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Bevezetés 

A dolgozat célja az, hogy a bibliai Judit könyve két külön-

böző időből származó fordítását összevetve a nyelv fejlődésére, 

eszközeinek — elsősorban a szókincsnek -- csiszolódására, bő-

vülésére adatokat szolgáltasson. 

A vizsgálódás módjait és eredményeit meghatározza az a tény, 

hogy latinból való fordítással van dolgunk. Célszerufnek látszott, 

hogy külön foglalkozzam az egyszeri, egy latin szónak egy magyar 

szóval,ill. egy latin szószerkezetnek egy magyar "szószerkezettel 

való / a- a, a+b =a +-b/ fordításától eltérő esetekkel: és, a: 

vagy, azaz  kötőszóval kapcsolt kettős fordításokkal /kötőszó nél-

küli kettős fordítás egyik kódexben sem fordul elől, a bővítés, 

a szabad, latinos és hibás fordítás eseteivel. --- Az egyszeri 

a _a  fordítást szótárszerűen a  dolgozat második részeként köz-

löm. Ebből az anyagból is sok tanulság vonható le: hogyan ala-

kul egy fogalom elnevezése, hogyan válogat a fordító a rendel -

kezésére álló nyelvi anyagból.` 

A szöveg névanyagát, mint  az egyéb szóanyagtól eltérő jel-

leget, külön tárgyalom. A névmások idesorolása azért indokolt, 

mert a SzékK.a névmásokat — ritká kivételtől eltekintve — 

személynévvel fordítja, vagy bővíti. 

Hogy miért ezt a szöveget — bibliai történetet válasz-

tottam vizsgálódásom tárgyául, nem igényel különösebb magyará-

zatot. Nyelvünk fejlődésének korai szakaszából igen kevés emlék  

áll rendelkezésünkre, s ami v an, az vallásos tárgyú, egyházi 

jellegű. Ha nem akarunk lemond ani nyelvünk XVI. sz . előtti tör-

ténetének megismeréséről, el kell fogadnunk a kínálkozó anyagot, 

s azokat nyelvi tanúként vallatóra fogni. 



A Judit könyvét a huszita bibliafordítást részlegesen tar-

talmazó Bécsi Kódexben és a -nála mintegy száz évvel fiatalabb 

Székelyudvarhelyi Kódexben találjuk / a Guary kódexben " a3 

3 ent imadfagnac diuerete es v neki nag ha3nal att a" cimü feje-
zetben  az imádság "heted ha5nalatta"-ról szólva rövidre fogva 

olvashatjuk Judit könyvét; megtalálható még Káldi György biblia-

fordításában, annak minden későbbi átdolgozásában/. A két szö-

veg összehasonl ításában a latin eredetiből indultam ki; a bő-
vebb, hiányos, hibás .stb. megjelőlések nem a két fordításnak 

egymáshoz, hanem a latinhoz való viszonyát jelölik. A két szö-

veg eredetijét, a ford -'tandó szöveget mindkét esetben azonos-

nak tekinthetjük; a Hieronymus -féle fordítás szolgált forrásá-

ul legtöbb /vagy valamennyi/ magyar bibliafordításnak. A Bécsi 

Kódex latin forrásának a Mészöly Gedeon kiadta BK. latinját te-

kintjük. összehasonlításként egy 18o4-0s, velencei kiadású Vul-

gatát használtam. Egy helyen a SzékK. bővítésnek látszó acdatá-

ról, egy helyütt eltérő forditá$ ól mutatható ki, hogy a tri 

denti zsinat szentesítette, a BK. latinjától kissé eltérő Vul-

gatával szószerint egyezik. — A BK. fordítása idején a külön.- 

böző latin kódexekben különböző variánsok forogtak közkézen, 

ezek okoztak — nem lényeges — eltéréseket. Mindenütt, ahol 

föltehető, hogy az eredeti latin szöveg különbözősége okozza 

a vizsgált két magyar szöveg között az eltérést, erre külön 

utalni fogok. 



A kettős fordítások 

A kódexirodalom érdekes problémáját jelentik az un. kettős 

fordítások: ugyanannak a/z egy/ latin szónak két /esetleg több/ 

szóval való visszaadása. A két magyar szó vagy kötőszó nélkül, 

vagy és, avagy, azaz kötőszóval kapcsolva következik. 

Mi az ind -fitéka ennek az eljárásnak? Hogy az okhoz eljus-

sunk, el kell választanunk latinból való fordítás és a magyar-

ból történő másolás eseteit. 

1/ Másolás 

A másoló olyan -- régies -- szavakra bukkan  a szövegben, amelye-

ket megért ugyan , de  olvasójáról kisebb műveltséget, a régi • szö-

vegekben való járatlanságot tétélez fel, s ezért "modernebb, 

korszerűbb" kifejezésekkel is megtold, mintegy megmagyaráz,. 
i 
Igy ir erről Mészöly Gedeon a Margit Legenda kiadásának beveze-

tőjében: "Középkori codex-törlítő papjaink és apácáink legtöb-

ben nem szóról szóra másoltak, hanem változtattak és újítottak 

is.  A változtatás szokott módja az volt, hogy oly helyeken is, 

ahol a szent célul  és tiszteletben tartott szövegen javítani 

akartak is, meghagyták az ott lévő régibb szót vagy kifejezést, 

de mellé írták "avagy", "azaz" stb. kötőszóval vagy kötőszó 

nélkül azt a maguk szavát vagy kifejezését is, mely koruk és 

egyéniségük ízlésével jobb an  egyezett. Igy a régibb szövegek 

újjá-íróivá, magyar nyelvművelőkké váltak". /Nép és Nyelv 1,18/ 

A másoló glosszázásáról Horváth János is nyilatkozik A 

magyar irodalmi műveltség kezdetei c. művében: "Sok esetben 

a másoló szaporítja, kettőzteti ömlengve aszót..." /i.m.276.1./ 

2/ Fordítás  



Hogy a fordító is lehet oka, forrása a kódexek kettős foréi-

tásainak, erre nézve az idézett két szerző már nem vall ilyen 

• egybehangzó nézeteket. Horváth János előbb idézett művében a 

kolostori irodalom nyelvéről és versformáiról szólva a követ-

kezőket mondja: "Mindez /ti. az  ismétlések, kettőzések/ azon-

ban.'..nem puszta negatívum: nem egyszerű formátlanság, h anem 

hajlam és dispositio a halmozás iránt. Forma a halmozás is --

még pedig legegyetemesebb stilisztikai formája e priori  tiv i- 

rodalmi .nyelvnek".' /i.m. 267/°° A latin példa nevelte bele e 

kezdetleges irodalmi, nyelvbe a parallelizmus ösztönét...Leg-

feltltőbben. nyilvánul meg ebbeli hajlamuk a szó-variálásban, 

a halmozás rendszerének a legkisebb egységre, a szóra is ki-

terjesztésében...E vagylagos fordítások, szó-ikerítések és 

halmozások egy része megmagyarázható a fordítóknak ... nem 

annyira az egész szövegre, mint inkább csak egyes szavak tol-

mácsolására irányított gondjával, másfelől pedig olvasójukhoz 

való különleges viszonyukkal. Mintha 1.(gy értelmeznék felada-

tukat, hogy ők nem szövegírók, hanem csak magyarázói az idegen 

szövegben foglalt szavaknak; másfelől a társalgás formái kö-

zé képzelik magukat a közlik, hogy az a latin. szó, amely éppen 

most soron van , magyarul igy vagy úgy mondható; nem °'írók", 

hanem eleven szótárak s hivatásuknak érzik a latin szó több 

lehetséges megfelelőjét is közölni, pl. "kik avagy melyek",... 

"hercege vezére". Vagylagos fordításaik e szerint nem szaba-

tos átültetések, hanem "magyarázatok", szinonimákkal való 

glosszázások.' Megértjük ezt, ha oly teljesen  kifejtett glosz-

százásokra gondolunk, minő emez: "mert az angyal magyaráztatik 
• követitek, hírviselőnek és követségben járónak"./I.'m.275-276/ 



Mészöly erről a kérdésről más nézeteket vall. Az előbb 

idézett előszóban  ezeket írja: "Irodalomtörténetíróink közép-

kori magyar codexeink rokon -- vagy azonjelentésú szavainak 

kettőzését, hármazását hajlandók gyakran a fordítónak tulaj- 

donítani és abban ősi magyar parallelismust látni. Ez téve- 
, 

dés. Soha nem a fordítótól, hanem  mindig  a kész for- 

dítást vagy átdolgozást másoló újjá-írótól való a kettőzések 

egyik-egyik szava. Soha nem a szájról-szájra szálló költemé-

nyek színeinek tükrözése a codexeknek e szómagyarázó tulajdon-

sága, hanem  mindig:  az írott könyvek nyelvének lelki 

haszon végett kifejezőbbé tételére való törekvése. A magyar 

codexíróknak azt a bátorságot, hogy a másolt szövegbe vilá-

gosító és gazdagító szavakat toldjanak be, a latin szövegek 

latin glossái adták." /Nép és Nyelv 1, 18-19/ 

Mielőtt választanánk a két álláspont közül, nézzük meg, 

melyik milyen mértékben érvényes két kódexünkre, ill. azok 

kettős fordításaira, elsősorban a SzékK. kettős fordftásaira! 

Mészöly abból az ismertetett állításból kiindulva, hogy 

"Soha nem a fordítótól, hanem mindig  a kész ford/tást vagy 

átdolgozást másoló újjáírótól való a kettőzések egyik-egyik 

szava" /Nép és Nyelv 1, 18/, igy nyilatkozik a SzékK. Judit 

könyvéről, mint önálló fordításról: "Ha 	a fordítást ösz- 

szehasonlítjuk a Vulgatával, azonnal szemünkbe t nik, hogy 

András barát sok helyen egy-egy latin szónak fordítására két 

magyar kifejezéssel is próbálkozik... Ha ezeket a helyeket 

összeszedjük, látjuk, hogy András barát nemcsak a "diáki bö-

tüt" fio.yelte, hanem segítségül vett munkájához egy régibb 

bibliafordítást is, még pedig azt is meg tudjuk mondani, 

melyiket" /MNy. XIII, 71/. -- A következőkben bemutatjuk a 
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SzékK. kettős forditasal  közül  azokat, amelyeknek egyik sza- 

va BK. megfelelő  helyen,található, számszerint 24-et. Ezt 

követően öt olyan esetet ismertet, ahol a kettős ford/tás 

egyik szava sem egyezik a BM-ben levővel. A felhozott példák-

ból atta a következtetésre jut, hogy az a régebbi bibliafor-

ditás, melyet Nyujtódi András munkájában felhasznált, nem 

Tamás és Bálint eredeti ószövetségforditása, ill. annak a 

BKr-ben ránkmaradt részlete volt, hanem ez utóbbinak'egy át- 

dolgozása. 

Itt két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik: a SzékK. 

forditója nem okvetlenül a BK. átdolgozását használta, hasz-

nálhatta éppen az  ősszöveg  valamely más leszármazását 

Ilyenféle áttételt enged meg MésZöly, amikór Tamás és Bálint .  

Iljszövetség:fordtása és Komjáti Szent Pál Levelei közé nem 

a MünchK,et, hanem az  ősszöveg  egy másik foly4tását I tTamás 

és Bálint sz. Pál ford!tásának átdolgozása a DöbrC-beli lec-

tionarium közvetlen forrásának szerzőjétől" meghatát-ozás11 

közvetitő elemet iktat be. 

A másik megjegyzés:  használt-e  egyáltalán korábbi magyar 

fordltást Nyujtódi András a Judit könyve tolmácsolásához? 

Hogy a SzékK. nem másolatban, hanem eredetiben  ránk maradt, 

latinból készült ford 	/legalábbis a Judit könyve, ill. a 

Nyujtódi Andrástól irt részek/, eddig még senkitől kétségbe 

nem vont tény. A SzékK: Nyujtódi Judit tövisi beginának olyan 

személyes használatára készült kódex, nint snilyen "névre 

szóló", meghatározott személy számára: Kinizsi Pálné -  Magyar 

Benigna számára készült a Festetics é Czech-kódex 	tehát 

nem  másolat.  Hogy a Judit könyve latinból  készült forditás, 

I 
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ezt elég világosan látjuk a Nyujúódi Judithoz intézett "utó-

szóból", melyet részben Mészöly is idéz: "...megh yi•tam az 

dyaky botvrol, ez nagar nelvre... Ne nézed kedég ... ez yral'-

nak az o parazt voltat, hanem az 9 ygaz ertelmét kyben hamyf -

fat  nem  lelhecz".* 

. Elképzelhető-e, hogy: 1/ ha nem latinból fordítja, hanem 

csak magyarból másolja a Judit könyvét, a fenti közlést ten-

né Nyujtódi András? 2/ ha előtte feküdt egy érthető, jó ma-

gyar szöveg, nem azt másolná, hanem azt félrevetve újra neki-

fogna fordítani, s csak alkalomadtán kölcsönözne onnan egy-

egy szót? -- Az első kérdésre határozott nemmel kell felel-

nünk, s a másodikra is bajos igennel válaszolni. Azt állíta-

ni azonban, hogy Nyujtödi András egyáltalán nem ismerte a 

Judit könyvének a BK.-szel valamiféle rokonságban lévő fordi-

tását, szintén nehéz, s talán lehetetlen is. 

Nézzük végig a SzékK. kettős "ordításait, s azután pró-

báljunk válaszolni a fölvetett kérdésekre. 

Az azaz, . avagy  kötőszóval kapcsolt kettős fordítások szá-

ma a SzékK. Judit könyvében. összesen 38 -- Mészöly 24 egyező, 

5 eltérő adatot idéz. A fönnmaradó 9 adatot sem áruszemügyre 

venni. Sorrendben következik itt mind  a 38 példa, mindegyik-

nél megjegyzem Mészöly véleményét, ill. azt, ha nála az ille-

tő adat nem szerepel. 

1:2 	l .atitudine: zeléffégét /BK. 11/ ,-,  zéleffegyt, awagy 

temerdekfeghit /Szék. 1/ 

M.: egyezés  

2:16 occidit in ore gladii: még  919 tozn zaiaban /BK. 15/M 

megh 91é tornek torkaval (az az elvvel)/Szék. 5/ 

M.: különbség 

3:10 	excipientes eum: fogaduan . otét /BK. 14/.-' vévén otet 



(az az be foghadvan)  /Szék 8/  
Til.: egyezés  

3:1o/b cum....lampadibus: di1.é2éteckél /BK 14/ ,., lampat'ok-  

val (az,az zovetnekekvel) /Szék 8/ 

M.: különbség 

4:1 	timuerunt: mégfélémén /BK 15/ N megh félémenek  

(azaz megh yed.enek) .  /Szék lo/  
M.: egyezés  

4:5 	perquos viae transitus esse poterat: kikén altal 

ménet léhétuala /BK 15/ N  kiknek altallok az vtnak  

menety, awag  yaraf a lehet vala /Szék 12/  

M.': egyezés  

	

5:10 	rex Aegypti: Egipt(-5nac ki2ala /BK 18/ 	az kyral!  
~aziaz egyptomnak kyrala) /Szék 19/  

MS : egyezés  

	

5:13 	In quo loco: Ki hélen /BK 18/  N  mely helen ~ az  az  
vgyan -  azon tengeren)/Szék  2o/  

M.: .  e  gye  z é s  

	

6:7 	traderent: adnac /BK 21/r,,  adnayak . (az az arwlnak) 
 

/Szék 29,3o/  

egyezés  

	

6:8 	accipientes eura: véuéc otét /BK 2l/ ^, meg fogak 9tet  

(az az Akhyort ) /Szék 30/  

M.: nem említi  

6:12 	propter hoc verbum: éz ióeiét /BK 21/",  ez ygéért 

azaz ez bezédert) /Szék 33/ 

MS : eo&ezés  
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6:13 	et ipsum Achior: Achio2t es /BK 22/e- otet  (azaz,  

ez Akhyort)/Szék 32/  

M.': nem  em  1   i ti  

	

6:15 	faciem sanctorum tuorum attende: te fcétidn9' ozéai- 

at figélméziéd /BK 22/e- ,  az te zen .tydnek 9 orczayok=  

ra vgekezzyel(azaz abrahamn.ak, yfaknak es iakobnak, 

az te hyw zolgaydnak, az mv ataynknak o ,zolgal.atok-  

ra tekenk) /Szék 33/ 
 

ISI.: nem em1   iti  

6:19 	coenam magnam: nag vat ozat /BK 22/ N  nag  vai orat  
(az az nag vendéégféget) /Szék 36/  

M.: egyezés  

	

6:21 	omnis populus: mad anko /BK 23/r ,  mynden néép(azaz  

mynd az kozonfeeg)Azék 35/  

Ni .: egyezés  

6:21/b intra ecclesiam: az 4ghazban /BK 23/e-,  -az Qhazban  

(azaz, az fynagogában, awag, az gvlekezetbe0 /Szék 35 /  

M.: egyezés  

	

7:6 	aquaeductum illorum: o vize_kn: folla.fat /BK 23/r••  

A9 o vyzeknek menetyt (az. az fola.fat)/Szék 37/  
• 

I~'I. : egyezés 

	

 

7:17 	qui longior efficitur: ki hoziab lézen /BK  25/... 

ho mel (azaz, az mv végezetvnk)hozyabb léézen  

/Sz ék 42/  

M.: nem említi  

7:24 	abscindet: élmécci /BK 25/i-,  el zakazta  (az az el- 

haggá es el m.w1a)/Szék 	 

különbség  



- 
- 
lo -  

	

8:2 	vir eius fuit: 9 fezie vala /BK 26/ N  vra wala (az  

az feerye)/Szék 45/ 

IUI.: egyezés  

	

8:8 	Dominum: iftént /BK 26/ N vrath ~  az az yftent) /Szék 47/  
. M.: egyezés 

	

8:2o 	quaecumque: valam.ellec /BK 28/., kyk, awag, melek  

/Szék 50/ 

egyezés  

	

8:21 	anima: lelkét /BK 	lelkek  (az az akaratok)$zék 50/  

M.: egyezés  

	

8:34 	abierunt: élmenén: /BK 29/ N  el meenenek (azaz  

Iwdithtol) /Szék 54/ 

M. : nem em1   iti  

	

9:8 	abyssus: mélf  ég /BK 3o/ r,,  az mé.él'f éégh (azaz az wereff  

tengher) /Szék 57/ 

M.: egyezés  

	

9:9 	qui confidant 	in contis ... suis: kic biznac...o  

/BK 30/rJ kyk byznak... az  9  kééthwééghérol hegezeth,  

fitotth elv fa kéépekben, awag karoyokban.. Merth az  

vdoben egféle l fegwerek ylyen vala az 9 wydalokban,  

hog mynt az doctorok yr,yak, karoth hegeznek wal a  megh 

myn.d az keth végheh f elol ygen megh élefytwéén es megh  

fvtyk vala az hegeth, erofb woltaeerth. ezfele, fok  

vala az olof eEne s hadaban kykben byznak vala az af  fy-  

rofok. de kovetkezyk meges az yras: /Szék 57/58/ 

M.: nem emlfti  

	

9:13 	in me: én bénn.ém /BK 3o/r-' een ravtam (az az, enge  

meth latwan az Olofernes) /Szék 6o/  

M.: nem erali ti  



10:3 	lavit corpus suum: mégmof  a  9 téftét /BK 31/e.,  megh  

mofa az 9 tefteeth (azaz megh feredeh) /Szék 62/  

í~L : egyezés  

lo:15 	animam tuam: te lelkedét /BK 33/•a az te lelkedeth 

C az az ééletedet ) /Szék 68/  

M.: egyezés  

11:12 	consumere: m4gtoké11éni /BK 34/ N megh emééztenéék 

r (az az megh ennék  es megh ynnak) /Szék 71/72/   

.különbség  

12:1 	de convivio suo: ovénd6gfegéb91 /BK 35 / f- az o la- 

kodalmabol (  az az . éétkeybo4/ Szék 73 / 	 . 

különbség  

.13:21 	Confitemini : Vallatoc /BK 39/  annak okaerth ymlr  

wallaft tegetek (azaz dy1.ééretéth) /Szék 8o/  

M.: egyezés  

16:8 	dissolvit: feit4e.1 mg /BK 45/ f-meg feytéé azaz meg  

gozéé /Szék 94/ 

M. : egyezés  

16:22 	ut purificati sunt: hog mjgtiztoltatanac /BK 46/N  

hog megh tyztulanak (az az megh mofodan.ak, az  9  

torwéének zeréénth) merth az fydoknak torwéének az  

gakorta valo mofodas meegh ez  may  napeeghes, yelefen  
az yfteny aldozatnak ydeyen, kyrol zol yth az zenth  

yras /Szék 96/ 	 . 

