személyragozva vannak; így: mind térd hajtván mondanac 
183. térd hajtván űtet megmovetic vala 233. feje hajtván elbocata 
Ő zent lelket 292. keze elteríttven ugmond 306. imadsag tevén 
megalg engőmet 416. mint a farkafoc a johokra, fogoc cikorgatvan 
efenec 474. kezei elterjeztven ivőlt vala 596. — Különösebb a 
tárgyrag elhagyása ezekben: ki bezed megvegezven 167. mel 
imadsag megvegezven 506. a hoheroc ez zo halvan 507. ez coda 
latvan 518. ez imadsag megvegezven zozat jőve mennből 523. es e 
megmondván elmene 552. ez halvan elfuta 562. (v. ö. ezt hal van 
a cazar 566.); egebeknec kenna latvan 566. e nag coda latvan 599. 
ez mondván a tőmlőczben rekeztethec 637. (V. ö. az ajtoc megnit-
uan kizalada Bécsi c. 171. es feie le haituan elerezte ö lelkét 
Münch. c. 211.) 

5. A hasonlítás tárgyának ragos alakja. 

Az összehasonlításban a középfokú melléknév mellett code-
xünk rendszerint a -nál ragot használja; így: ennél kellemetösb, 
ennél erdőmősb 53. mindőn jozagtetelnel nagob 62. kegoknal zőr-
nűbbec 67. ennél nagobbat es többet 85. énnálam nagobban vet
kőztél 327. nálatoknál kemembec 352. stb. — Ellenben a 105. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIX. * 

) 



50 ZOLTVÁNY L. IRÉN. 

lapon: es valaki neki többet zolgal a binnec miatta, addig (annál) 
nagob es tőb kennal fizet neki (v. ö. de myg towab towab adyg 
nagyoban meg bewőyty Erdy c. 642. 1.); a 648. lapon: vagoné 
egeb keral en tőlem (V. ö. kitül e világon szü jobbat nem talál: 
Nyőr III, 384. — Hernád völgyén, meg Hegyalján is használato
sak: tülem jobb, nagyobb s több eff. Nyőr IV, 115.; — a moldvai 
csángóknál szintén hallhatók: mitől toább, attól rosszabb lesz; 
nagyobb az út ed posztától: Nyőr III, 4. és X. 200.) 

6. Az alany és állítmány egyezése. 

Az ú. n. «constructio ad synesim» codexünkben is előfordul, 
így: az 6 zőmőc megnehezűltec 177. mindezőc az irigsegnec haz-
nalatfa-1^1. keth hamis tano eloalla es mondanac 204. negen 
voltac, a kith jezost ostorozjac volt, mert kettei megfarrad volt, es 
a kettei megnugvan efmeg verni kezdic volt 233. es mind a fokaf-
sag, kic valanac oth 293. a gazba oltőzöt procefsio lafsu lépessel 
mendegelnec vala 376. mindenic leana zent Sofia azzonnac jelöne-
nec 634. — Megemlítendők továbbá: nincen immár vad es madár 
hufod, fem jelős vacorad, fem jo fives b o r a i d 318. || doktoroc 
vetnec neminemű jegeket, kiből. . . 34. en azokat oían nagnac nem 
alejtom 74. mindazokat, mivel . . . 102. nem hallódé, mit ellenod 
mondnac tanofagokath 217. lábairól, ki megzegőztetőt vala 271.— 
tanié meg engom azokra, kik istene 414. kie mindőn joc, kic van-
nac 454. (V. ö. kis kertemben violákat ültettem, melyet minden 
hajnalba megöntöztem Erd. Népd. I, 198.). 

7. Figura etymologica. 

dicerettel dicere 29. harangoc harangoztatanac, kűrtőc kűr-
tőltetenec 246. coronaval coronaztatot; ostorokkal megostoroztatott 
264. eg halállal haljanac 274. imiíen latast lata 313. nag igereto-
ket igére 455. ne akarjatocmagatoknac kencezni kenceth főidőn,— 
kencezjetoc magatoknak kencot mennorzagba 497. zornű halállal 
hala 516. — (1. Thewrewk E. értekezését: Nyőr III, 385.). 