M.: egyezés  

16:25 	magna facia est: nagga 19n /BK 46/1, igen. nag 199n,  

az az, nag tyztef f  egye magortateek az  9 varofaban  

/Szék 98/  

M.: egyezés  
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16:25/b praeciarior erat: fenefb vala /BK 	yelefb vala,  

az az, tyzteletefb, mynden azzonallatoknak felette  

/Szék 98/ 

M.: nem említi  

16:27 	Erat ... procedens cum magna gloria: nag di.'9féggél  

iazuala /BK 47/ vala maganak nag €1v1.9féégvel 11  

vyfeloye. (az az tyzteletefféégel yar vala yokn.ak  

tarfafagaban, ,  es alkalmas oltozetekben mynd az o né-  

pevel) /Szék 98/99/ 	M.: nem említi  

16:28 	dimisit liberam: zabadon ézézté /BK 47/r- ,  zabadon  

hagaa `az az megh nemefyte) /Szék 99/  

M.:  egyezés  

Az azaz, avagy  kötőszóval kapcsolt kettős fordítások után  

meg kell említenünk .az és kötőszóval kapcsolt eseteket is, a-

melyek szintén sok tanulsággal szolgálhatnak. Ez a csoport  

méginkább a halmozás lelki-stilisztikai indítékait mutatja,  

nem logikai -- magyarázó a második alak.' Ebben a csoportban  

találjuk különben a BK•e szakaszának egyetlen kettős fordítá-

sát is --- elgondolkoztató, hogy noha a BK.nem eredeti kéziPat,  

hanem másolat;, mégis oly ritkán fordul elő benne kettőzés. ' 

Az és-sel kapcsolt 14 kettős alak közül egyezés csak  

négy esetben figyelhető meg, egy alkalommal a BK.kettőz, s  

Vele  a SzékK.' -egyetlen szava áll szemben, 9 esetben különbö-

zik a SzékK. mindkét szava. C~gy gondolom, ez is azt bi zonyi '  	 t- 
. 

ja,  más jellegű és indYtéku a halmozásnak ez a formája.  

3:7 

	

	in virtute mama: nag téhétf éggél /BK 14// ,  nag há- 

talomval, es nag
/  erovel /Szék 7/  

3:13 	ut.. . exterminaret: ki iztana /BK 15/ 	torneye  

4 



- 1 3  - 

es el vezteneye /Szék 9/ 

4:4 . 	congregaverunt: gvyten2 /BK 15/ N  zerezenek, es 
~ . 
gvytenek /Szék 11/ 

4:6 	ut obtinerent: médf oglalnac /BK 15/ el foghlalnak,  

es mégh allanayak /Szék 12/ 

4:15 	exhortationem: onzollatt aza /BK 16/ N yntefére, es 

tanauyara /Szék 15/  
5:17 	insultaret: ka2omlatot n méuétéft ténné /BK 18/r' 

megh nyomorgathatta volna /Szék 22/ 

NB! A BK.  kettőz !  

5:18 	in praédam: ragádatba /BK 18/, ,  predaba, es neref ég-  

re /Szék 22/ 

5:19 	poenituerunt se recessisse a cultura Dei sui: meg- 

bátac élfo2doltokat 9 ifténékn: zolgalattatol /BK  

az 9 yftenektol valo  el teresrol, es az 9 tyztéléfé-  

r91 valo el zakadafrol penitenciat tartanak /Szék 22/ 

5:24 

	

	iniquitas: hamiffagoc /BK 19/^' bone es véétety  . 
/Szék 24/ 

5:_24/b subiugati erunt: alaztattac léza /BK 19/ N adat- 

nak es foglaltatnak /Szék 24/ 

5:25 	opprobrium: bozzofagaban /BK 19/r- zebnfeg vnkre es  
galazatwnkra /Szék 25/  

6:18 	conversaris: nayiarkóggal /BK 22/ r- éél, es nayaf-  
koggal' /Szék 34/  

7:9 	sine congressione pugnae: viadalba ménéfnélkizl /BK  
24/r- vtkozetnéélkv1, es vi adalnal   kvl /Szék 38/  

8:7 

	

	eleganti aspectu n .imis: igen d2agalatos zino /BK  26/n- 
yeles, es ygen eekes tekééntetre /Szék 46/  
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8:27 	minora: ki íf éb /BK 28/ N kewef elaiek es kyti.yndedek- 

n.ek /Szék 52/  

Valamennyi példa ismeretében megkísérelhetjük az egye:-.  

zéseket típusok szerint csoportosítani. 

1/ A SzékK. első szava egyezik a BK. szavával, a második szó  

eltérő. BK, SzékK. 

Ilyenek: 1:2 latitudine zeleffeg~t zéleffegyt, avagy 
temerdekf eghit  

4:1 timuerunt mzgfélémén .megh félémenek azaz 

megh yedenek 

6:7' 

412 

traderent 

propter hoc 

adnac adnayak az az  

arwln ak  

verbum éz igeiét ez ygéért az az  

ez bezédert 

6:19 coenam magnam nag val.ozat nag val.orat az az  

nag vendéégféget  

6:21 omnis pópulus mid án.ép mynden néép azaz 	. 

mynd az kozonf eeg  

6:21/b intra ecclesiam . 	az éghazban azaz 
az eghazban 

az fynagogában, awag,  

az gvlekezetben 

8:21 anima 	lelkéc 	lelkek az az 

akaratok 

8:34 abierunt 	élmenén:. 	el meenenek azaz  

Iwdithtol 

9:8  abyssus 	mélf ~g 	az méélf éégh azaz  

az wereff tengher 



10 :3 lavit co.ipus suum me:isofa o téftét megh mofa az  9  

tefteeth azaz megh 

feredeh 

lo:15 animam tuam 	te l elkedét 	az te lelkedeth az az 

ééletedet 

13:21 Confitemini 	Vallatoc 	wallaft teltetek azaz 

dyl.ééretéth 

16:8 dissolvit 	feitéH mg 	meg feytéé azaz 

meg gozéé 

16:22 ut purificati sent 
hog mégtiztoltatanac 

hog megh tyztulanak 

az az megh mof odanak. . 

16:25 magna facia est nagga 19n 
i 

igen nag 199n az az 

nag tyzteffegre ma- 

goztateek az  9 varo- 

. f ab an 

16:28 dim sit liberam zabadon é2ézté zabadon hagaa az az 

megh nemefyte 

Az és kötőszóval kapcsolt kettős fordítások közül ide csu-

pán egy adat sorolható: 

4:6 ut obtinerent 	me4foglalnac 	el foghlalnak, es 

megh allanayak 

Ugy látszik, hogy az esete nagy többségében a második 

szó tartalmi kiegészítés funkciójL, a szó általános vagy el-

ső jelentése mellé közli a beszédhelyzetben szükséges szuíkebb 

vagy átvitt értelmét is /6:7, 6:21/b, 8:21, 9:8, lo:l5, 13:21, 

16:8, 16:28/. Hogy erre valóban szükség lehet, arra a 8:21 és 

a lo:15 szembeállítása szolgáltat .bizonyítékot: az anima -1é- 
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lek fordítás nem kielégítő: az egyik esetben akarat, a másik 

esetben élet a mondatbeli jelentése. 

Érdekes a 6:21/b értelmezése: talán azért egészíti ki a pon-

tos és közérthető egyház  szót a zsinagóga, gyülekezet sza-

vakkal, hogy rámutasson: nem keresztény egyházról, hanem va-

lami másról, . a zsidók gyülekezetéről, zsinagógájáról van, szó .' 

Az is lehet azonban, hogy ez a példa már a másik csoporthoz 

vezet át bennünket -- abban a csoportba, ahol a második szó-

val való kiegészítés pusztán pontoskodás, nem pontosság.' Ilyen 

szükségtelennek tetsző kiegészítések a következők: 1:2, 4:1, 

6:12, 6:19, 6:21, 1.0:3,. A 8:34 azaz szava egyáltalán nem 

az előtte állót értelmezi, látszatb.ayarázat, egyszerűen közöl, 

bővít. A 16:22 azaz, kötőszava hosszas magyarázatot vezet be, 

a szinonima csak ürügy, hogy a fordító közölhesse ismereteit. 

2/ A SzékK. második szava egyezik a BK-ével, az első elem tér el: 
BK. 	SzékK. 

3:10 excipientes eum 	fogaduan otét 	vévén otet az az 

be  f o ghadvan 

7:6 aquaeductum illorum 
9  vi z ekncr f o l af at az  9  vyz eknek 

menetyt a7 az 

folafat 

8:2 vir eius fuit 	9 fe2ie vala 	vra wala azaz 

f eerye 

8:8 Dom.in.um 	iftént 	vrath az az 

yf tent 

A 8:8 fordítása a SzékK.-ben  értelmező, a BK=oen tulajdon-

képpen nem szószerint pontos. Figyelmet érdemel a 7:6, az 

aqaeductus  fordítása -- egyik kódex fordítója /ill. fordítói/ 
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sem tud jó szót ennek visszaadására; talán magával a foga-

lommal sem voltak tisztában. A szavak összecsengése lehet 

véletlen müve i s, de erre az adatra a két kódex viszonyának 

meghatározásakor még utalnunk kell. A 3:lo egyezése talán 

az 1/ csoportban már említett konkrét — elvont megfelelés 

lehet, a 8:2 talán inkább a szinonima halmozás esetei közé 

tartozik. 

A második szó egyezése és kötőszó esetén: 

4:4 congregaverunt 	gvyten: 	zerezenek, es 
t . 

tenek 

6:B conversaris: 	nayiafkoggal éél, es 

nayafkoggal 

7:9 sine gongressione pugnae 
viadalba m4néfnaual 

itkozetnéélkvl, es 

vi adalnalkvl 

8:27 minora 	k-áf f éb 	kewefeknek es 

kyl.ynde deknek 

3/ A következő példákat Mészöly az egyezés eseteiként tart- 

ja számon, de mindegyikük külön figyelmet érdemel. 

4:5 perquos viae transitus esse poterat: kikén altal 

menet  léhétuala — kyknek altallok az vtnak men .ety, 

awa4 yraf a lehet vala 

A SzékK. két kifejezése közül az első az, amelyet Mészöly 

a BK.forditásával egybehangzónak lát, méghozzá a menet -_-

menety megfelelés alapján. A SzékK. fordítása nem könnyen 

érthető, nem magyaros, valószínűleg nem értette a fordító.' 

Ezen a helyen nem keresnék egyezést a két kódex szövege kö-

zött; az egyezés az egész kifejezésnek csak kis részét érinti. 
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5:lo rex Aegypti : Egiptónac ki zal a --- az kyral az az 

egyptomnak kyral a 

Az azonosság itt kézenfekvő, hiszen bajos lenne a "rex 

Aegypti"-t másként fordítani, mint Egyiptom királyának. A 

SzékK. adata mégis érdekes: úgy látszik, mintha az azaz itt 

alkalmas bevezetése lenne egy kihagyott szó gyors pótlásának. 

5:13 In quo loco: Ki hélen. -- mely he2.!en az az vgyan 

azon tengeren 

fi+tTivel a ki-t és a mely-et nem tekinthetjük azonosnak, ezt a 

példát tévesen idesoroltnak kell vennünk. 

8:2o quaecumque: valamellec -- kyk, awag, melek 

Ezt az idézetet is az előbbihez hasonló an, itaietjük meg.  

4/ Mészöly öt esetet sorol fel, ahol a két fordi tás közül 

/a SzékK.. két fordítása közül/ egyik sem egyezik a BK, adatá -

val. Ezeket olyan sorrendben mutatom be, ahogyan  ő azt a MNy, 

XIII, 73-74.' lapján közli. 

a/ 2:16 in ore gladii: t9rnec zaiaban -- tornec torkaval, 

/az az elyvel/ 

b/ 7:24 indignationem suam abscindet: élmééci 9haragiat -- 

az o haragyat el zakazta /az az elhagga es elmwl'a/ 

c/ 12:1 de convivió suo: ovendegfegebol -- 9 lakodalmabol 

/az az eetkeybol/ 

d/ 3:10 fum coronis et lampadibus: koronackal es dil.eretec-: 

kel -- koronakval es lampasokval / az az zovet- 

nekekvel/ 

e/ 11:12 haec... volunt consumere: ezeket akariac meg- 

toki elleni — azt gondoltak hog megh emeeztieneek 

/az az megh ennek es megh ynnak/ 
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A BK.szövegétől való ilyen fokú eltérést, különösen a 

két utóbbi példát, ahol a BK.hibás fordításának a SzékKrben 

helyes fordítás felel meg, Mészöly azzal magyarázza, hogy a 

.SzékK. fordítója nem magát a BK-et, hanem annak átdolgozását 

használta segédeszközül. . 

Az idézett öt példán kívül azonban még van néhány kettős 

fordítás, amelyben egyik alak sem egyeztethető a BK megfelelő 

szavaival.  

6:8 

6:13 

Ezek a következők: 

accipientes eum: véuéc 9tét -- meg fogak otet /az az 
Akhyort/ 

et ipsum Achior: Achio2t es -- otet es /azaz, ez Akhyort. 

Az első példa /6:8/ összevethető a 8:34gyel, 

ahol szintén tartalmi -- névvel való -- bőví-

tés bevezetésére szolgált az azaz kötőszó. A 

második az 5:10-nek lehet párja: látszólagos 

az azonosítás, a kihagyott szót iktatja igy 

a szövegbe a fordító. ' 
6:15 faciem sanctorum tuorum attende: te fcétidncr o2Liat 

figélmezied — az te zentydnek 9 orczayokra vgekezzyel 

/azaz abrahamnak, yf aknak es iakobnak, az te hyw zol- 
h 

gaydnak, az mv a-eaynlnak o zolgal  atokra tekenk/ 

Az azonosítás itt is, mint a 16:22-ben hosszabb 

magyarázatot vezet be, de itt jóval indokoltab-

ban: a képes kifejezést magyarázza, amelyet az 

olvasó valószínűleg másként nem értett volna meg. 

7:17 qui longior efficitur: ki hoziab lézen ---- hog mel 

/azaz, az mv végezéti k/ hozyabb léézen 
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A magyarázat a névpást tölti meg tartalommal --

ezzel az eljárással a névanyag vizsgálatakor fo-

gunk találkozni. 

9:9 	qui confidunt...in contis... suis: kic biznac 	o 

— kyk byznak.'.. az o kééthwééghér9l hegezeth, fvtotth 

elv fa kéépekben, awal karoyokban... 

A BK-ből hiányzik a contus fordítása /L= a hi-

ányos forditásokn .ál/, a SzékK. sem egy szóval 

fordítja, mivel föltehetőleg sem a tárgy, sem el-

nevezés rá nem volt ismeretes. A körülírás azon- 

b an  elég kimerítő, s az utána illesztett magyará- 

zat: karó már nemigen mond többet. A karó a NySz• 

adatai között nem szerepel contus jelentéssel, 

de a kép'venabulum jelentéssel igen /JordC, Hel-

tail; a fa-kép Ezt viszont csak statua lignea'' 

értelmezéssel.' Itt is hosszt magyarázat követi a 

fordítást ill. értelmezést, mint a 16:22-ben ill. 

a 6:15-ben. 

9:13 in me: én bénném — een raytam / az az, engemeth lat- 

van az Olofernes/ 

16:25/b praeclarior erat: fenefb vala — yelefb vala, az az, 

tyzteletefb ; mynden azzonallatoknak felette 

16:27 Brat... procedens cum magna gloria: nag dii.of eggél 

iaauala -- vala maganak nag dvti.oféégvel vyfeloye . . /az 

az tyzteletefféégel yar vala yoknak tarfafagaban, es 

alkalmas oltozetekben mynd az 9 nepevel/ 

Mindhárom idézet második kifejezése magyarázó 

jelleg; bővebben kifejti az első kifejezést, a 

harmadik példa esetében logikailag szükségtelenül." 
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5/ Az és kötőszóval kapcsolt kettős fordítások közül a BK., 

szavával egyezett öt példa, a többi kilenc ill. nyolc eset-

ben nincs megfelelés a SzékK. és a BK. adatai között: 

3:7 in virtute magna: nag téhétfeggel -- nag hatalomval, ,es 

nag erovel 

3:13 ut exterminaret: ki iztana — el torneye es el vezteneye 

4:15 exhortationem: onzollattaza — yntefére, es tana1.yara 

5:18 in .praedam: ragadatba 	predaba, es nerefégre 

5:19 poenituerunt se recessisse a cultura Dei sui: megbátac 

élfordoltokat 9 iftén6kn9 zolgalaatatol — az  9 yfte- 

nektol valo el teresrol, es az 9 tyztéléférol valo el 

zakadafrol penitenciat tartanak 

5:24 iniquitas: hamiffagoc — bine es véétety 

5:24/b subiugati erunt: alaztattac lézni _._ adatnak es foglal-

tatnak 

5:25 opprobrium: bozzofagaban -- zegenfegvnkre es galazatwnkra 

8:7 	elegan .ti aspectu nimis: igén dzagalatos zin9 -- .yeles, 

es ygen eekes tekééntetre 

Itt kell megemlíteni a BK.egyetlen kettős ford : 

tását /a  Judit  könyvéből/, amélynek egyik szava 

sem egyezik a SzékK. fordi tásával: 

5:17 insultaret: kazomlatot a  méuétéft tenné — megh nyomor-

gathatta volna 

Számszerűen a következő képet mutatja az adatok összesítése: 

1/ A SzékK. első szava egyezik a BK.szavával: 	18 

2/ A SzékK. m4sodik  szava egyezik a BK-ével: 	8 

3/ Mészöly által felsorolt, de kétsé„  es egyOzés 	4  

Egyezés összesen: 3o 
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4/ a Mészöly szerint nem egyezik: 5 

b További nem egyező adat: 8 

5/ 	As kötőszóval kapcsolt, nem egyező adat: 9+1 

Különbözik összesen: 	22+1 

Kettős fordítás összesen:51+1 

Ezek után meg kell kísérelnünk választ adni a fölvetett 

kérdésekre: 

a/ milyen inditékÚak a kettős fordtások? 

b/ használta-e Nyujtódi András segítségül a BK.valamilyen 

szövegváltozatát? 	 . 

Mészöly szerint mindig a másoló, soha nem a fordító a 

kettős fordítás létrehozója, Horváth János szerint mindkettő 

megtoldhatja a szoros értelemben vett fordítást. -- Az indo-

kolásban a két nézet közelebb áll egymáshoz: "az írott köny-

vek nyelvének lelki haszon végett kifejezőbbé tételére való 

töve edés" hozza létre a kéttős formákat /Mészöly: Nép és Nyelv 

I, 18/;:,"A vagylagos fordtások, szó-ikerítések és halmozások 

egyrésze megmagyarázható a forditókn.ak...egyes szavak tolmá-

csolására irá:nyitott gondjával, másfelől pedig olvasójukhoz 

való különleges viszon .yukkal...Sok esetben a másoló szaporít-

ja, kettőzteti ömlengve a szót; máskor a fordító, egy korábbi 

fordításra támaszkodván, átveszi az abban találtat, de nagyobb 

világosság kedvéért meg is toldja valamely rokonértelmivel, 

mi  az ő nyelvérzékének jobban megfelel. Néha tanácstalanság... 

adhatja meg eljárása magyarázatát. /Horváth J.: A magyar 

dalmi műveltség kezdetei, 275 és kk./ 

A felsorolt példák alapján Mészöly megállapítását korri- 
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gálnunk lehet: az általa hangsúlyozott mindiÉ  szót föl kell 

cserélnünk a "gyakran" szóval. 

Az első kérdésre tehát így hangzik a válasz: a kettős 

fordítások származhatnak a fordítótól és a másolótól egyaránt. 

— A fordító a szavak között válogatvg néha kettőt is alkal-

maz -- tágabb és szizkebb jelentésűt — , magyarázó,  glosszáz 

az olvasóra való tekintetből; régi fordításra emlékezve, vagy 

épp használva a maga munkáját azzal nyomósítja, hitelesíti. --

A másoló kettőzésének oka,az, hogy egyes szavakat régiesnek, 

már nem közérthetőnek tartva ujabbakkal megtold, kiegészt; 

esetleg a szöveg ill. tartalma iránti lelkesedésből érzelmileg 

telitettebbel megpótöl. — Ha a kétfajta glosszázást összevet-

jük, azt mondhatjuk, hogy a forditó glosszázása inkább logikai, 

a másolóé a logikai mellett érzelmi-stilisztikai inditéku{ . 

A második kérdésre nem egyszer( a válasz.' Az egyezések, 

amelyek a két kódex .valamilyen érintkezésének bizonyításául 

szolgálnak, lehetnek -- sok esetben -- véletlen előidézte egy-

formaságok. Egy-két eset mégis a rokonság gondolatát erősíti 

meg: pl. az aquaeductus ügyetlen, de épp ügyetlenségében is 

hasonló fordítása, az és-sel kapcsolt fordítások egy része. A 

két kódex egymáshoz való viszonyát helyLelen lenne csupán erre 

a kisszámu és neiii indig megbízható adatra éatve meghatároz-

ni, az egész szókincs összevetése ennél meggyőzőbb bizonyíté-

kokat is szolgáltathat. Ilyen bizonyíték pl. az ézfek "aquilo" 

előfordulása mindkét kódexben. Ez a szó a NySz. adatai szerint 

csak a BK-ben és a SzékK-ben fordul elő, sehol másutt.' Való-

ban nehéz elképzelni, hogy  ne  lenne egymáshoz semmi köze en-

nek a két szövegnek, ha ez a szokatlan hangalak mindkét kódex- 

ben egyformán található. Az érintkezés módjait, mértéke nem j 
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lölhető meg pontosan -- vagy régebbi olvasás, vagy egy kéznél 

lévő szöveg befolyásolta munkájában Nyujtódi Andrást. 
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Bővitések 

Bővítésnek tekintem a SzékK.Judit könyvének azokat a 

nyelvi elemeit, amelyek nem latinból való fordítások /a kettős 

fordítások kivételével/. 