8. Sajátságos ige-használatok, 

tekintve különösen az igével összekötött névszó ragos alakját: 
kiket pokol tüze benel, azokat a bizon velagossagtol megvakejt'a 80. 
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megtiltván Ördögeit, h o g . . . 88. (v. ö. tilutoa wt HB.; codexünkben 
más helyeken: tiltja az ireggektol 1. kezdec ütet róla tiltania 84. 
mindőntől megtiltafec 99. 1.); nem tilovec 6 gonoz zandokarol 155. 
(ipy a Winkl. c. 144. is; ellenben: az hajdinátul és az földektűi 
te kegyelmed es eltilógyék 400. m. lev. 73.1.); sietni hattad, ammit 
(a mire) tőrekődic vala 165. magzatomtol megpuztuloc 277. (v. ö. 
arvaja lezek en atyámtól őzvegge lezec en j égősömtől 364.); neköd 
femmibe meg nem fogatkozic 379. 380. mindönnap jo mivelköde-
tekhez es alamífnalkodafokhoz igekőzic vala (eleemosynis intentus 
erat Leg. Aur.) 433. hog a zizeknec haláláról batoretanaja (conso-
lans eam super nece virginum Leg. Aur.) 475. hog te is megzőnnel 
atte balgatagsagodbol 505. (v. ö. ne zönjel meg az imádságtól: ne 
desistas ab oratione 429.); ki nerhetne neköm azt, hog en iíen 
embörhez birnam (ut coniungar tali viro Leg. Aur.). 

9. Nevezetesb szófüzések és kifejezések. 

inkab akarnac az nag zőrnűsegös kenban lettőket, honnem 
az ítéletre való kijötöket (akarják hogy légyenek, kijöjjenek) 75. 
baratofoc lőnec őzve 224. (v. ö ma is : mindennaposak öszve == 
mindennap összejárnak Nyőr III, 177.); kit vöt vala hazafsagra 
557. az ur iften legén melto (dignetur)... 587. — L. több effélét 
a szótani rész elején. 

10. Szórendi nevezetesb példák. 

Ha a régi nyelv valamely különösebb tulajdonságáról bajos 
ítélni: bizonyára a szórendi sajátságok azok, melyekről egyelőre, 
a többi nyelvemlékek ebbeli tüzetes ismertetése előtt, tartó'zkodó-
lag kell szólnunk. Mindenesetre helytelenítendő azok eljárása, kik 
a dolognak könnyebb végét fogván, ha valamely mondat a mai 
fülnek kissé különösen, szokatlanul hangzik: rámondják azonnal, 
hogy ez meg az latinismus, germanismus vagy egyéb barbarismus. 
Való, hogy idegenszerűséget eleget, vagy inkább sokat is találunk 
a régiek nyelvében; de több, manapság visszatetsző szófűzés 
számtalanszor előfordul más-más szerzők irataiban s nem hihető, 
hogy az egytől-egyig anomália volt volna azon időben is. — Szó
rendre nézve a Nádor-codexben megjegyzendők a következők: 