A bővítéseknek több típusa van. 

1/ A fordító közbeszól a szöveg tolmácsolása közben -- nem • 

magyarázat- vagy bővítésképp, célja -- láthatólag — a 

hosszú szöveg egyhangúságának megtörése /8:21, 9:lo, 16:2o/. 

2/ Tartalmilag  bővebben fejti ki a Mondanivalóját, hozzátesz 

/16:2o, 16:23/.` 	. 

3/ Tulajdonképpen nem.szerves része a Judit könyvének az 

utószó, számunkra mégis rendkívül becses. A közel négy 

kódexlapnyi terjedelmű szöveg közli a kódex keletkezési 

idejét, a kódexíró nevét, s hogy kinek készült a munka; 

indokolja, miért szükséges olvasmány a Judit könyve ;  s 

hivatkozik Hieronymusnak a Judit könyvéhez irt elősza-

vára, sőt részben idézi is.  

4/ Kisebb terjedelműek s talán kisebb jelentőség .ek azok a 

bővítések,.amelyek csak egy-egy jelzővel gagy határozó-

val toldanak meg egy-egy szós, vagy személynévvel teszik 

pontosabbá az igét vagy névmást. Erre a fajta bővítésre 

található a lemö bb példa. 

5/ Sajátos csoportot képeznek a megszólítások -- ezek még-

inkább, mint a jelzők, az érzelem magas fokát mutatják 

/pl. 5:24, 9:7, 9:11/. !Megjegyzendő, hogy a bővítésnek 

ez utóbbi két formája a BKr-ben is megtalálható./ 

A 5. pontban elasoroltak, s a jelzővel való bőví- 

tés néhány esete föltétlenül a Horváth János is- 

mertette /i.m. 267. kk./ "divina dulcedo"-t jut- 
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tatja eszünkbe -- az érzelmi azonosulás, lírai 

magatartás nyelvi kifejezése itt a szöveg ilyen-

fajta gazdagítása. 

3:10 az /Nabvgodonozor/ Olofernefnek elotte /Szék. 8/ 

5:2 	az Olofernes ... fel gheryede /Szék. 16/ 

5:22 es nem yaranak, de el tértek vala /Szék. 23/ 

5:24 ha bvnben leendnek /Szék. 24/  

6: 1 az hannagok, az akhiornak ellenne /Szék. 27/ 

8:21 Itileghes towabba monda Iwdyth vgan ezen keeth pepnak /Szék 51/ 

9:10 Nywyta meeges Ivdith az konorgéé Ilfééth wr yftenhez 

mondwan: /Szék. 58-59/ 

10:3 	es megh zerzéé éékefen /Szék 63/ 

11:12 melyek az yfteny aldozatra valanak adatvan fSzék.71/ 

16:2o előtt: kozonféégenek elotte, kyk mondatnak yzrahel fyaynak, 

es ez ygéékben: yntéé azokat az hala adafra, mel'el tar- 

toznak vala yr yftenn .ek ylen nag yo téétéérth. de méges 

tovaba monda: /Szék. 95/  

16:23 az olofernes feyevel, [bóada az] templomba, Corokéh 

való eml  ekezethrea ho t; foha el ne feleytel,n .eeyek el 

yl'en nag yfteny fegéédféégh, melet ton Ivdithnak keze-- 

vel yr az yzrahel fyayval, /Szék. 97/ 

16:31 után: Ezen zerent vegeztetyk az zent Iwdyth azzonnak o 

konve az dereek zent yrafnak boti-ye zerenth az mv bodog 

zent a-eanknak padvay zent antalnak e£tyn vrvnk Cryftvs 

Iefvfnak, az zvz marya mehetol zvletefenek vtanna, ezer 

ot zaz hvzon hatod eztendoben. Demaga mykeeppen ez kone 

felol zenth yeronymvs yrvala az keeth zent apaczyanak' 

azaz az ozveg pavlanak es az zvz evFtokhyvmnak m,yllth 

elol ez kone eloth el kezdettek vala vegezzvk el. merth 
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vg yra 9 nekyk, yme megh yrtam ez konvet. megh gyozet- 

tetwén az ti hozyatok valo tyzta zeretetnek myatta, 
.~$ekct 

nem Cak a1 ygéékre magrazvan, de az éértelmet az ygaz  

ertelemre hozvan., az kaldeos nelwrol dyaky rielwre.  

végétek azérth, oh pawla es ewftokhyom, ez ozveg Iv-  

ditoth tyztafagnak fenes peldayath k s gozedelem véé-  

telnek, 9r9kkéé valo dyt.eretével 9tet hyrdeffétek.  

Merth az yr yften ez Ivditot nem Lak azzonyallatoknak,  

deh f ooth méégh ferfyaknakés tanof aggl add.  mel yr  

yften, az 9 nemes tyztafaganak 19n meg ayandokozoya, 

ky oneky hatalmat ada, vg ane -ra hog az Olof ernef t r  myn-  

den emberektol megh gozhetetlent megh gozneye es az  

hatalmaft megh fiomoryta. amen. '  

Ymé azerth en zereto hvgom nvythody Ivdith, az te  

neveden valo zenth azonnak koilve, melet en, az, te ze-

gen baJdad, nvythody frater andras, megh yrtam, az dyaky  

botvrol, ez maAar nelwre, az te hozzad valo atyafyvfagof,  :  

zeretetnek, 'I myatta megh gozettetvéén, es . hog ne lennél,  

az te celladban az te zentednek konvénelkvl, de valla- 

nád ezt az te lelkednek vygaztalafara. Ne nézed kedég 

zereto hvgom ez yrafnak -  az 9 parazt voltat, hanem az'  

9 ygaz ertelmét kyben hamyff at nem lelhecz./Szék.loo-lo3/ 

Latinból, de nem a BK. latinjából való fordítás a következő adat:  

4:lo es ne lennének galazatra az nemzeteknek kozotte /Szék. '13/  

Vulgata: et fierent opprobrium gentibus.  

A BK,hez viszonyítva ez is bővYtésnek mutatkozik, de nem 

a fordító leleménye, hanem annak bizonysága, hogy latin szö-

veget, méghozzá a BK. latinjától eltérőt használt a SzékK. 

Judit könyvének magyarra fordítója.' 
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3:13 omnes deos: méd3 ifténit /BK. 15/ N  mynd fok yftenyt 

/Szék. 9/ 

4:14 	sic erunt: Igén 16tériéztéttéc lezn: /BK. 16/ ,N/ azon-- 

keppen leznec /Szék. 15/ 

5: 3 rex militiae illorum: ovitézi fézégekm: k..zala /BK. 17/N 

az 9 vytezfegheka.ek kyralya /Szék. 16-17/ 

5: 9 ut din1amerari eorum non posset exercitus: 9 fézégéc 

ingén mégném z i7. altathatic /BK.' 17-18k, 9 f okaf tagok 

meg nem zamlaltathanék /Szék. 18-19/ 

5:lo in luto et latere: fazzal q kotéglaual /BK. 18/ (') fear 

nyomalval, es tegla vetéffel /Szék. 19/ 

5:16 vicit: gozot /BK.' 18/,‘,  myndenvt gozodelmet vott /Szék 22/ 

5:19 resistendi: éllént allanioc /BK. 18-19/N mynden  ellen-- 

C egynek ellene allafra /Szék. 22/ 

5:24  mi Domine: én vzá /BK. 19/ N vram, ... te oloferes, Nabvgo- 

donozornak f9 hannaga /Szék.24/ 

5:25 universae terrae: méd3 foldn: /BK. 19/ N mynden kozon- 

f eges foldon /Szék. 25/ 

5:28 cum eisdem: azonockal /BK. 2o/ ra azokval egembe /Szék 26/ 

5:29 Nabuchodonosor: Nabuhodonozor /BK.2o/ r•• uak Nabvgodo- 

nozor kyral /Szék. 26/ 

dixit: móda /BK.  2o/ ra monda oees /Szék. 27/ 

non est Deus, nisi Nabuchodonosor: 	iften hanem uac 

Nabuhodonozor /BK. 2o/ ,-,  nynuen ebb yften, hanem uak 

Nabvgodonozor kyral /Szék.27/ 

dominus sit universae terrae: mend3 foln?, ifténé /BK. 

2o/ ra mynd koz onf eges f oldnek vra /Szék. 28/ 

fundibularii : a paait af oc /BK. 21/ r,J fok paryt af ok /Szék3o/ 

6:14 universa haec: médénékét./BK.' 22/ ^' ezeketh mynd kozon- 

6:  1 

6: 2 

6: 4 

6: 8 
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f egvel /Szék. 32./ 

6:17 eorum...interitum: ovézedélmékét /BK. 22/ ra az 9 veze- 

delmes kalalokat /Szék. 34/ 

6:2o simul refecerunt: meghiédélmézéc mogókat /BK 22-23/N 

meg elegyteek akhi.ort es on.on magokat /Szék.35/ 

7: 7 ad ref ocillandum potius, quam ad potandum: inkab hi édél- 

mézét2é hog nem ital2a /BK. 24/N yonkab 9n9.n. magoknak 

meg hyvefytéfekre hog nem mynt 1.ak ytalokra /Szék.' 3Ey 

7:13 vendidit Deus: adot el iftén /BK. 24/N az yr yften 

adott /Szék. 4o/ 

7:14 non est, qui adiuvet: nit.en ki f égellen /BK. 24/f ,/ nynti.en 

ky megh f egéuen mvnkot . /Szék. 4o/ 

7:16 inf antes nostros: mvgé zmekdédinckét /BK.' 25/ ra az mv 

artátlan apro gernekynket /Szék.41/ 

7:18 ad Deum: v2hoz /BK. 25/ N  az yr yftenhez /Szék. 42/ 

7:25 faciemus: tegilc /BK. 25/ N  tahath wg tegvk /Szék. 1 4i/ 

8: 1 	:' Et factum est: Es 19n /BK.' 26/-Es ez dolog megh 19n 

/Szék.• 44/ 

venit aestus: iouo nag héufeg /BK. 26/N ywta hewfeegh 

/Sz ék. '45/ 

domus suae: 9hazanac /BK. 26/N . ez iwdith az 9 hazanak 

/Szék.' 46/. 

8:10 dixit illis: möda azoknac /BK. 27/ N  az Iwd.ith monda 

o nekyk /Szék. 47/ 

8:14 Dominus: v2 /BK. 27/N az yr yften /Szék. 48/ 

8:17 misericordiam suam: 9 izgalmaf fagat /BK. 27/ea  az 9  

yrgalmaf f agath, hamarfagwal /Szék. 49/ 

8:21 Deum suum: 9 iftén6két /BK. 28/( ,,  az 9 wrokot yftene-

ket /Szék. 51/ 

8: 3 

8: 5 



8:22 	Dei ami   cus effectus 'est: lot ifténn.; ba2atta /BK. 28/,./  

yftennek zereto bara~."a lon /Szék. 51/   

8:28 	presbyteri: . a papoc /BK. 28/ ea  ez keeth papokiSzék.`52/  

8:31 	Deus: if tén /BK. 29/ N  yr yften /Szék. 53/   

8:32 	cum abra mea: én Abzá.m.al  /BK. 29/ N az én zolgalo lea-  

nomwal abrawal /Szék. 53/  

9: 1 	Quibus: kic /BK. 29/ Pi kyk mykoron /Szék. 54/ 

9:1/b ad Dominum: vzhoz /BK. 29/(N) yr yftenhez /Szék.55/ 

9: 3 	Domine Deus meus: én vrá i f t enem /BK. 29/,,, yram en  

édes yftenem- /Szék. 55-56/  

9: 3/b mihi viduae: énnékem ozuégn9 /BK. 3o/ Pi  énnekem es ozwe g  

zolgalo leanodnak /Szék. 56/ 	 . 

9  14 	priora: az élobéliékét /BK. 3o/,.:  az elobby dolgokath  

/Szék; 56/  

9:4/b hoc factum est: az lot /BK. 30/P,  mynd megh loon /Sz .ék.56/  

9: 7 	Sed aspexisti: Dé néz61- /BK. 3o/ .v de te yr yften te-  

kéénteel /Szék. 57/  

9: 9 	Domine: V2am /BK. 30/ ,  en éédes vram yftenem /Szék. 57/ 

9:11 	Erige: hméllédfel /BK. 3o/ e-) emeTed fel yr yften /Szék.59/  
-t.~ 	

_ 
9:17 . totius creaturae: méden té2emtékn: /BK.` 31/( 4  mynd ko- 

zonfeges teremtetth allatoknak /Szék. 61/  

9:17/b miseram deprecantem: nauolaft onzollot /BK.31/. ,  zegeh  

konorgo, zolgalo leanodoth /Szék. 61/ 

9:17/c tua misericordia: te izgalmáft'agodba /BK.' 31/ N az te  

nag yrgalma.ffagodrol /Szék. 61/  

1o:1 	cessasset clamare: m6gzgt volna vu91téni /BK. 31/,-,  

megh zont wolna az Iwdith...kayaltanya /Szék. 62/ 

1o:2 	abran suam: 9 Abzaiat /BK. 31/ N az 9 zolgalo leanyat  

abráth /Szék. 62/  
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lo: 3/a myro optimo: métol iob mi22aual /BK. 31/ yeles dra-  

ga kenetlivel es yo yllate~al, meleth myrrabol zerezte- 

nekwala /Szék.' 62/63/ 

lo: 3/b inaures: higékét /BK. 31/ r`' fvleybevalo éékes  -Leri,e- 

leyth /Szék. 63/  

lo: 4/a Dominus: yr /BK. 31/ r`' yr yften /Szék. 64/ NB!  Kétszer! 

lo: 4/b splendorem.: fénéffegét /BK. 31/ f' zép es éékes fénef- 

fegeth /Szék. 63/  

lo: 4/c ista compositio: éze2zes /BK. 31/ N ez 911 maganak ylen  

éékef f egwel' valo megh zerzééfe  /Szék 63/64/ 

abrae suae: 9 Ab2aia2a /BK.  31/ r" az abranak, az 9  

zólgalo leananak /Szék.64/  

ad portam: kapuia2a /BK. 32 N  kapwyara, ottogon /Szék.64/  

exspectantem: va2uan /BK. 32/ N  warwan. Iwditoth /Szék.65/ 

Fiat, fiat: légé, 16[46n /BK. 32/ ,,, vg leegen, vg légeh 

/Szék. 65/  

11: 6 

11: 9 

11: 9/b 

11:10 	invasit: megfoglalta /BK. 34/ ,.. ygen el gotrotte /Szék.71/ 

12:18 	Bibam: izó /BK.' 37/ N oromoft yzom /Szék. 78/  

13:21 	quoniam bonus: mént io /BK. 39/.,,  mart yo az yr yften  

/Szék. 8o/  
~ 

13:21/b in saecullnm:
. 
	92ocke /BK.39/ ,.. orokkee vagon /Szék. 8o/ • 

13:23 	filia: leanom /BK. 39/ ,- leany magzat /Szék. 81/ 

14: 4,/a eum truncum: nakanalkul /BK. 41/.•• ygen megh. tagolwan, 
~ • ~̀ 

f eyenelkvl /Szék. 83/  

14: 4/b timor: f é1é1m /BK. 41/ r- nag réttenetef f éégh /Azék. 8 . 3/ - ' 

lo: 5 

lo . : 6/a 

lo: 6/b 

lo: 9 

. 	 ~ 

bonus: io /BK. 34/ ti nag yo /Szék. 7o/  

sciunt: tuggac /BK.' 34/t-,  yol twggak /Szék. 71/  

Deum suum: 9 v2okat ifténékét /BK. 34/e-,  az o yftene-  

keth /Szék. 71/ 
i 
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16:26 . virtuti: 9 iozagahoz /BK. 47/  az 9 zentf egenek yoza— 

gahoz /Szék. 98/ 

16:26/b castitas: tiztafag /BK. 47/ N az ovegy tyztafaagh ./8zék.98 

16:26/c adiuncta: eggéf olt /BK.  47/f erof fen hozya eggefvlween 

/Szék. 98/ 

16:28 	abram suam: 9 Abzaiat /BK. 47/ 1NJ az abrat. az  9 zmlgalo 

leanat /Szék. 99/ 
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Szabad fordítások 

Szabad fordításról olyankor beszélek, ha a fordító a la-

tint nem szóról-szóra követve, hanem értelme szerint adja.visz-

sza. A BKtben_ nem találunk erre példát, túl sokat a SzékK-ben 

sem; ami előttünk van, jól rámutat: hol, milyen okkal tér el 

a fordító a latin 	v któl,  hogy az azok kifejezte Eö d:ölat- 

höz közelebb jusson. 

A következő csoportokra oszthatjuk a szabad fordításokat:. 

1/ Értelmező jellegi: puszta szó nem adhatná vissza a latin 

igazi értelmét ,, illa az olvasóban nem idézne föl olyan 

ismeretanyagot, amely a megértéshez elegendő. lenne.Ilye-

nek: 3:12, 6:6, 7:7, lo:4/b, 16:21, . 16:22 

2/ Eufémisztikus jeiiegu: nem akarja a fordító, olvasójára 
való tekintettel , a szót egyszerűen lefordítani, inkább 

körülírja, alkalomadtán még változtat is /12:10/. Pél-

dák: 9:2, lo:4, 12:16, 16:28 

3/ Modernebb kifejezést használ: 16:1; talán ide sorolható 

a 7:18 is.  

4/ Tömörités: egy ige elhagyásával a mondatot sokkal erőtel-

jesebbé teszi. -- Ez esetben azonban arra is kell gondol-

nunk, hogy véletlen, nem stilisztikai indítékú az ige el-

hagyása, s ,csak mi értékeljük igy -- ez a veszély --- az 

átértékelés veszélye -- azonban minden esetben fennáll, 

ha nem saját korunk irodalmi műveit elemezzük stiliszti-

kailag. A szóban forgó példa: 5:2 

5/ Az itt fölsorolandó két pélisla az, ami  mai mértékkel mér-

ve is szabad, szinte költői értéké fordítás; _ 7:23, 16:5 
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3:12 	lucos eorum: 9 é zéztuénékét /BK. 	az 9 fertelmes  

aldozattoknak heleyt /Szék. 9/ 

5: 2 	furore nimio exarsit in iracundia magna: nag hittélén- 

kédéttél géziédé nagha2agba /BK. 17/ " nab hyrtelen 

haragwal fel gheryede. /Szék. 16/ 

6: 6 	ipse simul ultioni subiaceas: te azon g9z9délm ala 

éngéztéltétél /BK. 21/ ,  téés vélek eget az en bwzz' 

allafomnak alatta létén, el vezzy /Szék. 29/ 

7 	a muris: a ko faloctol /BK., 23/e,J az varofnak keryté- 

fitol /Szék. 38/ 

7:18 	in ecclesia: eghazban /BK. 25/,, az hyweknek gvleke- 

zetyben /Szék. 42/ 

7:23 	Aequo animo estote: Egélmei9c legétéc /BK. 25/r ,- ygaz 

léélekwel legetek /Szék.  43/ 

9: 2 	violatores exstiterunt: toroc voltanac /BK. 29/N lottek 

vala tyztafagnak megh zeplofytoy /Szék. 55/ 

lo:4 	non ex libidine: ném béléndéffegbol /BK. 31/ N nem va- 

la az oltozethez valo goinorvfegnek geryedeteffégébol 

/Szék. 64/ 

lo:4/b ex virtute pendebat: iozagbol.uvguala /BK. 31/ r' yften 

zerént valanak, lelky yozaghbol fvgesrén /Szék. 64/ 

12:lo ad Vagao eunuchum: vagao méddon9, /BK. 36/ N az 9 off 

mefterenek, az tyztafagh tartb wagaonak /Szék. 76/. 

12:16 erat enim ardens in concupiscentia eius: Mezt vala . 

4géd9z9 9 kéuáfagaban /BK. 37/N merth zeretety vala 

neky az Ivdithoz.' az 9 zvwéének tize zerénth /Szék.77-78/ 

16:1 

	

	cantavit aanticum: énéclé éz énékét /BK. 11/, dya.éére- 

tet monda /Szék. 92/ 

16:5 	cuius multitudo obturavit torrentes: Ring' fokaffaga 

msgzekézté az azzadatokat /BK. 45/..,  9 fokaffaga az 
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febéff folo vyzeketh megh ywa /Szék. 92/ 

16:21 	sentiant: mééz ziec /BK.' 46/ ti kéénzodyanak /Szék.'95/ 

16:22 obtulerwnt omnes holocausta: méd aldozatokat aianl  anac 

/BK. 46/i—  az wr yftennek aldozak az myndeneftól megh 

ééghetééndo aldozatoth /Szék. 96/ 

16:28 et defuncta est: meghala /BK. '  47/N ees ez Ivdith 

bodogvvl ky mvléék ez vylagbol /5zék. 99/ 
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Latinizmusok 

Noha a fordítók igyekeznek az előttük lévő latin szöveget 

egészében és jól magyarítani, a szándékot nem mindig követi 

a megvalóstás. /Vö. Lefordítatlan szavak, Hiányos fordítások/ 

Amit sikerül lefordítaniuk, nem -mindig magyaros — az előttük 

lévő latin szöveg mondatszerkesztése, igevonzatai erős hatást 

gyakorolnak rájuk. 