a) i g e k ö t ő k e l v á l a s z t á s a : el a varosba akarok menni 
4* 
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404. megcokolvan a vént el hazahoz mene 433. es e meg mondván 
el hazahoz mene 552. ez velagbol mulec ki zent Elec 601. jöttem 
be romába elő iftennec aldozatoth hoznom 622. (V. ö. a mai nép
nyelvben: csordul könnye le a fődre Vadr. 175.; a házba megunta 
magát, ment ki a kertbe Nyőr II, 419.). b) i g e k ö t ö k el n e m 
v á l a s z t v a a f ö l s z ó l í t ó m ó d b a n : vegetöc es megegetöc 
ez en testöm 158. eltavozzec en tőlem, akki iftentől elefőth 554. 
(V. ö. azt mondom, hogy elhord magad Népk. gy. I, 387.; hát te 
mit csinálsz, kitakarodj mindjárt u. o. 461.;- meggörbtijétek jól a 
hátát Nyőr IV, 516. stb. — c) e g y é b e s e t e k b e n : vevec űtet 
es kivivec zederjes palástot reaadvan (adván reá) 244. mire at'am 
engőmet elhattal (m. h. el. eng. aty.) 285. orrokból kegoc kizar-
maznac vala 337. firalmas zoval ekkepen felkealta 339. igére, ha 
az ü követi jo valaz nekil megternenec 455. incelködven, minemű 
kegötlenf égőkkel megteríthetne leanat 510. latvan, hog. . , igennag 
örömmel betelec 573—4. kére, hog megáldana űtet 660. (V. ö. 
nézze kjed csak a tarkát, mind feltartsa a farkát Vadr. 162.; talpig 
gyászba beborulok Erd. Népd. III, 7.; óh mely jóízűt elaludtam 
Népk. gy. I, 98.; hogy ne kelljen a czérnát sokszor húzogatni a 
tűbe, olyan hosszút belehúzott, hogy . . . 394.; nem elfért volna 
másutt ? II, 420. stb.) — d) e g y é b i g e k ö t ő i p é l d á k m é g : 
nem cac criftost ez eletén gonoz kerezt'enec megfezític, de meg az 
il'tent ugan megőlic 4. temefsetec anathes el fiával 305. mert nem 
utal tegődet meg isten 437. meg irvan vagon 677. halgafsatoc, ha 
akarjatoc megtanulnia 683. anadnac méhében zentöle miattad vi
lágot meg 699. — e) k ö t ő s z ó k k ü l ö n ö s e l h e l y e z é s e : 
ezöket es ezökhöz hafonlotofokat mikoron mondana 428. kevés 
napnac kedeg utanna 433. az kardinaloc kőzőt midőn akaratt'at 
megmonda 465. felesegenec mikoron eljotvolna az ő zilese 483. a 
mife mikoron megvegeztetőt volna 486. Adrianos ezt hog hallotta 
volna 635. zent Sofia ázzon mikoron volna enne kenba 648. stb. 
az utóbbihoz hasonló. (V. ö. Látom pajtás a garatra hogy felöntötté 
Nyőr IV, 523. vidám napokat ha élek, szolgálni megigyekezek 
Vadr. 246.) — / J a z a l a n y v a g y é r t e i m e z v é n y k ü l ö 
n ö s e b b e j h e l y e z é s e : miképpen monga zent Bernald 103. 
ha valami gonoffagba ő eset volna 432. en vagoc eg mezítelen 
azzonallat 659. mert the vag irgalm nerő kegos ziz Maria 700. 
aldot te vag Maria 700. — g) az á l l í t m á n y e l h e l y e z é s e : 
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mond meg enneköm, mith oth lattal 334. mert foc pispökőc ű 
hozzajoc jonec vala 458. mel bodogsagba minket vigen at'a, fiu stb. 
491. enes vigan titokét kővetlec 624. jaj jaj, minemű zegen es na-
valas embőr en vagoc 647. || vala zent adorjan genge ifju 563. 
leanim, vattoc zent irasban tanulvan es jol tuggatoc . . . 623. en 
zamlallac titokét leanim köziben 625. uram jézus, ki vag hitnec 
kezdeti 627. o cazar, te es atte tanacid vattoc mind elmetóc nekil 
644. juta efmeg Adrianos cazarnac eleibe 650. — Végre megemlí-
tendők még: monga ebeknec az zent iras mind az iregöketh 1. 
mert valaki ez elleten fortelmefsegnec magát aggá 2. mert főképpen 
az zentöknec imádságába nem al embornec idvössege, de criftus-
nac kennaba 55. annera eltavoznac, hog örőkke űtet soha nem 
lattac 70. mert embornec kétsége vagon róla, hova a halalnac 
utanna megon 311. es imma kellé tegód meggözni eg erötelen 
leannake 360. es martiromsagot egetömbe az zizekkel vallana 464. 
ol erősen magát ostorozja vala, h o g . . . 538, kiknec Adorjan alha-
tatofsagukat ezebeveve 547. es a ferbol jő vala ki of edőfségős 
illat, h o g . . . 601. mennekbe mel nag diéöfeg tegődet var 634. 
megmonda, hog meg nag foc kenokat ű nevejert kell zenvedni 637. 