Magyar irodalmi nyelvről, de még csak írott nyelvről sem 

beszélhetünk a  XV.  sz-ban; magyar nyelvtant •-- igen valószínizí  

--- 

 

Tamás  és Bálint nem tanult, még András fráter sem, nemhogy 
i 

magyar stilisztikát. Igy kell értékelnünk a fordításokban ta-

lálható latinizmusokat: nem megbotránkozva, inkább azon cso-

dálkozva, hogy csak ennyi latinizmus van  a szövegben, hogy az 

anyanyelv ösztönös tudása viszonylag milyen biztosan vezette 

a fordítók tollát, s milyen sokat fejlődött az írott nyelv /a 

beszélt nyelv nyomdokain/ egy század alatt. 

A két fordításban /elsősorb an  és nagyobb mértékben a BK. - 

ben/ előforduló latinizmusok a következőcsoportokba sorolha- 

tók: a szórend ill. a mondatszerkesztés latinizmusi -- ezekal- 

kotják a legnagyobb csoportot --, a passzívum szükségtelen át-

vétele, a latinos igevonzatok, a magyartól idegen egyeztetések, 

a szé4szerint való fordítások, amelyek vagy csak nyelvi furcsa-

ságot eredményeznek, vagy esetleg félreértésre is okot adnak. 

Szórendi ill. mondatszerkezeti latinizmusok: 

1: 2 	ex lapidibus quadrates et sectis: nég zégo kouécbol 

fazagottakbol /BK.' 11/ négzegv faragot kovekbol/Szék.1/ 

NB! Ez beillenék a felesleges 

egyeztetések csoportjába is. 

4:13 	Amalec confidentem in virtute sua, et in potencia sua, 
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et in exercitu suo, et in clypeis suis, et in cur-

ribus suis, et in equitibus suis: Amelehet oézéiebé 

bizot n 9hatalmaba 7 9 fézégébé q payfiba 7 9 zéké-

2ibé 7 olouagiba /BK. 16/.,n az amaleket, az on er9ye-

ben, es hatalmaban, es az 9 népének fereghyben, es  

az 9n payfyban, es zekeryben, es lowaghyban byzako- 

dot /Szék.' 14/  

5: 4 	quare prae omnibus, qui habitant in Oriente, isti 

contemserunt me: Niizé ézec médénéc felét kic lakoz- 
~. 

nac napkélétzé megutaltanac éngem: /BK. 17/ ,-,  es my- 

erth hog, ezek meg wtaltanak mvnkot, mynd azoknak fe-

lette.' kyk az nap keleth felé lakoznak /Szék.. 17/  

5:27 	qui filios Israel posse dicat resistere regi Nabucho-  

donosor, et exercitibus eius, homines inermes, et si- 

ne virtute, et sine peritia antis pugnae: ki Ifit fi- 

ayt möga hog Nabuhodonozor ki  zal   nac q 9  f ézégénéc  él- 

léné alhat féguéztélén émbezéc téhétfegnélkvl valoc  

n viadal tudomananac tudatlani /BK.' 2o/ r az ky ezt  

monga, hog az yzrahel fyay ellene alhatnak Nabvgodo- 

nozor kyralnak, es az 9  nag hadasnak, ez yl fegverte-  

len es erotelen embernk, es az vyadalban twdatlanok  

/Szék. 25-26/  

	

6:12 	quae locutus ipse fuerat ab Holoferlie interrogatus:  

méllékét obézellétuala Olofeznéftol kézdéztétuén /BK.  

21/N kyket Olofernesnek kerdefere mondott vala /Szék.32/  

	

7: 8 	et muniunt illos colles in praecipito constituti: ahal- 

moc a nag magaffagban zezzéttéttéc ézofeitic okét /BK. 

24/^- es az eros magaffagokon valo halmok erofytyk  

9ket /Szék. 38/ 
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7: 9 	quam putant in montibus positam superari non posse: 

m61lét alaitnac ahegecbé véttétuén mégné gozhétni 

/BK. 24/e,-,  az melet alaytnak, hog az hegeken helhez- 

tetwéén megh nem véhetneyek /Szék.' 39/ 

7:2o 	et noli tradere confitentes te populo, qui ignorat 

te: ne aka2iad adnod tégedét vallokat anépn ki tege- 

dét né tud /BK. 25/ _N es ne akaryad adnod az téged - 

wallokat az néépnek, ky nem twd téégedet /Szék. 43/ 

8: 4 	Brat autem Iizdith relicta eius vi.dua: Vala ked. Iu- 

dith ozuég 9 meghagotta /BK. 26/NWala kedeegh az o 

t9lle maradott iwdyt, 9zwe /Szék. 45/ 

8:16 	et in spiritu constituti humiliato, servientes illi: 

to2odélmés zéllétbén n alaztatotbá zolgallonc oréki 

/BK.' 27/e- es megh alazott léélekben lewéén, zolgalywnk 

9 neky /Szék. 49/ 

8:2o 	Exspectamus humiles consolationem eius: va2iuc al aza- 

tofoc o vigaztalattat /BK. 27/.- warywk .alazátoffagh- 

wal az 9 wygaztalaraat /Szék. 5o/ 

8:27 	sed reputantes peccatis nostris haec ipsa supplicia 

minora ease, flagella Domini, quasi servi Domi  ni, qui 

córripimur, ad emendationem, et non ad perditionem 

n.ostram evenisse credamus: de mvbvniknéc vailuc ézekét 

kúfféb gét2élmékn: lenni. v2nac ofto2it. mónal v2nac 

zolgay kic mégfegéttetonc higgiic mi iogolafonk2a nem 

vézedélmonk2é /BK. 28/ N deh, de, twlaydonytwan az  mi 

bvneynnkéérth: ez yl kéénokath ketxTefeknek, es kyti.ynde- 

deknek ;  lennyek, az vrnak oftolv 	th, mykeeppen az zol- 

gak, kyk megh veretnek, az on megh yobbwlafokerth. es 

nem az  mi  wezedelmvnkéérth hyggvk tortééntnek lennye 

ezeket  mi  raytvnk /Szék. 52/ 
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9:11 	cadat virtus eorum  in iracundia tua, qui promittunt 

se violare sancta tua, et polluere tabernaculum nomi-

nis tui, et deiicere gladio suo cornu altaris tui: Ef-

féc le o ézéiéc te hazagodban kic igézic magokat még- 

féztéttétni te fcétedét q mégfézteztétni te néuédn: 

hailakat te fcétédezt leéiténi 9 tozebén te oltazod- 

nac zazuat /BK. 3o/",  ef f éék leh az 9 eroyok az teh 

haragodnak myatta, kyk ygéryk on magokat megh zeplofy- 

tenyek az teh zenthfeghideth, es megh férteztetnye az 

teh zent newednek hayléékat, es akaryak le vetnyek az 

9 toroknék myatta, az teh zent oltarodnak zarwát /Szék.59/ 

11:12 et _sancta Domi  ni sui, quae praecepit Deus non contin- 

gi, in frumento, vino, et oleo, haec cogitaverun.t im- 

pendere, et volunt consumere, quae nee manibus deberent 

contingere: q o vzoknakc f. fegit méllékét yr pazái.olt 

bvzaban bozhan 7 olayban né illétni. ézekét gondoltac 

tenni 7 ézékét akaziac mégtokélléni méI!1'ékét kézéccél 

fem kel illétniek: /BK. 34/",  es az o vroknak zenth- 

fegyth mel'eket poronuolt az yften, hog neh yllefféék. 

az bwzakat.' es borokat. es az olayt (melyek az yfteny . 

aldozatra valanak adatva4, azt gondoltak hog megh 

emééztenéék (  az az megh ennék es megh ynnak) mel'eket 

1.ak kezekweles nem zabad wolna ylletnyek /Szék. 71-72/ 

A latin passz .ivum szükségtelen átvétele: 

1: 3 	Per  qu.adrum vero earum latus utrumque vicenorum pedum 

spatio tendebatur: o oldalit /huz/ kédég n6g zégouén 

monno huz lab rnomdékné taztatikuala /BK. • 11/ r..  Az tor- 

noknak kedeegh, mynd az nég zeghe kozott valo kgalyt, 

hwz lab nyomnéra zelefyteté /Szék.1/ 
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2:14 	usquequo perveniatur ad mare: miglén iuttatic tége22é 

/BK. 13/r,,  myghlen yvtananak az tengerygh /Szék.5/  

8:15 	non enim quasi homo, Deus sic comminabitur, neque  

sicut filius hominis iracundiam inflammabitur: Mgt  

i£tén nem.vgá fenégét mét émber. rem b2iéztétic ha- 

zag2a mikét émbérn: fia /BK. 27/..,  Merth, az yften 

nem feneget  van myn.t ember, rem kedéég harago££ag- 

ra nem gherye'd, mykepen. embernek 9 fya /Szék. 48/  

Latinos igevonzatok: 

2:12 	pertransisset fines Assyriorum: altal métékuolna  A£- 

£izio£oknac végéyt /BK. 13/ N el kolte volna az Affy-

rosoknak hatarat /Szék. 4/ 

3:14 	Pertransiens autem Syriam Sobal, et omnem Appamiam, 

omnemque Mesopotpmi   am: Altal mé-uén kéd.eg Siziat So-

bait 7 méd Affam_i.amot q mend Mefopotamiat /BK.  1~/N 

Altai  méné kedeegh az Olofernes £obalnak fyriayan:  

es mynd eghéz appam<yan: es mynd az me£opotamm.i,.an  

/Szék. o-lo/  

11:8 	Daum nostrum sic peccatis offensu.m: mv v2onckat ig 

vgtttic bvnóckél /BK. 34/ N megh vagon bantatwan az  
mv y£tennh az bvnokn.ek myatta /Szék. 7o/  

12: 1 	Tunc iussit eam introire: Tahat paz17:Lola otét bé menni 

/BK. 35/ N  Tahat 9  néky azaz Ivdi   thnak poronmola Olo-  

fernes bee mennye /Szék. 73/ 

12:2 	Nunc non potero manducare ex his quae mi hi praecipis 

tribui: Ma nem éhétém azocbol méllékét pa2ákolz nékém 

adatni /BK. 35/ mostan en nem ehétem azokbol. mele-

ket ennekem poronti.olz adatny /Szék. 73/  

16: 3 	Dominus conterens Bella, Dominus nomen est illi: yr 
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hadakat megtozo yr annac néué /BK. 44/,, wr hadaknak  

megh toroye. yr newe 9 neky /Szék. 92/ 

Nem magyaros egyeztetés: 

	

2:16 	omnesque resistentes siói: Es medénekét 9néki élléné 

allokat /BK. 13/ mind az 9 ellenne allokat /Szék.5/  

	

8:19 	pro quo scelere: abingt kiezt /BK. 27//N ,  Me1 bi néérth  

/Szék. 49/  

Szóaszerinti fordítások:  

3:10 	ducentes choros in tympanis et tibiis: tan.cokat vézét- 

vén kvztocbén n tympanom.ocban 	yarvan tanczo-  

kat dob zoban es syp zoban /Szék. 8/  

5:22 	in terram nibn suam: a né ofoldebé /BK. 19/ .•~  ydegen  

f oldre /Szék. 24/  

7 :  2 	universae iuventutis: méd3 ifiac /BK. 23/ N y.Cyvfagnak  

kozonfeegy /Szék.` 36/  

7:11. 	et collectiones aquarum: n vizékn9 gvlékézété /BK.24/N 

es az megh gvytotth vytek /Szék. 39/ 	. 

9: 1 

	

	et prosternens se Domino: n letéziézté 9ma6t vznac 

/BK. 29/,,,  es le bwrwlwan vrnak elotteh /Szék. 55/  

11: 7 nee.  illud ignoratur, quod ei iussis evenire: Az es tuduan  

vagó méllét neki pazáti.oltal ioni /BK.' 34/r- aztees twddak  

myt megh po -ronti,oltal 9 rya tyq yonye /Szék.  7o/  

13:25 sed subvenisti ruinae ante conspectum Dei nostri: Dé  

fégélléttél Azólatnac mv ifténonkn: zémglé élot /BK .' 

40/r•  deh konorvléél az mv romlafvnkon, az mv yftenvnk-  

nek elotte /Szék. 82/  
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Lefordítatlan szavak 

Néhány latin szó mindkét fordításban található, Az abra, 

melyet a névanyagban tárgyalok, szinte személynévvé lett.' Az 

ok az, hogy egyik fordító sem ismerte ezt a görögből a latin- , 

ba átvett szót. A neomenia is lefordítatlan a  BK.-ben  -- a 

héber i.jhold ünnep görög neve --- , ez is a fordító tájékozat-

lanságát mutatja. 

Más szavak esetében nem okvetlen tudatlanság a le nem fordítás 

oka. A ceremonia, cilicium, poeniteo, praedico, propheto,, psal-

mus latin szavak magyar végződéssel beilleszkedtek a magyar 

wházi nyelvbe, pontosabb an  a latinból magyarrá váló egyházi, 

vallásos szókincs hosszú ideig megőrzi őket -- a szükségből meg-

szokás, hagyomány válik.' Egyik-másikuk mai napig szinonimája 

magyar szavaknak, szerkezeteknek: prédikáció ` igehirdetés, pró-

fétál = jövendől. 

A BK., mint első a bibliafordítások később hosszúra növő 

sorában, magától értetődően használja a latin terminus techni-

kusokat. A SzékK. fordításáig eltelő század azonb an  meghozza 

a magyar nyelv irodalmi felemelkedését; ez a felemelkedés a 

nyelv megájulásából, gazdagodásából fakad. A humanizmus és a 

huszitizmus, a kor egyházi reformja, a vallásos élet elmélyii-

lése, a kolostoroknak a világi hivőkkel megerősödött kapcsola-

tai /harmadrendi ferencesek, beginák/ különböző okai ugyan-

annak a fejleménynek, egy egyházi jellege nyelvjításnak. Ezek" 

a megújult nyelven szólal meg Nyujtódi András, s mond psalmos 

helyett dicséretet, cilicium helyett szőringet. 

A propheta lefordítatlanságát nem veretjük egyik fordító-

nak sem a szemére -- a szónak van ugyan magyar megfelelője /jós, 

látnoki, vallásos szövegkörnyezetben azonban ma is csak prófé-. 

táról beszélhetünk.' 
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CERENONIA 	Deserentes itaque ceremonias patrum suorum 5:8  

Es vg még hágac 9 aftoknac ce2imoniaiokat /BK.  

17/  ,a Annak okaert, ezek, el hagvan, az  9 a:t ok-  

nak uelekedetyket /Szék. 18/  

CILICIUIUI 	ciliciis 4: 9 ciliciomockal /BK. 16/ N  zor yngek-  

ben /Szék. 13/j cilicio 4:9/b cilicional /BK.16/r- 

zor lépkékwél /Szék.13/, 9:1 ciliciomba /BK. 29/ ,  

zor ynghbe /Szék.54/  

NEOIí~JENIA 	neomen .ias 8:6 Néomeniactol /BK. 26/ .., az wyhod-  

nak ynnepytol /Szék. 46/ 

POENITEO 	poenituerunt se recessisse a cultura Del  sui 5:19 

m.egbátac 61fo2doltokat o ffténékn: zo16.1attatol  

/BK. 19/p,  az  9 yftenektol vale el teresr9l, es 

az  9 tyztéléféről valo el zakadafrol penitenciat  

tartanak /Szék. 22/ 

PRAEDICO 	praedicasti 6:17 Tidikaltad /BK. 22/ N hyrdetted 

/Szék. 34/; praedicatur 11:6 pdikaltatic /BK.34/N 

hyrdettetyk /Szék. 70/ 

PROPHETA 	per -s suos 11:8  9  pphetay mi at /BK. 34/, az  9  

prof  etaynak altalfa /Szék. 70/  

PROPHET0 	prophetasti 6:2 .pphetaltal /BK. 20/  .., yovendot  

mondal /Szék. 27/ 

PSALMUS 	psalmum 16:2 pfalmoft /BK. 44/ ,,,  dyueereteth  

/Szék. 92/  



I 
 

Hiányos fordítások 

Mind. a  BK.-ben,  mind a SzékK.-ben találunk oly an  mondato-

kat, amelyekből a latin eredeti egy-eg* szavának megfelelője 

hiányzik; a SzékK.-ben egy helyütt /4:17 , SzékK. 15/ egy fél-

mondat, ill. egy mellékmondat nincs lefordítva. Ha viszont 

nem a BK. latinját, hanem egy másik Vulgata változatot veszünk 

kiindulásul, egy másik helyen /4:10/ a BK. fordítása hiányos; 

a BK.'ből kiindulva ez a félmondat a SzékK. -ben mint bővítés 

jelentkezik /L. ott/. 

Ha a fordító nem ismer egy-egy latin szót, vagy nem tud 

lefordítani egy-egy szövegrészt, üresen hagyja a helyet, vagy 

megjegyzi, hogy fordítása ehelyütt hiányos. A középkori fordí-

tók számára a latin szöveg -- akár a biblia, akár más szent 

irat -- gyakran  okoz nehézségeket. Lássunk erre egy Horváth 

János idézte példát! --- A Jordánszky kódexben Mózes II. köny-

vének 25. fejezete után rögtön a 28. következik. A fordító meg-

jegyzése erre nézve: "Itt két kapitulomnak hijja vagyon...' ki-

nek értelme és magyarsága semmiképpen én elmémbe nem fér, de 

egyébtül sem érthetöm" /Horváth János: A magyar irodalmi mű-

veltség kezdetei, 133. 1./. 

Ilyen hosszú kihagyás -- tudtunkra -- egyik kódexben sincs 

/ezzel a kikötéssel azért szükséges élni, mivel a SzékK.' egyéb-

ként elég hiányos/, legtöbbször egy szó hiánya fordul elő. 

Nézzük, milyen okkal marad el egy-egy szó! 

a/ A latin szót a fordító nem ismeri, ill. nem tud rá magyar 

megfelelőt. Feltehetőleg erről van szó a következő esetekben: 

contus, scutum; talán uterque és vicissitudo: 

9: 9/a in contis: -- /BK. 3a") az  9  kééthwééghérol heezeth, 

' fvtotth elv fa kéépekben, awag karoyokban.' Merth az 

vdoben egféle fegwerek ylyen vala az 9 wyfd.alokban, 
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hog o  mynt az doctorok yryak. karoth he4eznek wala megh 

mynd az keth végheh felol ygen megh élefytwéén es 

megh fvtyk vala az hegeth, erofb woltaerth. ezfele, 

fok vala az olofernes hadaban kykben byznak vala az 

affyrofok. de kovetkezyk meges az yras: 

9: 9/b in scutis: -- /BK. 3o/ -- /Szék. 57/ 

	

1: 3 	utrumque ._ : monno •/BK. 11/ -- /Szék. 1/ 

	

6:17 	tibi hanc dabit vicissitudinem: te néked éz fozbatla- 

tot agga /BK. 22/r,,  ezt agga o tenéked /Szék. 34/ 

A vicissitudo  megfelelője helyett tárgyragos mutatónévmást 

találunk. A hiány nem okoz nehézséget a megértésben, mert rész-

letezés következik: ho4 yonkab te laffad meg, az 9 vezedelmes 

halalokat: ut eorum magis tu interitum videas /6:17, SzékK.34/. 

Az uterque fordításánál is fölvethetjük a kérdést: vajjon 

ismerte._-e a fordító a  szót. Kevéssé val ószinti, hogy nem, in-

kább arra gondolhatunk, hogy tudatos an hagyta  el — a szöveget 

kissé szabadabban kezelve --- ; Ecbat anis építését, a város kő-

falainak, tornyainak méreteit a latin bonyodalmasan, sok név-

mást alkalmazva adja elő /"fecit muros eius in altitudine cu-

bitornm septuaginta,... turres vero eius posuit in altitudi -

nem cubitorum cen.tum. Per quadrum vero earum latus utrumque 

vicenorum pedum spatio tendebatur; posuitque portas eius etc.' 40  

BK. 11/; ehhez képest a SzékK. --- a hiány ellenére -- érthető-

en, szépen fordít. 	. 

A seutum fordítása mindkét szövegből hiányzik, nyilván a 

szó és a szó jelölte fogalom /fából készült, bőrrel bevont, 

téglalap alak4 nagy pajzs/ ismeretlen a fordítók előtt. 