11. Latinismusok. 

Hogy codexünk legnagyobb része latinból van fordítva, 
ahhoz kétség nem fér; nem csoda tehát, ha az író a fordítás 
nehézségeivel küzdve, — kivált oly korban, midőn nyelvünk még, 
tagadhatatlan, nem állott a kifejlettség valami magas fokán, 
számos idegenszerűséget, nóvszerint latinos szófűzést, módhasz
nálatot stb. ültetett át nyelvébe. Mindazonáltal óvatosaknak kell 
lennünk ezen tekintetben is ; mert sok olyasmit bélyegzettek már 
idegenszerűnek, a mi nem az. 

Az eddigiekben is már több latinismust említettünk fel, 
nevezetesen a ragos alakoknál; ezeken kívül még a következők 
találhatók. 

a) L a t i n o s m ó d h a s z n á l a t : . . . megesmernőnc, mel 
igőn nag felsegős jozag jőjjőn (!) minekőnc.. 9. mene haznalatt'a 
legőn. . . megesmere 26. jelöntetic mene haznalatos gimőlce legőn 
41. miből embör veheti, ha melto legőn ez zentsegnec vételére 59. 
tudakoznac azon, hog ha a pokolnac tüze legőn ugan testős 79. 
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hog ez mind ekképpen legon, z. János megbizonítta 92. vájjon ki 
az, ki mindezőket megmondhafsa 113. megteczic, meí igon nehéz 
legon 128. Judast fesvenfege keteleniti vala, hog Jézust elarulnaja 
149. bocata angalt, ki ütet megerőfitene 173. nelvedes azt mu
tatta, hog o kozzuloc való leg 201. kezde megtagadni, hog nem 
efmerte volna az embört, a kith mondana 201. Pilatos latvan, hog 
semmit nem haznalna 242. es alkotanac kenetoth, hog minth a 
zombat elmulnec, jönnenec megkenni Jezost 300. arra valatoc 
terőmtven, hog attű uratoknac fejet altalvernetöc 351. bánatos 
vala, hog 6 neki fia nem volna 397. kinec midőn kazdagsagit 
h a d n a . . . 398. parancola, hog mind a baratoc begilnenec 459. 
megizene neki, hog o földéből kimenne 471. vegeze arra az o gon-
dolatt'at, hog űtet tartana eg magas toromban 493. tugga vala, hog 
iftennec orzaga volna a hitben 495. haragjában haga, hog ez zizet 
ozlophoz kőtoznec 506. kérdi vala, miért ö firna 537. lata, hog 
Natália igön nomős volna 569. megparancolvan 5 neki, hog a 
helre menne, holot uz urnac teste volna 571. tanacoza, hog egha-
zat rakatna 615. — Ezek határozottan latinos használatok. 

Említendők továbbá: jóllehet az napnac höfegen fekőgenec 
21. jóllehet, hog ez zentsegőt hozza vege 21. jóllehet ezt fenki nil-
vanvalo bizonfaggal meg ne efmerhefse . . . 34. jóllehet a pokolnac 
kenna zamtalan legon 70. jóllehet, hog abbin legőn kevés ideiglen 
115. — és egyszer jelentő móddal: jóllehet aleg zolnac vala 305. 
— E használatot is latinosnak szokták mondani; de azt hiszem, 
nem az. Igaz, hogy manapság a nép e kötőszót nem használja; 
ismeretes nzonban, hogy hasonló megengedő mondatokban a föl
szólító mód használata nem épen ritka. Pl. bár akárki megtekint
sen Erd. Népd. III, 40. kérjed bár az égre földre, neki mindegy; 
bár tűz vagy tenger, éles fegyver fogyaszsza éltemet 126. vissza
jövök, ámbár most elhagyjalak Népk. gy. I, 216.; akármint ragyog
jon a nap, de C3ak nem lát a vak Erd. Közm. I, 247. stb. 