A contussal csak a BK.fordítója nem birkózik meg, Nyujtó- 

/ 

di András -- noha nem tudja egy szóval visszad:dni -- lefordit- 
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ja a szót, s hosszas magyarázatot fuz hozzá, tudományával, il-

letve a  "doktorok"  bölcsességével egy kicsit dicsekedve. 

b/ A viszonylag szabadon megfogalmazott magyar mondat feles-

legessé teszi a szót, elhagyásával ismétlést lehet kikiiszöböl-

n.i. Példák: 

ago, audeo, excito, metus, tremor, vir 

	

12:11 	agendo: mvélkeduén /BK. 36/ "' — /Szék. 76/ 

	

14:12 	ausi sunt: mé2ézkéttén2 /BK. 42/,' — /Szék. 86/ 

	

8:12 	qui iram excitet, et furorem accendat: ki haragot 

tamazion 7 hi2télénk4dét6t géziezien /BK. 27/ ^'az 

hog mel haragot es hyrtelenkeeiééft bryfton /Szék. 48/ 

	

15: 1 	metu: — /BK. 43/ ,,,  félelem myat /Szék. 88/ 

	

14:17 	-- /BK. 42/ N  rettenes /Szék. 88/ 

	

lo:l4 	viri illi: a fe2fiac /BK. 33/.- ezek  (azaz ez affyro- 

fok) /Szék. 67/ 

c/ Néhol feledékenységből maradhatott el egy-egy szó: 

copiosus, fatigo, filius, fugio, gees, ille, militia 

familiam copfosam: zolgakat /BK. 26/ fokaffagos 

t.aladoth /Szék. 46/ 

vel certe fatigati tradent civitatem suam: auag bi- 

zon mégaggac a vá2ofokat /BK. 24/.-awag byzoit meg fa-

radwan , megh aggak az 9 warofokat /Szék. 39/ 

filü Israel: If zl /BK. 16/A, yzrahelnek fyay /Szék.12/ 

14:3 	exploratores necesse erit, ut fugiant: zv%feg lézen 

hog akéméc elfuffanac /BK. 41/ ti  zyvkféégh lezen az 

kéémeknek /Szék. 83/ 

5:29 	omnis gens: méden /BK. 2o/ mynden nemzet /Sz ék. 26/ 

11:4 	illi: _ /BK.  34/  neky /Szék. 69/ 

7:17 	in manu militae Holofernis 7:17 0lofeznéfn: kézebé 

8: 7 

7: 9 

4: 7 



/BK. 25/.-1  az olofernefnek wytezy kézeybe /Szék. 42/ 

NB! A militia hiányzik a BK. fordj.tásából, a SzékK-ben 

meg hibás a fordfitása /L : ott/. 

d/ Egy esetben az előző szó írásképének hasonlósága okozhatott 

hibát: 
manduco 

12:19 	manducavit: -- /BK. 37/ ti  ewéék /Szék.78/ 

a hiányzó *evec előtt veue áll, írás közben a fordító 

/vagy a másoló/ azt gondolhatta, hogy már az'eve/c/Neue/c/ 

szót is leírta, és a következő szóval folytatta munkáját. 

e/ Egy mellékmondat a leghosszabb hiányzó szövegrész a Székk.-

ben. A Szabó Samu-féle kiadásb an  /Nyelvemléktár. XV,' kötet/ az 

előző mondat után három pont áll, talán a hiányt akarja vele 

jelezni a kézirat kiadója. Az eredeti szövegben -- a fénykép-

másolat tanúsága szerint -- nem láthatók ilyen pontocskák, sőt: 

szorosan az előző mondát utolsó szava után a Cap rövidítés áll, 

a lap  legalsó  sorát kitöltendő.' 

A hiány -- föltehetőleg -- vagy abból adódik, hogy a kódex 

írója lap aljára érve be akarta fejezni a soron lévő kapitulumot, 

vagy -- és ez a valószínűbb --- olyan szövegvariánsból doglpzott, 
Rz 

amelyből hiányzott a kérdéses mellékmondat. utóbbi elgondolást 

az is alátámasztja, hogy más helyeken is eltérőnek látszik a 

két fordítás latinja. 

4:17 	ut visitaret populum suum Israel: hog m6glatna If 2lt 

onépét /BK. 16/,,,,_ /Szék. 15/ 
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Hibás fordítások 

Egy-egy szó vagy szószerkezet hibás fordítására mindkét 

kódexben van  példa. Ezeket a hibásan fordított adatokat a kö-

vetkezőképp csoportosíthatjuk: 

1/ egy szó jelentése hibás 

a/ mert a latin szó ismeretlen: auster 

australis 

expeditio 

nolo 

viginti 

zelum 

zelo . 

/Mivel egy-egy szóra több adat is szerepel, nem szövegbeli hely-, 

hanem címszó megjelöléssel következnek az adatok./ 

AUSTER 	ad austrum terrae Cellon 2:13 zelon fold6n9 Éz- 

féké2é /BK. 13/ N céleon foldenek délzele felol 

/Szék. 4/; qui sunt ad austrum 2:15 kic vadnac 

Ezfék2é /BK. 13/ N  melek vadnak délzelre /Szék.5/ 

AUSTRALIS 

	

	a parte australi 7:6 ézfek fe191 /BK. 23/ N déél- 

zelfelol /Szék. 37/ . 

EXPEDITIO 	expeditionem suam: 2:8  9méd3 kiméne£ét /BK. 12/r'' 

9  élé£yL /Szék. 3/ 	. 

NOLO 

	

	noluerunt sequi 5:7 ném akazac kouétniec /BK.17/, 

yol twaak kowetny /Szék. 18/ 

VIGINTI 	et equites viginti duo millia 7:2 q louggoc XIJ 

ézé26n /BK. 23/ N es lovagok hvzonket ezeren 

/Szék.36/ 	. 

ZELO 	zelaverunt zelum tuum 9:3 haiaguttac te ha2ago- 

dat /BK. 29/ rJ zeretéék az te zeretetedeth /Szék.55/ 
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ZELUS 	zelum tuum 9:3 te hazagodat 29/^' az te zeretetedeth 55/ 

Meggondolandó, hogy néhány szó a fentiek közül valóban ide 

tartozik-e. PL. a nolo, amelynek SzékK.-beli, idézett /5:7/ 

fordítása valóban .téves, de később /8:33:Nolo =nem akarom/ jól 

fordítva is megtalálható a kódexben. Ugyancsak nehezen hihető, 

hogy a BK. fordítója nem ismerte a viginti számnevet; talán a 

másoló követett el hibát, két X helyett csak egyet írva. 

b/ a fordító /vagy másoló/ hasonló hangalakú -- 

i rásképü szóval téveszti össze a fordítandó ill. 

másolandó szót: 

consumere 

equitatus 

irascor 

lampas 

quadri ga 

CONSUMO 	volunt consumere 11:12 ézékét akaziac mégtokélléni 

/BK. 34/-,  .azt gondoltak hog megh emééztenéék (az- 

az megh ennék es megh ynnak) /Szék. 71-72/ 

EQUITATUS in equitatu suo 9:6 olouagbcba /BK. 3o/ N az on 

lowaglafokban. /Szék. 57/ 

IRASCOR 	irati sunt 5:26 1.udalkodanak /BK. 19/ N  megh haragw- 

nak /Szék. 25/ 

LAMPAS 	cum lappadibus 3:10 di1.6zéteckél /BK. 14/ r, • lampa- 

fokval (az az zovetnekekvel) /Szék. 8/ 

QUADRIGAE quadrigarum suarum: 1:49 zékiin2 /BK. 11/ o zeke- 

rynek /Szék. 2/ 

A consumo  helyett á BK. a consummo  igét fordítja, az 

equitatus helyett equitatio-t, irascor helyett miror-t. A cum 

lampadibus fordítási hibája valószínileg olvasási hibából ered: 



a lampadibus-t könny( laudibusnak  olvasni. -- A quadriga  

BK.-beli hibás fordítása föltehetőleg másolási hiba eredménye: 

lehetséges, hogy egy zékerinec  alakot másolhatott a kódex le-

írója — betűkihagyással -- zékin. formában. 

c/ többjelentésű a szó, és a fordító nem a megfelelőt 

választja: 
vicus 

VICUS 	vicos suos 4:4 o faluiokat 	15/x► o vczayokat /Szék.11/ 

-- A SzékK. fordítása sz d kebb, itt nem fogadható el. 

2/ Számban - személyben hibás 'a fordítás: 

l oqaor 

vos 

LOQUOR 	fecisti in nos mala, nolens loqui 7:13 tottél ;onozo- 

kat mvbénnóc nem akazuác 	zolnőc /BK. 24/ ti gonozt 

tool mv nekvnk, nem akarwan zolnod /Szék. 40/ 

VOS 	vobis adiutorium 8:10 fégedélm mvnékőc /BK. 27/N 

tinektek fegedelem /Szék. 48/ 	. 

A vos- mvnékőc értelmezés a BK.-:ben szemmel láthatóan hibás.' 

A nolens loqui  BK.-beli többes szám első személyű fordítása -- 
az egész  kontextust figyelembe véve — épp elfogadható lenne, 

szik grammatikai értelemben azonban föltétlenül hibás. 

3/ igeidőben hibás a fordítás: 	sum, esse, fui 

SUM', ESSE, FUI qui estis presbyteri 8:21 kic papoc leztec /BK. 

28/ ,‘,  tv kyk vattok veének /Szék. 50/ 

Itt is a BK. szövege helytelen, mint  a legtöbb előző esetben. 

4/ a szó mondatbeli szerepének föl nem ismerése, ill helytelen 

felismerése: coelum 

loquor 

magnus 

Melotis 
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militia 

COELUM dedit eis Deus coeli virtutem 5:19 amenn: iftene adot 

9nékic tehetfégét /BK. 19/  N  ada 9 nékyk az 9 iftenek 

money erot /Szék. 22/ 

LOQUOR Kee hoc latet, quod locutus est Achior 11:7 Az es iélén 

vagó méllét Achior bézéllét /BK. 34/  nem t,y 	l,ok ezes,  

az m,y 	i, zoltal az akhyornak /Szék. 7o/  

IU~~AGTNS factus est fletus et ululatus magnus in ecclesia omni-

bus 7:18 19n nag fizalm 7 ozdeitas annag eghazban mé- 

d.énékn: /BK. 25/p,  19n nag fyras es ordytas, az hywek-

nek gvlekezetyben myndenektol /Szék. 42/ 

MELOTIS civitatem opinatissimam Melothi 2:13 Melotofnac kea 

m7d5 kazdagfégo vazofit /BK. 13/ N az nevezetes varoft  

melotyt /Szék. 4/ 

MILITIA in manu militae Holofernis 7:17 Olofeznéfn: kézebé /BK.  

25/ !r az olofernefnek wytezy kézeybe /Szék. 42/  

A coelum a latinban genitivusban áll, a magyarban birtokos-

jelzőnek kell fordítani 4gy a BK./, a SzékK. egy másik szó: 

virtus minőségjelzőjeként fordítja, az egész mondat értelmét 

megváltoztatva. -- A loauor fordításában tévedett Nyujtódi And-

rás; a latin mondat alanyát /Achior/ részeshatározónak érti, s 

másik alanyt /rejtett alany: Holofernes/ illeszt a mondatba.  

A magnus-t, amely a latinb an  a fletus et ululatus jelzője, a  

BK. csak félig fordítja jól: nag fizalm 7 ozdeitas, s a követ- 

kező főnév elé is beiktatja: annag eghazban. 

A civitatem opinatissimam. Melothi  kifejezést a SzékK. for- 

dítja helyesen, az előrevetett jelzőt a BK.* mint birtokos szer-- 

kezetet érti. 

Az in menu militiae Holofernis fordítása tulajdonképpen  

egyik kódexben sem helyes:.a SzékK.-é hibás, a BK.-é viszont 
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hiányos /L: ott/ 

5/ az egész szerkezetet nem érti a fordító: def ensio 

° 	 tabernaculum 

ultio 

virtus  

DEFEIvTSIO 	in defexesionem alienigArvm 9:2 az idégénéknék 

oltalmazafaza /BK. 29/ N  az ydeghen nemzeteknek 

megh lakoltatafara /Szék. 55/ 

TABERNACULÜ1Ut et polluere tabernaculum nom;  ni s tui 9:11 : ; n még- 

féateztetn.i te néuédn: hailakat te fcétédezt /BK. 

30/r-0 es megh férteztetnye az teh zent newednek 

hayléékat /Szék. 59/ 

ULTIO 	in ultionem inimicorum nostrorum 8:34 m.véllénf ego.nig19 

gozodelmebe /BK. 29/"' az mv ellenfeegvnkon valo 

bwzzwallafra /Szék. 54/ 

VIRTUS 	Da m,  hi virtutem 9:14 7 9 téhétf égét /BK. 3o/ Nes 

agg eroot /Szék. 6o/ 

A defensioésaz ultio alaptagú szerkezetek nem értése épp 
fl ellentétes értelme mondatokat hoz létre; a tabernaculum  alap-

tagú szerkezet fordítását egy szükségtelenül betoldott szó teszi 

zavarossá, míg a virtus esetében a szöveg félreértése folt' 	án 

az állítmány marad ki a magyar mondatból. 

6/ pontosan  meg nem határozható oku hiba: liberatio 

sanctus 

LIBERATIO 	in liberatione vestra 13:2o tv mégzabadolaftokon 

/BK. 39/ ... az tv fegéédfééghtekben /Szék. 8o/ 

SANCTUS 	sancta sanctorum 5:23 fcétkn: fcenté /BK. 19 /x,, 

zent zentfegek /Szék. 24/ 

A liberatio SzékK. -beli hibás fordításának — még csak 
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hipotéoisként sem -- nem tudom okát adni; a sanctus  címszó 

alatti idézet esdtében ismét arra gondolhatunk, hogy az•elté-

rést két különböző latin alapszöveg használata okozta. Egy má-

sik Vulgata variánsban, amelyet összehasonlításul már mks eset- 
"7" 

ben.  is használtam, san.cta•eorum  áll a BK. beli sancta sancto-

rum helyén, s ebből már könnyebb a zent zentfegek  fordítást 

magyarázni. 
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Tulajdonnevek 

A vizsgált szövegből személynév, névmás, népnév, földrajzi 

név megoszlásban emeltem ki a névanyagot. Terjedelemben mind-

egyik csoport elég gazdag; a viszonylag nagy szám kevés, de 

gyakran előforduló névből tevődik ki. 

A csoportokat a könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség ked-

véért elválasztom, bár néhol kétségkívül nehéz egy-egy névről 

eldönteni, vajon népnév-e vagy személynév; másutt a nép- és 

országnév elkülönítése okoz gondot. /Megjegyzendő, hogy népről, 

nemzetről nem a mai értelemben beszélünk, törzsekről, törzs-

szövetségekről vagy pusztán földrajzi közösségről lehet csak 

szó.'/ Annak eldöntését, hogy egy megnevezés népre, országra 

vagy személyre vonatkozik-e, a szövegben betöltött funkció be- 

folyásolta. 
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Személynevek 

A személynév anyagban a legnagyobb mértékű az egyes sza-

vak ismétlődése. A főszereplők neve: Judit, Holofernesil Achior, 

Nabuchodonosor a pontosságra való törekvés következtében gyak-

ran  előfordul. A leszá.liazási táblázatok /Judit, Ozias/ .szin-

tén jelentékenyen növelik az adatok számát. A személynevekből 

túl sok tanulságot nem vonhatunk le; a még le nem tisztult, 

meg  nem  rögződött használat bizonyltékaként szemlélhetjük őket. 

Az írásformák változatossága -- kis és nagy kezdőbetű változó 

használata -- , helyed rástörtén.etünk e korai szakaszának hü 

dokumentuma. — Egy érdekes szó szerepel a nevek között: az 

ábra. Ez a görögck köznév Acegg  "szolgálólány"/, mely a latin-

ban azonos hangalakkal és jelentéssel volt használatos, mind-

két fordítónak gondot okoz. A BK. sem le  nem  fordítja, sem nem 

értelmezi a szót. Köznévként használja ugyan -- o Ab2aiat, o 
Abzaia4a —, de mindig nagybetűvel írja a szót, s az olvasónak 

az a benyomása, hogy inkább tulajdonnévnek gondolta az ábrát  

a fordító. A SzékK. egy eset kivételével /az 9 abraya lo:lo/ 

mindig értelmezi a szót: az abrat, az 9 zolgalo learat /16:28/; 

az 9 zolgalo leanyat abráth /lo:2/ stb. — nem dönthető el, 

vajon tulajdonnév-e számára az ábra /a második példa ezt su-

gallja/, vagy olyan  idegen szó, amelyet -egyenértékesként- egy 

magyar szóval megtold. 

ABBA 	abra eius lo:lo 9 Abzaia /BK. 32/ti az 9 abraya /Szék. 

66/; abram suam lo:2 9 Abaaiat /BK. 31/ ti  az 9 zolgalo 

leanyat abráth /Szék. 62/, 16:28 9 Abaaiat /BK. 47/-., 

az abrat, az 9 zolgalo learat /Szék. 99/; abrae suae 

lo:5 o Abzaiaaa /BK. 31/,..az abranak, az 9 zolgalo le-

ananak /Szék. 64/; cum  abra mea 8:32 én Ab zatal /BK. 

29/ N az én zolgalo leanomwal abrawal /Szék. 53/ 
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ABRAHAM 

ACHIOR  

ACHITOB  

AMALEC 

ARPHAXAT  

CHAMBRI 

CHARMI 

ELAI  

ELTACHIlUI 

RIAN  

ERIOTH  

GEDEON  

GOTHONIEL  

— 8:22 Ab2aham /BK. 28/ N abraham /Szék. 51/  

-• 5: 5 Achior /BK. 17/ Achior (akhior) /Szék. 17/,  

5:26 Achior /BK. 19/ N  Akhyor /Szék. 25/, 5:28  

Achor /BK. 2o/ ^' Akhyor /Szék. 26/, 6:12 Achior  

/BK. 21/ Akhyor /Szék. 31/, 6:14 Achior /BK. 22/N  

ez akY.lyor /Szék. 32/, 13:27 Achior /BK. 40/, ,  akhi,or 

/Szék. 82/, 14:6 Achior /BK. 41/... akhyor /Szék.83/;  

6:7 Achio2t /BK. 21/N az akhyort /Szék. 29/, 6:13  

Achio2t /BK. 22/ N  Akhyort /Szék. 32/, 6:16 Achiozt  

/BK. 22/ N az .akhyort /Szék. 34/; 6:9 Achio2nac /BK.  

21/ N az  akhyornak /Szék. 30/, 11:7 Achior /BK. 34/,~ 

akhyornak /Szék.  7o/; ad. Achior 6:1 AchioLnac /BK. 

2o/ ,-) az akhyornak /Szék. 27/  

filii Achitob 8:1 Achitob fiaie /BK. 26/N akhytobnak 

fya /Szék. 45/ 

— 4:13 Am~1eht /BK. 16/ ,-) amaleket /Szék. 14/  

— 1: 1 Azphaxat /BK. 11/ N Arfaxat /Szék. 1/, 1:5  

Azphaxat /BK. 11/ N  Arfaxat /Szék. 2/ 

— 8:9 Cambzi /BK. 27/ N kabri /Szék. 47/  

— 6:11 Tha2im /BK. 21/ •.• az karmy /Szék. 31/, 8:9 

Ca2my /BK. 27/ n►  az karmy /Szék. 47/  

filii Blai 8:1 Eliay fiaie /BK. 26/ N Elay fya /Szék.44/ 

--- 4:5 Eliachim /BK. 15/ N elyachym /Szék. 11/, 4:7 

u. igy,C /BK. 16, Szék. 12/, 4:11 Eliachim /BK. 16/r~  

az elyakhym /Szék. 12/ 

— 8:1 Ená /BK. 26/ .v éénan /Szék. 45/ 

-- 1:6 E2iothnac /BK. 11/ ti  eriokban /!/ /Szék. 2/  

--- 8:1 Gedeon /BK. 26/  gedeon. /Szék. 	 

6:11 Gothoniél /BK. 21/ N  gothonyel /Szék. 31/  
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HOLOFERNZS --- 6:1 Olofe2nés /BK. 2o/  olofernes /Szék.27/,  
6:7 Olofe2nés /BK. 21/ N olofernes /Szék. 29/,  413  

Olofeznés /BK. 22/. ,) az olofernes /Szék. 32/, 7:6  

Olofe2nés /BK. 23/ ~ alofernes /Szék, 37/, 12:10  
Olofe2nés /BK. 36/  olofernes /Szék. 76/; 7:1  

01ófeznés /BK. 23/  Olofernes /Szék. 35/; 12:3  

o1ofeniés /BK. ' 36/r. olofernes /Szék. 74/, 12:17  

u.igy! /BK. '  37 ,  . Szék :.  78/, 12:2o u. lgy! /BK. 37 ,  

Szék. 78/, 14:9 u. igy! /BK. 411, Szék. 85/, 14:16 

u. igy! /BK. 42, Szék. 87/; Holofernem 15:1 olofe2-  
nift /BK. 34/r./ olofernefnek /Szék. 88/; ad Holo-  
fernem 3:1 Olofe2néfhéz /BK. 14/ .r Olofernefhez  
/Szék. 6/, 7:8. Olofe2néfhez /BK. 24/ N az olofér-  
nefhez /Szék. 38/; Holofernis 3:13 Olofe2néfn9 . /BK.  
15/r-) Ol  of erne s /Sz ék.` 9/,  5:26 Ol  of e  Zné fn9 /BK: 19/N  

Olofernefvel /Szék. 254 6:8 Olofe2néfn9 /BK. 21/N  

az olofernes /Szék: 3o/, 6:12 01ofeznéfnéc /BK.21/,.  
olofernes /Szék. 31/, 7:15 Olofe2nés /BK. 25/.,• olo-  
fernes /Szék.' 41/., 7:17 Olofe2néfn9 /BK. 25/ ^, olo-  
fernefnek /Szék. 42/, 10:13 Olofe2nés /BK. 32/".  
olofernes /Szék. 67/, lo:16 01ofe2néfn9 /BK. 33/^.  

olofernes /Szék. 68/, 12:16 . olofe2nefn9 /BK.' 37/", az, . 