A következő módhasználatot sem merném egészen elítélni s 
minden egyes esetben latinosnak bélyegezni: kezdec kérdezni, ki 
ezt akarnaja tenni 163. megkérdvén, hog volna neve 621. kérdi 
vala, hog mi volna ez latas 634. hog megmondana neki, ki volna 
662. — ellenben már kevésbbé hangzik jól : megkerdec űtet, mit 
latot volna 85. (V. ö. kérdé az embert, hogy nem tudná-e a király 
rezsedenciáját megmutatni Népk. gy. I, 367. kérdé, hogy mi czélja 
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lenne utazásának 364.; megkérdezte tőlük, hogy mivel lehetne 
annak elejét állani, hogy az ő leánya ne lenne mindig olyan szo
morú Népk. gy. II, 404.; kereté, hogy lenne jelen a mulatságon 
Mikes K. stb. stb.). 

Hasonló véleménynyel vagyok a következőkről i s : mikoron 
immár zűlni kellene 484. mikoron eljutott volna a vendégség 
napja 484. mi2oron bebocattac volna 485. mikoron a mife megve-
geztetett volna 486. stb, stb. Effélék csak úgy hemzsegnek code-
xünkben is, mint a többi nyelvemlékekben, természetesen csak az 
elbeszélő részekben; másutt: mikoron embör meltan komonikal 
19. mikoron a hő keneret ezed 20. mikoron.. jarulandaz 28. stb. 

Végre említendők: mielőth elárultad volna 156. — ellenben: 
kevanam megenni a vacorat, mieloth megkenzatom 159. V. ö. 
mielőtt felülne lovára, megrántja üstökét Arany (Prózai dolg. 
306.); mielőtt elmennél, nesze ez a fontos kalács Népk. gy. II, 
381.); (1. Szarvas G. czikkét, Nyelvőr II, 395.) | miglen a tik ketzer 
zolna 169. (v. ö. míg az apa oda járna, én viselek gondot rája Nyőr 
V, 140.) | minekutána alleloc iíeket mondót volna 321. azkeppen, 
hog lefekűt volna z. János monda 163. hog ezt mondotta volna, 
eggic az zolgaknac arcél cápa 196. es hog zajába votte volna 287. 
es hog mentec volna Jezoshoz 295. stb. — ellenben: es hog (a 
mint, midőn) megfag vala 84. onnaton hog kimene, legottan tic 
zola 199. (V. ö. a mint menne, mendegélne Nyőr IV, 474. a mint 
a város körűi haladna Népk. gy. I, 199.; másrészt: Miklós annya 
hogy meglátná... Vadr. 7.; a hogy émént a kis egér, h á t . . . Nyőr 
V, 420. stb.) 

b) Az i n f i n i t i v u s használata: ezögből adattatic meges-
mernonc 9. a pokol mondatic lennie bidős helnec 65. mindonkoron 
lattatic elkezdetni 68. imádságban a kent róla elvetni kéri vala 
179. mas embőrtol felnec vala megfortőzni 217. Pilatos monda 
megostoroztatni Jezost 231. ugan lezön, miképpen lenni akarjatoc 
244. ezt igaznac tudom lenni 326. kit ekképpen latoc megzaggatvan 
lennie 345. latom fargasaggal meghervatnac lennie 353. nem vagoc 
melto hivattatnom zolgadnac 387. parancola űtet bevinni 403. 
feloc en at'amtol (!). engödetlennec lennőm 408. es hog te hag iíen 
zepsegnec zemérmet vallani 409. fenki nem vei engomet lenni 
leannac 417. Pafuncius kedeg alejtt'a vala bineről kesergeni 435. 
ketté repedvén ű neki kaputh ada kijoni 518. hertelen halalt ne-
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kiöc látni ne ag 523. intic vata ketzer ennie 535. ne tőrtenec neköm 
zolnia az ö zajával 554. melto löl a zentec közibe zamlaltatnod 
564. parancola az azzont eleibe vinnie 620. parancola az ö ruhájá
ból mezítelen foztania 635. parancola ö testet az ebeknec vetni 650. 