9lofernefnek /Szék. 77/, 13:19 olofe2néfn9 /BK.39/ ,.,  
az olofernes /Szék. 79/, 13:19/b . o1ofeznéfn?, /BK..39/,,,  
olofernefnek /Szék.'.  79/, 14: 4 olofeznéfn9 /BK.' 41/",  
az olofenes /Szék. 83/, 14: 7 olof é 2néfn9 /BK. 41/,  
olof e J.nes  (sic  !)  /Szék. 84/,  14:8  u. Igy! /BK. 41,  

Szék. 84/, 16:23 olofe2néfn9 /BK. 46/  az Olofer-  
nenek /Szék. 96/; Holoferni 5 : 1,  Olofeznefn: /EK.17/,,  
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Olofernefnek /Szék. 16/; Holoferne 7:10 Olofeznés 

/BK. 24/ N olofernefnek /Szék. 39/; ab  Holoferne  

6:12 Olofeznéfto1 /BK. 21/ Olofernesnek . /Szék.31/ 

IACOB 	--- 8:32 Iakob /BK. 28/ fa  iakob /Szék. 51/ 

IAMNOR 	— 8: 1 Gamér /BK. 26/N i amnor /Szék. 44/ 

IDOX ' 	-- 8:1 ydéx /BK. 26/ yodox /Szék. f► 'I 	/ 

JOSEPH 	-- 8:1 Ioséph /BK. 26/ iofef /Szék. II/ 

ISAAC 	-- 8:21 If aac /BK. 26/ r%,  yf aak /Szék.  51/ 

IUDITH 	— 8:1 Iudith /BK. 26/N ywdith /Szék. 44/, 8:4 

Iudith /BK. 26/Niwdyt /Szék, 45/, 8:3o Iudit /BK.29/N 

Iudith /Szék. 53/, 9:1 Iudit /BK. 29/ Iudith /Szék. 

54/, lo:lo Iudith /BK. 32ki Iwdith /Szék. 66/, 11:4 

Iudit /BK. 34/N Ivdith /Szék. 69/, 12:2 Iudith /BK. 

35/ N Iwdith /Szék. ?3/, 12:4 Iudit /BK. 36/N.Ivdith 

/Szék. 74/, 12:13 Iudit /BK. 36/N Iwdith /Szék. 77/, 

12:18 Iudith /BK. 37/ N Ivdith /Szék. 78/, 13:17 

Iudit /BK. 38/Jiwdith /Szék. 79/, 16:1 Iudith  

Ivdith /Szék. 91/, 16:8 Iudit /BK. 45/N Ivdith 

/Szék. 93/, 16:23 Iudit /BK. 46/N,  Iwdith /Szék. 96/, 

16:25 Iudit /BK. 46/",  Ivdith /Szék. 98/; 14:15 Iu- 

ditnac /BK. 42/  f-i az Ivdithnak /Szék. 87/, 15:14  

Iuditnac /BK. 'I'I/ ,, Ivdithnak /Szék. 91/; ad Iudith 

12:12 Iudithoz /BK. 36/ rv Iwdithoz /Szék 76/; cum 

Iudith 14:13 Iudittal /BK.  4a/, az yvdithwal /Szék. 

86/, 16:24 Iudittal otízo /BK. 46/ Ivditval e&tth 

/Szék. 97/ 

MANASSES -- 8:2 Pllanaf f e s /BK. 26/ r,,  ll2anaf f e s /Szék. 45/, 

16:26 u. igy! /BK. 47, Szék. 99/ • 

T.ELCHIA 	filii Melchiae 8:1 Melchie fiaie /BK. 26/ ,N. P!Telkhyaf- 

nak fya /Szék. 45/ 
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MERARI 	filiai Merari 8:1 I+Ilézainac leana /BK. 26/ ̂ - me-  

rarymnek leana /Szék. 44/, 16:8 Meaazinac ~: 
~ 
ana  

/BK. 45/(v áz Merary leana /gzék• 93/ 

Pi1ICHA 	filius Micha -6:11  Mich a fia /BK. 21/ N  Mykanak  

fya /Szék. 31/   

MOYSES 	-- 8:23 Moyfes /BK.  28/ eJ Moyf es /Szék. 51/; Moysi  

4:13 Moyf éf ro1 /BK. 16/"/ moyf ef rol /Szék. 14/  

NABUCHODONOSOR -- 1:5 Nabahodonozor /BK. 11/ N  Nabvgodonozor 

/Szék. 2/, 3:2 Nabuhodonozor /BK. 14/ N Nabvgodo- 

nozor /Szék. 6/, 3:13 Nabuhodonozor /BK. 15/ev  

Nabvghodonozor /Szék. 9/, 5:27 Nabuhodonozor /BK. 
/11k7.o , ó,:tu /  

2o/  Nabvgodonozor /Szék. 26/, 5:29 u. igy! 6%IBK.  

2o, Szék. 28/, 11:5 u. igy! /BK. 34i Szék.69/, 

14:16 Nabuhodonozor /BK.  421N nabwgodonozor Szék.87/  

NATHANIA 

	

	filii Nathaniae 8:1 Natania' fiaie /BK.' 26/NNat-  

han.ya fya /Szék.  45/  

OZIAS 	-- 6:11 Ozyas /BK.' 21/ N ozyas /Szék. 31/, 6:19  

u. igy! /BK. 22, Szék. 34/, 7:23 u. igy! /BK. 25,  

Szék. 43/, 8:9 ozyas /BK.'  26/N ozias /Szék. 47/,  

8:lo Ozyas /BK. 27/ N yozyas /Szék. 47/, 8:28  

Ozyas /BK. 28/ ti  ozyas /Szék.  52/, 8:34 Ozyas  

/BK. 29/.4Ozyas /Szék. 54/, 13:23 t. igy! /BK:`39,  

Szék. 81/, 15:5 Ozyas /BK. 43/ N  az ozyas /Szék.  

89/; Oziam lo:6 Ozyaft /BK. 32/,..Ozyaft /Szék.65/;  

ad Oziam 7:12 Ozyafhoz /BK. 24/ ^' az ozyafhoz  

/Szék.  40/   

RAPHAIM 

	

	filii Raphaim 8:1 Raffain fiaie /BK. 26/ ... Ra- 
 

foymnak fya /Szék. 44/  

RUBEN 	filii Ruben 8:1 'Ruben fiaie /BK. 26/  N Rvben  

fya /Szék. 45  
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SIMEON -- 6:11 Simeö /BK. 21/ ,,,  fymeonnak /Szék. 31/,  9:2  

Simeönac /BK. 29/ N fymeonnak /Szék. 55/; filii Si-

meon 8:1 Simeö fiaie /BK. 26/  rymeonnak fya /Szék.'45/ 

SALAThIEL filii Salathiel 8:1 Salatiel fiaie-/BK. 26/ ^J falathyel- 

nek ... fya /Szék.' 45/ 

SIN.tEON 	-- 6:11 Simeö /BK. 21/ ,.. fymeonnak /Szék. 31/, 9:2 

Simeónac /BK.' 29/ ,,J fymeonnak /Szék. 55/; filii ' Si- 

meon 8:1 Simeó fiaie /BK. 26/,,,  fymeonnak fya /Szék.45/ 

VAGAO 	--y 12:12 Vagao /BK. 36/  wagao /Szék. 76/, 14:13 

Vagao /BK. 42/-, az wagao /Szék. 86/; ad Vagao 12:lo 

vagao /BK. 36/rJ wagáonak /Szék. 76/ 



- 61 - 

A névmások 

A névmások fordításának kérdése külön figyelmet érdemel. 

A BK. a latin névmások magyar fordítását minden kiegészLtés 

vagy magyarázat nélkül illetzti a szövetbe, mfg a SzékK. szin- 

te kivétel 	i1 bőv/tve. A SzékK. fordítójának eljárása ért- 

hető4 a latin névmások grammatikai neme pontosabb an  utal a meg-

nevezett személyre, mint  a magyar nyelv névfásai: az ő vonat-

kozhat férfira vagy nőre, az az, azok mutathat tárgyra vagy 

személyre, utóbbin belül ismét férfira vagy nőre. Ha egy szö-

vegrészben több személyről, dologról esik szó, a pontátlan,uta-

lások félreérthetővé teszik a mondanivalöt. A SzékK. fordi!tója 
• 

ennek megelőzésére a névmásokat értelmezi, vagy rögtön személy-

névvel helyettesíti./A következő adatokban mindkét eljárásra 

van  példa./ Ezért kerültek a névmások a névanyagban a tulajdon-

nevek csoportja után. 

ILLE IT,T,A' ILLUD illi 3:13 annac /BK. 15/ N  9  neky /Szék. 9/; 

Illi 6 :9  azoc /BK. 21/ ti ezek...(azaz az olo-

fernes zolgai) /Szék. 30/: illorum 10:13 né-

kic /BK. 32/".,  aznknak (azaz az yzrahel néé- 

penek) /Szék. 67/ 

IPSE, IPSA, IPSUP:! ipse solus 3:13 9h0n maga /BK. 15/ 9n9n 

maga... az Nabvgodonozor kiral /Szék.9/; et 

ipse 6:3 te es /BK. 2o/ ,., tees,,, akhior /Szék.27/ 

IS, EA, ID 	eum 9:15 9tét /BK. 31/ r.. 9ttet (az az, olo- 

fernest ) /Szék. 6o/, 16:8 0tét, /BK. 45/ti 

9tet, az az oloferneft /Szék. 94/; ad eum 

6:lo ohozi a /BK. 21/  az akhiorhoz /Szék.31/; 

eius 4:1 0 /BK. 15/ ^./ az olofern .efnek /Szék. 

lo/, 4:15 9 /BK. 16/ N az elyachym papnak 

/Szék. 15/, 11:6 9  /BK. 34/ e,- Nabvgodonozor- 
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nak /Szék. 7 0/; ei 8:13 onéki /BK. 27/ ^" 9  

neky (azaz yr yftennek) /Szék. 48/; eorum 8:17  

o /BK.  27/‘-' az af fyrof oknak /Szék. 49/; eam 

12:1  9tét /BK. 35/..•o néky azaz Ivdithn.ak /Szék. 

73/; ad eam 8:34  néki /BK. 29/^1  Iwdithnak 

/Szék. 54/; eius 8:2 o /BK. 26/,,,  .ez ozweg 

iwdytnak /Szék. q5/ 

QUAr,CU;TQUE 	-- 8:2o valamélléc /BK.28/ ti  kyk, ativag, melek 

/Szék. 50/ 

QUI, QUAE, QUOD qui 9:2 kic /BK. 29/  mel nemzeték /Szék.55/ 

TU 	— 7:2o Te /BK. 	Te azeert yr yften /Szék.43/ 
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Népnevek 

A négy csoport közül terjedelmében legkisebb, de a 11-

több gondot okozza. Egyrészt szófaji hovatartozása miatt: a 

népneveket -- megjegyezve ugyan kettős szófajiságukat — a mel-

léknevek közé soroljuk /IvU'2dyR. I.,  221. I./.  Az itt felsoro-

landó adatok azonb an  a népneveknek személynévi eredetét mutat-

ják /a népet elnevezhették — mondai — őséről, az általa tisz-

telt istenről/; néhol egyenesen személynévvel alakult szerkezet  

nevezi meg, máshol földrajzi név jelöli a népet. Az osztályozás 

másik akadálya az, hogy ugyanazt a latin szót néha kzilönböző ér-

tékben fordítja a két kódex: ami az egyikben népnév, a másikban 

földrajzi név /vö. Elicori/. 

AMMON 	duc e s Ammon 5:2  aamónac vé z  é 2i  t /BK. 17/ N Amonnak  

hanna6it /Szék. 16/ filii Ammon 7:8 Amőnac ...fiay  

/BK. 24/  amonnak ... fyay /Szék. 38/; filiorum —  

5:5  Ámon...  f  i aynac /BK. 17/  ~ Amonnak . . . fyaynak  

/Szék. 17/  

AMORRHAEUS Anorrhaeum 5:2o Amo22euft /BK. 19/ N amorreuft /Szék.23/  
ASSYRII 	--  .6:lo az Arriziofoc /BK. 11/ ,,, az affyriabelyek  

/Szék. 31/; 15:4 az affiziofoc /BK. 43/ ,., az af fyro-  
fok /Szék. 89/; 15:7  affiziofoc /BK. 43/ ,,, ' az o /Szék.  

90/; apud Assyrios 12:11 az Affi2iofoknal /BK. 36/..,  

az affyrofoknak kogotte /Szék. 76/; Assyriorum 1:5  

Affiziofoknac /BK. 11/  A!'fyrofoknak /Szék. 2/, 2:12  

u. 	/BK. 13, Szék. 4/, 5:1 Affiziofoc /BK. 17/A,  

az affyriabely /Szék. 16/, 6:3 az Affiziofoknac /BK.  
20/ N az affyrofoknak /Szék. 27/, 9:6 u. igy! OK. 30,  

Sztk. 56/, 10:11 u. Igy! /BK. 32, Szék. 66/, 13:19 

Affiziofoc /BK. 39/ .., affyryabely /Szék. 79/, 14:l0  

az Affiziofoc /BK. 41/ r' az af fyrya /Szék. 857 ,14: .11  
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ASSUR  

az af fi ziof oc /BK. 42/  affyryanak /Szék. 86/,  

14:17 Affi2iofoc /BK. 42/ ^' affyria /Szék. 87/,  

15: 7 az Af fi 2iof oknac /BK. 43/  N  az af fyroroknak  

/Szék. 90/ Assyriis 8:lo az Affiziof.oknac /BK. 27/~  

az af fyrof oknak /Szék. 47/; cum Assyriis  7:13 az  

Af  fi ziof okkal /BK. 24/ N az af fyrof okwal /Szék.4o/  

-- 

 

16:5 Af fur /BK. 45/  ,•, a7,  af f vr /Szék.  92/  

AEGYPTII 	-- 5:11 Uz Egiptomiac /BK. 18/  az egytombelyek 

/Szék. 19/: Aegyptiorum 5:13 az Egiptomiaknac /BK. 

18/e-,  az egyptombalyakriak /Szék. 20/, 9:6 az Egip-  

tomiaknac /BK. 30/N az egyptombelyeknek /Szék.56/  

CHALDAEI 	Chaldeorum 5:6 Caldeofoc /BK. 17/N  az kaldeofoknak  

/Szék. 18/'  5:7 
Caldeofoknac /BK. 17/ N  kaldeofoknak  

/Szék.  18/  

CHATlANAEUS Chananaeum 5: 2o Cananeuf /BK. 19/ ,/ az kananevs  

/Szék. 22/  

ELICORI 	regis Elicorum 1:6 Elico2on ki2alanac /BK. 11/N 

élikofoknak kyralyanak /Szék. 2/  

I-EBRAEA 	Hebraea 14:11 eber /BK. 42/ N  fydo /Szék, 87/; Heb- 

raeorum l0:12 az Ebé2éc /BK. 32/  az fydokn .ak  

/Szék. 66/:, ab Hebraeis 16:31 az Ebe24ctol /BK.47/N 

az fydoknak koz9tte /Szék. loo/ 

HETHAEUS 	Hethaeum 5:2o Eteuft /BK. 19/  ethevft /Szék. 23/  

HEVAEUS 	Hevaeum 5:2o Eueuft /BK. 19/,,  emeuf t. /Szék.23/  

IDUMAEI 	ad Idumaeos 3:14 az Idomeofokhoz /BK. 15/ ^' az ydvmev-  

fokhoz /Szék. l0/ 

IEBUZAEUS I  ebuz aeum 5:2o Iebuz euf  t /BK. 19/ ,,, i ebvf euf  t /Sz  ék.  23/  

IUDA 	-- 8:34 Iudanac /BK. 29/,,  ywd.an.ak /Szék. 54/  

IUDAEUS 	a Iudaeis 16:31 a fidoctol /BK. 47/ -- 
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ISRALL omnis -- 6:3 méd If zl 2o N az yzrahel népe mynd 28  

/ — 16:3o  If Elt 47 N  yzrahelnek fyayt 1004 omnem  — 

4:11 mad If ilt 16 ,.a mynd yzrahelnek népéth 14 /populum  

suum --- 8:32  9 n6p6t IfElt 29 N 9  neepeeth yzrahel 

fyayth 53 / civitates ... —  15:5 IfEln: vazofi 43 ~ 

az yzrahel ...89/9o/  Deus --- 7:4 'fan: if téné 23" ,  

yzrahelnek 9 yane 37 ;  13:27  If 41n: ifténe 4o N az  

yzrahelnek yftene 82 /fecit Deus — 14:6 iftén tot  

If-2-1n 41 ton yr yften yzrahel népéwel 84 / ad..:  

DE um 	4:lo IfhEln: ... ifténéhez 16,4 yzrahelnek  

yfténéhez 13 /Dominum Deu.m. — 12:8 Ifil v2at ifténét  

36 ,.. yzrahelnek vrat yftenééth 75/ a Deo -- 6:21 IfEl  

iftén6to1 23 N yzrahelnek yftenetol 35 / domus -- 8$6 

If i1 haza 26 ,.. az yzrahel hazanak 46 / dom.fti -- 13:18  

Ifzl hazanac 38/39., yzrahel hazanak 79 / filii -- 4:1  

If iln flay 15 •`- jzrahélnek fyay 1o; 4:7 If El 16  .~ 

yzrahelnek fyay 12; 5:1 If El flay 17-- az yzrahel -  fyay  

16 ; 6: lo If Gln: flay 21 N yzrahel fyay 3o ; 7:8 If E1  

flay 24 , az yzrahel fyay 38 ; 11:9 IfEl flay 34,-,  

az yzrahel fyay 71 ; 15:3 If E1 flay 43 yzrahel fyay  

89 / filii autem — 7:4 If 21 flay 23 ,, az yzrahel fyay  

36 ; 15:4 If 21 flay 43 N az yzrahel fyay 89 / filios --  

2:13 If 21 fiayt 13 N az bozormenyeknek fyayt 4 ; 5:27  

If 2l fiayt 2o ti az yzrahel fyay 25/26 ; 6:13 If 21 fiayt  

22 N az yzrahel népét 32 ; 7:3  If 21 flay 23,- yzrahel  

fyaynak 36 / filiorum -- 6:7 If El fiaynac 21 •-- yzrahel  

fyapinak 3o ; 16:9 IfT1 fiaynac 45., az yzrahel fyaynak  

94 / gens — 6:2 If 21n: nérnm  été 2o N  az yzrahel neepe  
I~,~ 	 . 27 / hostes — 4:14 If ~lnc. ~ellénf egi 16 ^• yzrahelnek  

ellenf egy 15 / ad populum — 14:6/b If zl népéhez 41",  
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az yzrahel néépének kozybe 84 / universae terrae 

-- 16:25 If 21n; mien f oldinél 47r. mynd yzrahel- 

nek kozonféges f oléén 98 / intelv-u.lneratos -- 6:4 

f ébéf i k9z9t 2 o ^, az meg  febhetet yzrahel 

fyaynak kozybe 28 

ISRAELITIS Israelitis 6:13 Ialitaknak 22  az yzrahel fyay- 

nak 32 

IUTADIAN 	filios Madian 2:16 Madiánac ... fiayt /BK. 13/N a,?, 

madi an fyayt /Szék. 5/ 

MEDI 	— 16:12 a Medofoc /BK.' 45/ ,-/ ez medofok /Szék. 94/; 

Medoru.m 1:1 Ntedofolnab: /BK. 11/ N  medofoknak /Szék.1/ 

MOAB 	-- 5: 2 Moabnac /BK. 17/ N  Moabnak /Szék. 16/; filii 

Moab 7:8 Mouabnac fiay /BK. 24/ N moabnak fyay 

/Szék. 38/ 

Y.bRSAE . 	16:22 a pezfayac /BK. 45/f-,  az perfak, az az affyrofok 

/Szék. 94/ 

PHEI'EZAEUS Pherezaeum 5 : 2o Feze zeuf t /BK. 19/ N  féré zeuf t 

/Szék. 23/ 
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Földrajzi nevek 

Mind a BK., mind a SzékK. fordítójának nehézséget okozott 

a földrajzi nevek lefordítása. A ragos alakokból néhol nem vagy 

rosszul ismerték föl a latin nominativust. Ilyenkor a latin accusa-

tivust vagy ablativust vélték szótőnek, s ahhoz kapcsolták a  ma:.

gyar toldalékokat. A görög accusativusi formákat szinte nem is-

merték föl; hogy a fordítók nem tudtak görögül, ez a fordítási 

hibákból ill. lefordítatlan szavakból is kitűnik. Nemcsak a la- 

tin és görög nyelv hiányos ismerete, a földrajzi tájékozatlanság 

is nehezítette munkájukat. Az utóbbin nem csodálkozhatunk, mert 

a vizsgált szövegben előforduló földrajzi objektumok közül többet 

-- mint igen sok bibliai földrajzi nevet — a mai  napig is ne-

héz lokalizálni. Az adatokat itt is ábécé rendben csoportos-

tom eltekintve azok belső /országnév, tglepülésnév, természetes 

földrajzi alakulat/ csoportosításától. 