c) L a t i n o s i g e - h a s z n á l a t o k : Ő kenna eth emleköz-
tetic (recolitur) 9. mikoron felkölt volna imádságáról (dum surgeret 
de oratione) 173. nem ketölködni bocanatot (non dubitare veniam) 
212. ezt tőrvenoknec elfordothojanac leltoc, es cazarnac adót adni 
tiltonac (hunc invenimus subvertentem gentem nostram et prohi-
bentem tributa dare caesari) 218. ártatlan vagoc ez igaznac veretöl 
(innocens ego sum a sanguine justi hujus) 242. miképpen lelködet 
által nem mente ez hallás (quomodo animam tuam non transiit 
sermo iste) 281. miképpen mented által ellenfegöknec torit (quo
modo transisti insidias adversariorum) 451. teritte magát (conver-
tit se) zent fiahoz 350. 356. arvaja lezec en afamtol (orphanus fio 
a patre), őzvegge en jegősőmtöl 364. hire neve elteritte mind a 
varost (opinio autem ejus peragravit totam civitatem) 401. ne 
zonnel meg az imádságtól (ne desistas ab oratione) 429. nem tudom 
mi tőrtenec atte leanodnac (quid accideret filiae) 429. mi lőtt legőn 
ammi baratonknác leanarol (quid factum sit de íilia amici nostri) 
430. nem akarlac tegod zorgalmaznod te leanodert (nolo te solli-
citum relinquere pro íilia tua) 448. erősb eletet vifel vala (severio-
rem vitám gerebat) 534. lafsad en uram, hog meg ne rettenj 
(videas, n e . . . ) 560. hitődet, kit tartaz (quam tenes) 622. . . . hitire 
fordult (tért, convertit se) 641. criftufhoz fordula (téré) 652. 671. 
ifteni hihlesre magát nem teríteni (ad inspirationem divinam se 
non convertere) 692. — Ide tartoznak még: ne akarj engőmet 
elhadni (noli me derelinquere) 273. ne akarj firna 279. ne akarjatoc 
űtet eltemetni 305. ne akarjatoc codalni ezön 629. ne akarjatoc 
zeretni 676. — zep atte orczad, azért en felőc, hog ne legőn (timeo, 
ne sit) a garlo baratoknac romlafokra 422. felven, hog meg ne ef-
mertetnec 437. [Megjegyzendő, hogy nincs meg a Nádor-codexben 
a nehogy, hanem mindig: h^gy . . ne áll; így a 25. 168. 174. 216. 
294. stb. 11.] Végre: tőn nekic bezedőt (fecit sermonem) 167. oth 
tonec vacorat (ibi fecerunt coenam) 151. 383. imádságot tenni (ora-
tionem facere) 416.418. stb. zot tőn (verbum facere) 482. áldomást 
tön (benedictionem facere) 653. veget tenni (finem f.) 181. ala-
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mifnat t. (eleemosynam f.) 530. 531. vendégséget t. (epulum, con-
vivium f.) 483. vallást t. (confessionem f.) 653. 

d) E g y é b l a t i n i s m u s o k : erosb eletet vifel vala min-
dőn klaustrombelieknel, előzőr ebben (in hoc), h o g . . . 534. ebben 
zűlettem (in hoc natus sum) es erre jöttem ez velagba hog . . . (ad 
id veni in hunc mundum) 221, o ennekom bodogtalannac (vae mibi 
misero) 556. (másutt helyesen : jaj ennekom 594. 597.); o ennekom 
zerető fiam 350. jaj ennekom zerető fiam 363. (másutt helyesen: 
ó én fzerető fiam 352. 364.) — Sűrűn fordul elő továbbá a vonat
kozó ki névmás oly esetekben, midőn magyarosan a mutató név
másnak kellene állania; p l : . . . kiről zent Bemard ig zol (erről így 
szól sz. B.) 4. kiről uronc Jezos ugmond 89. kit megbizonit z. János 
113. stb, s t b .— csak néhányszor: erről íg zol z. Gergőr 93. ezt 
megbizonyitfa z. Tamás 11. 

Latin ragos-alakok átvétele: engömet poncio pilatufnac 
adanac 283. holot a martiromoknac testöc volna (corpora marty-
rum) 571. zent János es zent Pal martiromoc zent eghaza mellett 
640. vala persarom béli keral (rex Persarum) 607. 622. lakozic 
vala medorum fő varosba (in metropoli Medorum) 607. jovisnac 
templomába (in templo Jovis) 504. 

Dr. ZOLTVÁNY L. IRÉN. 