AEGYPTUS in Aegyptum 5:9 Egiptőba /BK. 17/ r,f egyptomba /Szék. 

19/ Aegypti 5:10 -Egiptőnac /BK. 18/ ,., az egyptomn'ak 

/Szék. 19/ 5:1o/b Egiptón.ac /BK. 18/ N egyptomnak 

/Szék. 19/ 

ANGE 	— 2:12 Angenac /BK. 13/ N Angenek /Szék. 4/ 

APPAT:IIA 	— 3:14 Aff ami  amnot /BK. 15/^- appamyan /Szék. 9/ 

BELMA 	— 7:3  Belna /BK. 23/ .-, belmanak /Szék. 36/ 

BETHULIA Bethuliam. 7:1 Betulia /BK. 23/ fa betvlianak /Szék.35/, 

7:11 Betuliaban /BK.  24/,, betwlyaban /Szék. 39/; ad 

Bethuliam 6:lo Betuliaba /BK. 21/ ., betvliaban /Szék. . 

3o/, 15:8 Betuliaba /BK. 43/ .., betvliaba /Szék. 90/; 

in Bethuliam 6:7 Betuliaba /.E0‹. 21/r-' betwliaban 

/Szék. 29/; Bethuliae 12:7 Betulianac /BK. 36/N 

betvlyannk /Szék. 751; de Bethulia 6:lo Betuliabol 

/BK.  21/r., betvliabol /Szék. 30/: in Bethulia 8:3 



CELIAN  

CHARAN 

CHELMON  

CILICIA 

Betuliaban /BK. 26/ N betwliaban /Szék.  45/,  15:7  

Betuliaban /BK. 43/ N  az betvlyanak varofaban /Szék.  

90/, 16:25 Betuliaban /BK. 46/ betvlyaban /Szék.98/, 

16:28 u. igy! /BK. 47, Szék. 99/ 

- 2:13 zelon /BK. 13/ r  céleon /Szék.' 4/  

— 5: 9 Ca2aban /BK. 17/ ,-,  karramban /Szék. 18/  

usque ad Chelmon 7:3 Chelixzomiglá /BK. 23/ N az chel-  

monyg /Szék. 36/ 

Ciliciae 2:12 Cilicianac /BK.  13/"-,  Cilicianak /Szék. 

4/, .3:1 cilicianac /BK. 14/ ,-/ cilicianak /Szék. 6/;  

a Cilicia 2:15 Ciliciatol foguá /BK.'  13/~ Ciliciatol- 

fogvan /Szék. 5/  

Damasci '  2:17 Damafkofnac /BK. 13/ N damafkofnak /Szék.  5/  

-- 4:5 Dotaim /BK. 15/ N dotgymnak /Szék. 12/ 	. 

-- 7:3 Dotaimot /BK. 23/N dotaymra /Szék. 36/  

— 1:1 héc batanifnac /BK. 11/ N eghbatanifnak /Szék.1/ 

-- 4:5 Ezd2elon /BK. 15/A/ esdrelonnalL /Szék. 1/, 7:3  

Ezdzelon. /BK. 23/ ~+ az efdrelonnak /Szék. 36/ 	, 

Buphraten 1:6 Effzatefn%. /BK. 11/ 	 evfraten  

/Szék. 2/, 2:14 Eff2ateft /BK. 13/ N az eufraten  

vyzen /Szék. 4/ 

— 3:14 Gabbaanac /BK. 15/N ghabaanak /Szék. 9/  

-- 5:2o Ef ebonbá /BK. 19/ ^4 ef ebonbaly /Szék. 23/  

ad fines Iapheth 2:15 raphétn?, ve&kiglén /Bk. 13/.,. . 

yaf etnek hataraygh /Szék. 5/ 	 . 

-- 1:6 Iazadán.al /BK. 11/-..yoda.fon vyzey melleth /Szék.2/  

usque Iericho 4:3 Iézichoiglan /BK. 15/ N  yerikoygh 

/Széki 11/  

--- 4:2 Ifzln: /BK. 15/ N jervfalemnek /Szék.11/, 5:23  

Ih'zlmét /BK. 19/P1 yervfalemet /Szék. 11/; ad Ierusalem  

DAMASCUS  

DOTHAIM  

DOTHAl1`T  

ECBATANIS  

ESDRELON 

EUPHRATES 

GABAA 

HES ;BON  

TAPH~,LiTH  

IA.SADON  

IERIC KO  

IER.USALEiJI  
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4:6 Il'Imbe /BK. 15/ ri yervfalemre /Szék. 12/; in 

Ierusalem 16:22 I z1mbé /BK. 46/ ,-i yervf al embe  

/Szék. 95/  

IUDA 	— 4:1 Iudan.ac /BK. 15/ r..  yvd.an.ak /Szék. 1 0/  

LIBYA 	Libyae 3:1 L~.be2enac /BK. 14/ N lybyanak /Szék.6/ 

I~ i 
7 

BRE 	- 2:14 Mábzenac /BK. 13/  az Mambre /Szék. 4/  

MARE RUBRUM -- 5:14 a vézés tén4'ezbol /BK. 18/,-/ az veres  

tengerbol /Szék. 21/  

Pe]ELOTHI 	-- 2:13 Melotofnac /BK. 13/ melotyt /Szék. 4/  

MESOPOTAMIA -- 3:14 Mefopotamiat /BK. 15/ .., mefopotam //mian  

/Szék. 9/; in Mesopotami  am 2:14 Mefopotamiaba  

/BK. 13/.., mefopotamyaba /Szék. 4/; Mesopotamiae  

3:1 Mef opotami   nac /BK. 14/ N mef opotami anak /Szék. ' 

6/; in Mesopotamia 5:7 Méfopotamiaban /BK. 17/N  

mofopotam.i.c.ban  /BK. 17/  mefopotamyaban /Szék. 18/  

NINIVE 	in Nigive 1:5 Nin .iu-Sn: /BK. 11/  Nynyveben /Szék.2/ 

RAGAU 	-- 1:6 Raganac /BK. 11/ ,., ragar:~ -.vnak /Szék. 2/  

SAMARIA 	in. . . S amari am. 4: 3 f ama ab a /BK. 15/ ti f amari a  

orzagon /Szék. 11/ 

SIMA 	-- montis 5:14 fina hegen: /BK. 18/ N fynay hegnek  

; /Szék. 21/  

SYRIA 	Syriam Sobal 3:14 Si2iat Sobalt /BK. 15/N fobalnak  

fyri ayan /Szék. 9/:, Syriae 3:1 Sizianac /BK. 14/",  

fyryanak /Szék. 6/; ex Syria 2:9 fiziabol /BK. 13/,  

fyria orzagbol /Szék. 3 /  

SOBAL 	--- 3:1 Sobalnac /BK. 14/ r- fobalnak /Szék. 6/;  

Syriam Sobal 3:14 Si zi at Sobalt /BK. 15/ N  f obalnak  

fyriayan. /Szék. 9/  

THARSIS 	--- 2:13 tazfifnac /BK. 13/ ~ tharfifnak /Szék. 4/  

TIBRIS 	Tigrin 1:6 Tikzifnél /BK. 11/ N  tygryn /Szék. 2/ 



- 7ó - 

Összefoglalás 

A dolgozatból és a hozzá csatlakozó szójegyzékből a kö-

vetkező tanulságok vonhatók le: 

1. A huszitizmus és humanizmus fölszabadító hatással van a 

kor fordítóira, a latin nyelv egyeduralmát fölváltja az 

anyanyelv egyre szélesedő használta. 

A fordításirodalomban mind  nagyobb szerepet játszik a for-

díttatók igénye; ez az igény nyilvánul meg a témaválasztás-

b an , az anyanyelviségben és a megformálásban. 

A gyakorivá váló magyar nyelvű ivásgyakorlat lass an  megsza-

badul a latinos formáktól; a beszélt nyelv eszközeit írott 

nyelvi eszközökké adaptálja. 
Az első fordítások nehézkességet könnyen folyó magyarság 

váltja fel. A f ordítók egyben nyelvújítók is,  s mint min-

den nyelvuf jító mozgalom — igy a magyarban klasszikus, 

XVII-XIX. sz-i is -- ez is sok torz s  életképtelen alakula-

tot hoz létre, amelyek azonban a sok használható mellől 

hamarosan kikopnak a nyelvből. 

Ha a fenti kérdéseket a vizsgált két kódexre vonatkoztat-

juk, a következőket állapíthatjuk meg 

A BK.,amely a huszitizmus magyarországi terjedése idején 

keletkezett, noha anyanyelven íródott, nagyon sok latinos-

ságot mutat mind mondatszerkezetében, mind igeidő-használa-

tában, szórendjében stb. Nyelvújító érdeme nagy, mert oly an  

fogalmak megnevezésére is kísérletet tesz, amelyeknek --

feltehetően — korábban neji volt anyanyelvi kifejezésük. 

Magyarító törekvéseiben néhol maradandót is alkot, vannak 

azonban olyan szavai,  amelyek később nem fordulnak en. _ 

némelyiket Kazinczyék nyelvújítása hívja újra életre. 
NcnyvCTa 

- 
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A SzékK. nyelve magyarosságban, kifejező erőben és sti- 

lisztikai értékben messze fölülmulja a BK. -et. Latinosság 

alig fordul elő benne, szó- és mondatfűzése többnyire egye-

zik a ma szokásossAl. Különösen szókincse érdemel figyel-

met: kevés olyan szava van , amit egy azonos téma kifej 

téséhez ma föl ne használhatnánk. 

Fordítása a gondolatok tolmácsolásában is szabad; ha a jobb 

megértés úgy klvánja, függetleníti magát a latin szövegtől. 

A két kódex összevetéséből, a magyar irodalmi nyelv fej-

lődésének kezdeti szakaszáról kapunk hiteles képet: a kiindu-

lás ismerete biztosíték a későbbi fejlemények, eredmények helyes 

értékeléséhez. 

I 



SZÓJEGYZÉK 

1. A szójegyzék lehetőséget ad annak áttekintésére, hogy az 

egyszerű / a=a / fordítások esetében milyen mérték egyezés ta-

lálható a BK. és a SzékK. kifejezései között. -- A szóanyag is-

meretében megállapítható, hogy azonosság ritkán fordul elő, s 

akkor is leginkább oly an  szavak esetében, amelyek szintén csak 

egyféleképp fordíthatók / anima: lélek, aquilo: ézfek=észak, 

cinis: hamu,cogito: gondol, consilium: tanács/; és tő meg a 

hozzájuk járuló toldalék szempontjából még ezek is eltérnek 

egymástól /L'.= a 4. pontban/. 

2. Módot nyújt a szójegyzék az egyes szavak elavulásának 

illetve hangulati — többnyire pejoratív irányú — változásának 

megfigyelésére is. Néhány szö előforduláséinak áttekintése 

meggyőzhet erről. 

A clamo, clamor, exclamo,, invoco, ulultitus és ululo igék és fő-

nevek szinonim jelentésűek, hangulatilag azonb an  különböző érté-

küek. I  latin-magyar  összerendelések jól mutatják e szinonimák 

értékkülönbségét és -változását. /Az idézett szóalakok pontos 

helye: fejezet, vers ill. kódexlapszám az illető címszónál meg-

található, itt szükségtelennek látszott ezek ismételt közlése/. 

clamo: BK: vuolténi, Vuolto, vuolt , vuoltén.,  Vuolten., 

vuoltén: 

SzékK: kayaltanya, fel kayal 	t,wala, kayalta, kayaltanak, 

fel kayaltanak, kayaltanak. 

clamor: BK: vuoltes, vuoltéréckel 

SzékK: kayaltas, kayal  tarokba 

exclamo: BK: vuolto 

SzékK: fel kyalta 

invoco: BK: kaialkatoc 



SzékK: hyatok 

ululatus: BK: ozdeitas, vuoltéffél 

SzékK: ordytas, kyaltaffval 

Ha a BK.'-ben és a SzékK.'-ben lévő fordításokat a szavak 

mai hangulati értékével összevetjük, azt tapasztaljuk, hogy a 

BK. használta kifejezések ma egészen más jelentéslárnyalatúak 

ill. hangulatuk, dg a SzékK.-ben a maival egyező vagy legalább-

is ahhoz igen közelálló értékűek fordulnak elő. 

Az üvölt a BK.-ben pozitív vagy semleges h angulatú szó. 

Ez a használat a régi magyar nyelvben nem egyedülálló, kódex-

irodalmunkban elég gyakori. PL.: Iuáltók felséges istenhez, ki 

iol tót ennekem /Apor-C 1/; Te neeked cherwbyn ees seraphyn 

zenetlen zowal yveeltnek /Fest. 0.241/. 

Ez a szó a SzékK.-ben nem fordul elő; ma jelentése ill. 

hangulata erősen pejoratív.` Az ÉrtSz. 1. jelentésként állatok 

hangadásaként értelmezi, 2. jelentése 4//Ember/ a szokásos em-

beri hangnál erősebb, fülsértő, tagolatl an  hangot ad, üvöltő 

állathoz hasonló hangon ordít, kül.  dühében v.  fájdalmában... 

/Ember/ kellemetlen, illetlen v.' meg nem engedett módon, nagyon 

hangosan  beszél, kiabál, kiált". 

A  kiált  a SzékK.-ben régiesebb hangalakban /kayalt, de kyalt 

is/, de a maival egyező hangulattal jelentkezik. A BK. kaialti,atoc 

/invocate/ szavának értéke más, több: talán az eredeti jelen-

tésből-hangulatból még többet őrzött meg; az a funkciója, mint 

a vogulok kai-sáw-jának, azaz isten idézés-igézés/vö. Mészöly 

Gedeon: Az ugorkori sámánosság magyar szókincsbeli emlékei.IU y. 

1952/. Az invocate SzékK. beli hyatok fordítása pontos, de szin- 

telenebb, mint a BK. -beli megfelelője. 



-  

Az ordítás /BK: ozdeitas, SzékK: ordytas/ jelentése, hangu-

lata a maival egyezőnek látszik mindkét kódexben.  

A két kódex adataiból tehát a következő értékrend és fej-

lődés olvasható ki:  

BK: kaiallsatoc 	SzékK: hyatok  

vuolt 	 kayalt  

ozdeit  ordyt azaz,  

a kayalt a SzékK.-ben nem az invoco, csupán a clamo megfelelője,  

s az üvölt, ami a  BK.-ben  még lehetett a clamo fordítása, a  

SzékK.-ben már nem elég illő kifejezés /a XVI. sz-ból már más  

hangulatuk  adatokat idézhetünk az üvölt-re: "Mit tegyek immár,  

jaj, kinek ivöltsek, panaszoljak én aj?" RMK. II. 267; "Iuol - 

tic min.denec" Görcs: Máty. 6o./.  

A szintén szinonim-. femina és mulier megfelelőinek össze-

vetése is tanulságos.  

f emi  na: 	BK: némbezi, némbéin: , némbe.zin:  
(ua) 

SZékK: azzonyallat, azzonyallatnak, azzonyallatnak 

mulier: 	BK: némbezi', n'eberi, némbe2iec, onémbeziékét, ném- 

bézieckél, némbeziéc felét  

SzékK: azzonallat, azzonyallath, azzonynépek, azoknak  

azzonnéépeketh, az azzonyallatokval, azzoriyalla-  

toknak felette  

A némberi a régi magyar nyelvben csak a BK.-ből és a MünchK.-

ből, a huszita bibliafordításből mutatható ki, a NySz. adatai 

mind innen származnak. Jelentése mindkét kódexben mulier, femina  

-- a szövegkörnyezet tanúsága szerint pozitív hangulati értékkel :: 

~f . 

 

némbezi vag a v2at f elo BK.' 29) Monda  9 argnac : Nemberi,  



T 

yme te fiad MünchK. 211/. A XVI. sz-tól a XIX. szrig eltdnik 

nyelvünkből a szói Révai támasztja fel, s Vörösmarty vezeti be 

az irodalmi.. nyelvbe. Nála is általános ";7eibo' jelentéssel sze-

repel /Tudományos Gyűjtemény II. 111; Eger: " Áll vala sasnő-

ként, férjéhez szüve hasonló, Nagy deli némberi fenn"; Széplak: 

"Megriadott a hölgy, és némberi szíve dobogván..." stb./. Jókai 

nál is gyakori e szó, többnyire rosszalló színezet nélkül: "A 

szegény, alacsony sors4 némbernek az arcán csupa jóság volt ki-

fejezve" /idézi az ÉrtSz. közelebbi forrás megjelölése nélkül/; 

de a következő idézet kissé más értérnek mutatja a szót: "A 

némber vadállati dühösséggel szökött fel ültéből" /A régi jó 

táblabírák, Mao.  kötet, 377. A kiemelés az eredetiben! Q, feje-

zet címe: A nő és a némberi/.. — Megjegyzendő, hogy Jókainál a 

"n:émber" mindig "alacsony sorsú", legfeljebb a "pórnő"-vel vál-

takozik a szói  a magasabb társadalmi körökbe tartozó női szerep-

lők "hölgy, delnő, úrnő" stb.. megjelölést kapnak. A némber 

ilyenféle állandó használata előkészíti a századforduló és a 

Nyugat íróinak mar  egyértelmuen pejoratív szóhasználatát: "Meg 

nem vásárolt drága hetérák, óh, minden rend{ némberek tömegje" 

/Ady, idézi az ÉrtSz/. Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Fri- 

gyes szintén ilyen értelemben él a szóval. — A XIX. sz.-ban 

'.j életre keltett szó azután íjra elavult, használata ma rit-

ka, modoros. 

A SzékK.-ben a 

nyallat, azzonynép.  

archaizáló, esetleg 

vává lesz a romantikának; a SzékK. _ben ugyanolyan jelle stí- 

lusértékú ellem, mint a némberi a BK.-ben. Az állat mindkét kq- 

dexben. tág, általános jelentéskörű, a res, ill. a staturá for- 

femina, mulier megfelelője azoonallat, ar zzo-

Az asszonyi állat ugyancsak pejoratív —

humoros /Petőfi: Az őrült; Mikszáth/ sza- 

ditása. Az asszonyi állat  mellett ilyen beszédhelyzetbei for- 



dul elő az állat: "Mel allat az o Iftoaiacbol n bizoneitatic :  

Quae res et ex veteribus probatur historiis "BK. 83; " De 

kéérdetyk, my allat lelten az bin" SzékK. 163; " sz nemeffe-

ges, es zéépfeges lelket, az yftennek éékes teremtet allatat "  

SzékK.' 166. Az asszonyi állat szerkezet megértését - talán a kö-

vetkező példa szolgálja legvilágosabban: t f  Hol voltanac a  

néuézétés oziafoc kic kézdéttolfoguá nag allatouac voltanac:  

Ibi fuerunt gigantes nominati i11í, qui ab initio fuerunt, sta-

túra magna" BK. lo4. -- tehát az asszonyi állat ...asszonyi  állapot. ' 

Később maga az asszony szó, ill. az asszonyember válik ál-

talánossá. Az asszony előfordul ugyan a BK.'-ben és a SzékK. -ben  

is, de  nem  femina, mulier jelentéssel: a  BK.-ben  a regina, sponsa  

fordítása kizalne azzon ill. men azzon /BK. 63 ill.  2o6/; a SzékK.- 

ben ezt olvashatjuk: ez konv ziz le an  Judit azzoneh /SzékK. 312/, 

itt az asszony talán domina jelentésq,, u. igy: "kil.oda vr:  ki- 

~.oda azzon: 	zolga /SzékK. 266/. 	 . 

3. 	A némber asszonyállat pejoratív hangulati változása föl- 

veti azt a kérdést, hogy milyen viszony van  egyes szavak elavu-

lása és az eufémizmusra való törekvés között; vajon nem azért 

tánc-e el egy-egy szó, mert igényesebb szövegben már nem volt 

helye? A SzékK. Judit könyve nőnek, apácának, a fordító húgának 

készült, igy háromszoros ok késztethette az írót a szókincs meg-

rostálására, finomabb kifejezésének keresésére.  

A cadaver fordítása a  BK.-ben  dpg, a SzékK.-ben tef t,' Hogy a  

d°E ismeretes volt "holttest" jelentésben a SzékK.-ben is, bi-

zonyítja a kódex 266 lapján olvasható adat: "lele eg yzonv 

rettenetes dohos emberi dogot:teftet"-- mindenesetre itt is 

megtalálható a "választékosabb" test. kifejezés is, ez a kx fe-

jezet /a. halálról/ azonban már nem Nyujtódi András kezeírása .` '  



A következő szavak esetében a SzékK.-ben körülírást talá-

lunk egyszerű fordítás helyett: 

circumcido: /circumcisit carnem praeputii sui/ 

BK: mőgk92n6keze o fiLmaianak hufat 

SzékK:korn.vl metelkedéék 

eunuc hus : BK: mé ddIn: 

SzékK: az 9 off mefterenek, az tyztaf agh tarto /Vágaonak/ 

femur: 	BK: f o 2i okat 

SzékK: 9 ty 	Lok taghat 

libido: 	BK: béléndéffegbol 

SzékK: az oltozethez valo gonorvfegnek geryedeteffégébol 

Ha ezt az eljárást összevetjük a szabad fordítás eseteivel 

/I,: ott/, arra a következtetésre juthatunk, hogy a fordítót itt 

is az olvasóra való tekintet vezette. 

4. 	Forrásként használható a szójegyzék az egyes tőtípusok, 

képzők, ragok alakjának, gyakoriságának vizsgálatában. Néhány 

példát ennek illusztrálására is bemutatok. 

Abszolut tő és képzett tő szembenállása: 

BK: futamanac 	--- 	SzékK: el fwtanak 

al l ap t at ac 	--- 	al l atwan 

allapőc 	-- 	 megh cella 

Tőváltozatok: 

BK: tanalj. 	-- 	SzékK: tana~. 

Képzők: 

BK: vigaztalattat 	SzékK: wygaztalaUaat 

ragadatba 	el ragadozafra 

fi2alm 	fyras 

BK: fékedélm 	SzékK: fegedelem 

Ragozás: 



BK: fekzén 	 SzékK: fekzyk 

iouo 	 yove 

hamut 	 hammat 

té e22é 	 tengerygh 

5. 	Néhol nyelvjárási különbségre utalhat a fordítás különböző- 

cége. A nyelvemlékek nyelvjárások szerinti lokalizálása igen ne-

héz feladat, de az általam vizsgált szöveg esetében kivételesen 

kedvező helyzetben vagyunk: a SzékK.-et teljes bizonyossággal, a 

BK.-et igen nagy valószínúséggel köthetjük az udvarhelyszéki 

székely, illetve az alsó-drávavidéki nyelvjáráshoz. Mivel a ném-

beri csak a huszita bibliában fordul elő, esetleg a némberi -- 

asszonyi állat is ide vonható. Ide sorolható a fons: fo22as 

/BK. / -- kwtf o /SzékK. /. 

A kútfőre igen sok adata  van  a NySz.-nak, de csaknem kivétel nél-

kül erdélyi: PPB, MA,  Heltai stb.; a kódexekből többnyire a szó 

átvitt jelentése mutatható  ki.  

Székely tájszó az örvend az örül, víg, vidám köznyelvi ill. más 

nyelvjárásban élő szavakkal szemben: 

BK: vigafaggal 	 SzékK: orwendetf f éégwel 

vig 	 orwendezweén 

vigafagnac 	 orvendetef f éégnek 

ó. 	A két fordítás eltérései -- az előbbi okok mellett --- a 

fordítók m veltségének, de a nyelv /az írott nyelv/ fejlettségi 

fokának, gazdagságának különbözőségében gyökereznek elsősorban. 

Erre aét tényezőre a korábbiakban már rámutattam, bizonyíté-

kul pedig rendelkezésünkre áll mgga az egész szójegyzék. 



A 	 1  

ABRA 	-- eius lo:lo 9 Abzaia 32 ,, az 9 abraya 66 / -m  
suam 10:2 9 Ab2aiat 31  az 9 zolgalo leanyat abráth  

62 ; 16:28 9 Ab2aiat 47 ,-  az abrat, az 9 zolgalo le-

mat 99 / -e lo:5 9 Ab2aia2a 31 ,-,  az abranak, az  9  
zolgalo .learianak 64 / cum  -- mea 8:32 én Ab2ámal 29- ,  

az  an zolgalo leaxi.omval abrawal 53  

ABSCINDO 	abscindet 7:24 élméééi 25 ,- el zakazta /azaz el  
hagga es el mwl a/ 44  

ABSTULO 	abstulerunt 15:7 éluéuéc véléc 43 .., mynd el dvlak 90  
ACCEDO 	accessit 14:14 vépéc 42 yrvla 86  
ACCENDO 	accendat 8:12 gé2iezien 27 N gAton /sic!/ 48  
ACCIPIO 	accepit 12:19 véué 37 el kezde 78 / accipitur 

16:31 véttéttétic 47 -- zamlaltatik loo / accipientes 

6:8 véuéc 21 N  meg fogak 3o 

ACCUTBO 
	

accumbe 12:17  égél 37 N vT leh 78  

ACTUS 	actum 8:33 dolgomon 29 Lelekedetymen 54  

ADIMPLEO 
	

adimplevit 13:18 bet9lt9tt9 38 be tel'e£ytéé 79  

ADITUS 
	

aditu 10:13 béménéttél 32 be méne£vel 67  

ADIUTORI 
 

UM — 8:lo £égedélm 27 N fegedelem 48  

ADUIdO 
	

adunati sun.t  5:23 egbé gvytétén 19 N meg eggezenek 

24 / non adunati 15:4 né egbé :01k6zué 43 ,., nem  

megh eggezwé~n 89  
AEDIFICATIO in.-nibus 5:lo m6g2aka£iban 18 N rakata£aban 19  

AEDIFICO 	aedificavit 1:1 raka 11 N  épyte 1  
AGITO 	agitati 15:1 mgindoltattac 43 N hayladozwan 88  

AMEN 	uno  agmine  15:4 eg£ézégben  43,-,  egg  feregbe  
gvlekezweén 89  

AGO 	egimus 7:19 mvu.élkéttöc 25 N Lelekedltvnk 42/43  

ALIENIGENA -rum  9:2 az idégénéknéc 29. N  az ydeghen nemzets::kn.ek 55  



A 	 2 

ALLIDO 	allide 9:11 éhéd lé 3o N veffed leh 59 

AT.TIOQUOR 	allocuiius Í que est 4:11 bézellé 16 - zola 14 

ALTER 	-um 5:18 égébét 18 N máf t 22 

AMPLIO 	ampliavit lo:4 mégzéléfeité 31 - mesh oregbytéé 64 

ANCILLA 	-- 12:19 zolgaloia 37 N zolgalo lgana 78 

ANGUSTIAE 	propter angustias 13:25 gét2élméké2t 4o  riomorofalp- 

ért4, 82  

ANIMA 	-- 8:21 lelkéc 28 l elkek /azaz akaratok/ 5o 
- ANIMUS 	aequo animo 7:23 egélmeioc 25 N  ygaz léélekwel 43 

/ animi 14:17 élmeiec 42  ,-, lelkek  88 

ANNUNTIO. 	annuntiatumque est 5:1 meghi2déttét éc 17Nmegh 
mondateek 16 / annuntiantEs lo:16 Eghizdétéc 33 

be mondak 68 

ANTE 	-- lo:17 élot 33 ,- eleybe 68 

APPAREO 	apparert lo:4 téccikuala 31 ^" yelenneyek 64 

APPONO 	appositus est 14:6 véttétec 41 N haheztetéék 84 

APUD 

	

	. -- Assyrios 12:11 Af f iziof olnal 36  af fyrol`oknak 

kozotte 76 

AQUAEDUCTUS aquaeductum illorum 7:6/a 9  vizeknc • fol'afat 23 ^,  

az 9 vyzeknek menetyt /azaz folafat/ 37 / fons, qui 

influebat, aquaeductun illorum ... dirivret 7:6/b 

a fo22as ki 9 vizencr folafat méfte2fe6es alkotaffat 

. . . vizi vala 23 ,•+ az kwtf o, melbol f ol vala vyznek 

folama 9 nekyk ... ygazyta 37 

AQUILO 	ab -ne 16:5 ézfécfelol 45 ,., az eezfek felol 92 

ARBITRIUM 	in -- vestrum 8:13 tv akazattocban. 27 N az ty 

alaytaftok zeréént 48 

-es 2:17  fajokat  13 - gvmolti.  fat 5 ARBOR 
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ARIDITAS 	ab ariditate aquae 11:10 vizn; aziufagaie2t 34 N 

az znelkvl  valao az zwf ag myatt 71 

ARMATUS 	iuventutem armatam 15:6 ifiakat fégué2kedué 43 a 

f egvere s yfyakat 90 
3 : 3 

It+L ARENTUM 	armenta boumm1 téhénkn: I.ozdáy 14Nokr■enknek nyay 7 / . 

armentis boum 8:7 téhénékn: uozdayual 26  okrokn.ek 

nyaywal 46/47 

arte 14:9 tudomán.al 41-,  meftefeegwel 85 

— 4:6 felménétét 15 N hágháfit 12 

aspectu 8:7 zinc) 26 N  tekééntetre 46 

aspexisti 9:7 n6z41 3o N  tekéénteel 57 

attende 6:15 figélméziéd. 22 N  vgekezzyel 33 

audebat 14:lo mé2izivala 42 N  mery vala 85 

ad austrum 2:13 ézféké2é 13 ti  délzele felol 4 ; 

2:15 Ezf ékzé 13  délzelre 5 

a parte australi 7:6 ézfek fél91 23 N  déélzel 

felol 3 7 

— 8: 33 keg. 29 kedeegh 53 

B 

in -um 9:6 hadakozoknac 3o .--hadakozo néépeknek 57 

bellica 7:5 hadakozo 23 N  hady 37 

benedixit 1 3 :22 aggon még 39 ti megh aldotth 81 

benedictq, es tu, filia 13:23 aldot vag te lean .om 39, 

aldotth leany magzat vag teh 81 

bibe 12:17 igal 37 N  akaryh ytalth 78 
bona 5:21  9 iozagoc 19 N mynden yok 23 

bourn 8:7 téhénékn: 26 N okrokn.ek 46 

ARS 

ASCENSUS 

ASPECTUS 

ASPICIO 

ATTENDO 

AUDEO 

AUSTER 

AUSTR.ALIS 

AUTEM 

BELLATOR 

BELLICUS 

BENEDICID 

BENEDICTUS 

BIBO 

BONUM 

BOS 
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— 14:14 dogét 42 N tefteet 87  
\ t  e_ 

 10:13 éffec1
r  
32 r el [neJ efféék 67 / cecidit 6:14  

éfec 22 ^' le efeek az foldre 32 ; 16:8 éfec le 45 ..,  

veree 93  

CAMPESTRIA per — 6:8 amézofon 21-,  az m.ezoféégén 3o  

CANTICUNT 	— 16:1 énékét 44 N dyuééretet 92 

CANTO 	cantavit 16:1 énéclé 	 ^' monda 92  

CAPIO 	caperet 14:14 foghathatna 42 •U erezhetne 86 / cap- 
/  7:16 megfodofuá 25  az fogfaban lééven 41  

CAPTIVITAS captivitatem 9:3 ragadozatokat 29 N  rnerefeegheketh 55 /  

in — 01)4 16:6 f ogf agba 45 N f ogf agra 93  

CAPTIVUS 	captivam fecit 16:11 megfoga 	fogfagba eytee 94  

CARO 

	

	carni 7:16 téftnéc 25 N  embernek 41 / in carnes eorum 

16:21 ohuf ocba 46-,  az  9 teftekre 95  

CASTRA 	— 9:6/a zallafit, 3o ^' taboráth. 56 ; 9:6/b zallafit  

3o N thaborokat 56 rzIallafiba  43 taboraba 90 /  

— sua 16:4  9  zallafit 44 -~ 9  taborgth 92 / super --  

eorum 9:7  9  zallafokra 3o N  az 9 thaborokra 57 /  

CELEBRO 

CENTENARIUS 

CEREMONIA  

CESSO 

CILICIUM  

in... castrorum eorum 14:18  9  zallafoc 42 N o  ta-

boroknak boroknak 88 

celebratum est 16:24 zolgaltatéc 46 N zolgaltatéék 97  

centenarios 7:lo zazafokat 24 N zazas hannagokat 39  

-s 5:8 cezimoniaiokat 17 ^' kelekedetyket 18  

cessasset 5 :11 éltauozot volna 18 N  el tvrkozotth 

volna 2o / ceesassent 6:1 megzontén: 2o ~' el ve- 

gezték 27 

-- 8:6 ciliciomot 26 N  zor yngeth 46 ; 1o:2 acili- 

ciomot 	r`i  az z99r yngeth 62 / cilicio 4:9/b cili- 

ciomal 16 N  zor léplékwél 13 ; 9:1 ciliciomba 29 ,  

zor ynghbe 54 / ciliciis 4:9/a ciliciomockal 16 ^' 

CADAVER 

CADO 
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CINCINNUS 

C INTS. 

CIRCUM-E0 

CIRCUMCIDO 

CIS TERNA 

CIVITAS 

CLAMO 

CLAMOR 

COELU1Vt 

CLANGO 

COENA 

COGITO 

COGNOSCO 

zor yngekben 13 ; 4:16 ciliciömal 16 r  zor 

yngheket 15 

cincinnos -suos 16:10  9  haizalit 45 ,.• 9 hayat 94 

— 4:16 hamu 16 hamw 15 / cinerem 7:4 hamut 23 ,, 

hammat 37 ; 9:1 hamut 29 N  hammat 55 

circuivit 4:11 mégkézéngé 16 .v  megh kervlee 14 / 

circuit 7:6 kézéngené 23 N el kervlt volna 37 

circumcidit carnem praeputii sui 14:6 mégkozné- 

keze ofitmai.anac hutát 41 ^, kornv1 metelkedéék 84 , 

-e 7:11 uatoznac 24 N  uatornakwtak 39 
per civitates 15:5 vazofi ... zez-dt 43 ti varo- 

f okra 89 

clam.are lo:l vuolténi 31 N kayátanya 62 / clamabat 

9:1 Vu91t9 29 N  fel kayaltwala 55 / clamavit 4:8 

vuolto 16Nkayalta 12 / clamaverunt 4:10 vuoltén: 

16 N kayaltanak 13 ; 5:lo Vuolten: 18  fel 

katyaltanak 19 ; 7:18 vu91t4n: 25 N kayaltanak 42 

-- 14:18 vuoltes 42 N kayaltas 88 / -ibus 7:22 

vuoltéf éckél 25 ^-' kayaltafokba 43 

-- 7:17 mennét 25 N menyorzagh 41 / coeli 5:9 

ménéc 17 ,  meny orzaghnak 18 ; 5:12 mén? 18 N 

menyorzagnak 2o ; 6:13 menn: 22 N menorzagn.ak 32 / 

de coelo 5:15 mébol 18 N  meny orzaghbol 21 

clangentes tubis 15:3 kli.ztockél zozatlanac 43 ,- 

kvrtolwén 89 

-m 6:19 vat.o zat 22 N vauorat / . . . vendéégf éget/ 

35 ; 12:10 nag véndégfét 36 N vauorát 76 

cogitavi 12:4 gondoltam 36 N megh gondoltam 74 
cognoscens 11:13 mégéfmé2u6m 35 megh erAiéén 72 
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COINQUINO 

COTtLFCTIO  

COLLIGO 

COLA  

COI ítITORO/R/  

CpMPUTO 

CON CUTIO  

COPTF IDO  
CONFIGO  

COiVF ITEOR  

CONFUSIO  

CONGREGO  

CONOPOEUM  

CONSÉNTIO  

CONSEQUOR 

CONSERVO  

coinquinari 13:2o mégfeatéztétné 39 ,., megh zeplof vl -  
nom 8o 

-nes aquarum 7:11 vizékn: gvlékézété 24" ,  megh 

gvytotth vyzek 39  

colligavit 16:lo égbé kotto 45 ^' béé fonaa 94  

— 11:14 tiztélém bouolom 35 N tyztelem 72 / 

coluerunt 5:9 bouoltc 17 N  tyztelteek 18 ; 5:18 

boi.olténéc 18 N  tyztelének 22 / colerent 8:21 

bokoln: 28^,  tyztelnéék 51  

ibi .commorantem 13:2o ot lakattam 39 N ottogon  
valo léétemben 8o 

computantur 11:10 zamlaltattac 34 zamlalandok 71  

concussum est 12:16 mégzégéttétéc 3 7  megh fog- 

laltatéék 77  

confidentem 4:13 bizót 16 N byzakodot- ,14  

confixus 6:4 altal okléltétuén 2o ^' altal vttet-

. wén 28  
~ 

confitemi   ni 13:21 Vállatoc 3 9 N wallaft tegetek  
/azaz dyz.ééretéth/ 8o  

-nem 14:16 galazatot 42 nag galazatof zegent 87 / 

in — tkxkk 8:19 galazatba 27 N zegenf éégre 49 ; 

~ 

9:2 galazatba 29 ".gaazatoffaghwal 55  

congregaverunt 4:4 gvytén2 15 zerezenek, es  

gvytenek 11 	. 

--- illius 13:19  9  or iégé 39 o zwnogfatora 79 ;  
16:23  9  or iégét 46 N az zwnogh fatorth 96/97 

consentiat 12:lo éngéggén 36 N léégen ke111tes 

oneky 76  

consecuti sunt 5:15 kouéttén: 18 N nyerének 21 

conservasti 1o:15 MegtaZtottad 33 r. Meg orozted 68 
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CONSILIUM 	— 15:1 tanali. 43 ti  tanau 88 ; lo:15 tanalkot  

33 r tanauot 68  

CONSOLATIO -nem eius 8:2o 9 ,vigaztalattat 27 N  9 wygaztaliaat 5o  

CONSPECTUS ante conspectum Dei nostri 13:25 my ifténonkn: 

zémel& &lot 4o N mv yftenvnknek elott.e 82 / in 

conspectu Domini 4:15 v2nac zemel& &lót 16 N  wrnak 

zyne elott 15 ./ in -conspectu Dei sui 5:21 9 ift&nc  

~
mk.n,i ~ e--  
&lot 19 ,- az 9 yftenekn.ek ellenne 23 / in conspectu  

Dei eorum 5:24 9 ift&nec zemelec él9t 19  N  az 9  

yftenenek zyne elott 24 / in conspeotu eius 10:15 

9 zemél& &lot 33 az o zyneenek elotte 68 / in 
• 

con spectu vestro lo:12 tvzémelt&c &lot 32 ^~ ty 

zyneteknek elotte 67 

CONSTITUO 	constituistis 8:13 zézz&tt&téc 27 N hattatok 48 / 

constituerat 4:7 ze2z6tt4 16 ^, megh hatta vala 12 

CONSTO 	constat 11:8 4614n vagon 34 byzon dologh ez 7o 

CONSUPdO 	consnmere 11:12 m4gt916l1&ni 34 megh emééztenéék 

/az az megh ennék  es megh ynnak/71/72  

CONTERO 	conteris 9:10 m66t92z 3o ti megh rontod 58 

CONTESTOR 	contestamur 7:17 Eg&mbe valluc 25 N  tanobyzonfagtJl  

legenek mvnekvnk 41  

CONTURBO 	conturbatum est 8:17 meghabo2odot 27 ,  megh zomo- 

rodotth 49  

CONVERSOR 	conversaris 5:18 nayiafkoggal 22 -, 6631,  es nayafkog-  

gal 34  

CONVIVIUIi,i 	de convivio suo 12:1 9 v&nd.égfegébol 3 5 n• o lakodal-  
mabol /azaz éétkeybol/ 73 

COOPERIO 	ita coopertus est 5:13 vgf&dézt&técb& 18 N  anyera 

e1 be bveytatanak 21  

CORREPTIO 	ad -nem 11:5 meg f&ddéfez& 34 - megh gotrééféére 69 
 

CORRIPIO 	corripimur 8:27 mégfeg&ttétonc 28 - megh veretnek 52 
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CORTINA 	ante -m 14:13 a ménézét élot 42  az karpytnak 

elotte 86 / ad -- 14:14 a ménézéthez .42 ~ az  

karpythoz 86 

CREATURA 	-e 9:17 té zemtétékn.: 31 , kozonf  eges teremtetth  
allatoknak 61 

CREPIDO 	per crepidinem montis 7:3 a hegn magaffagara 23,.,  
az hegnek zakadafyn 36  

CUBICULUM 	-- 14:lo hailakat 41 o nvgolmanak fatorat 85 ./  _.._ 
eius 14:13 ohailakaba 42 ,-, az hayleekba 86  

CUBICULARIUS cubiculariis suis 12:6 ohailaka o2izoin,9 36 -- 

9  komán.ykynak 75 ; 14:11 ahailak ta2toknac 42  
az komornykoknak 86 

CULTURA 	a cultu-ra, Dei sui 5:19 .o ifténékn: zol6alatt`atol  
19 r., o tyztéléf érol 22  

CULTUS 	a cultu Domini Dei sui 5:17  9 vZa ifténen: zolga- 

lattatol 18 N  9 vranak yftenének thyzteléfétol 22  

CUMQUE 	-- 15:1 es mvdon 42 Es mykor 88  
CURRO 	cucurrerunt 14:8 futamanac 41 N el fwt,anak 84  

D  

DEBEO 	debent 8:22 1' memor 

DEBILITO , 	debilitabant 15 :4 mégbétégeitn.9 vala 43 N megh  
kooryt .ak vala 89  

DECIPIO 	ad decipiendum 16:lo még,,alni 45 N  megh nerééfre 94  

DEFENSIO 	in -nem 9:2 oltalmazaf aza 29 N megh lakoltatafara  55  
DEFUNGOR 	defuncta est 16:28 méghala 47 N bodogwl ky mvléék  

ez vylagbol 99  
r 

DEICIO 	deiecet 4:13 le éyte 16 N  megh gozee 15 / deiecerit  

9:15 le éiténdi 31 ^' gozendy  lAegh 6o  

DEPRECATIO _ 9:16 onzollatt  a 31  konorgééf  e 61  



DEPRECOR 

DEPRAEDATIO 

DERELINQUO 

DESCENDO 

DESERO 

DESERTUS 

DEUS 

DIES 

DIGNOR  

DINIITTO  

DIRIGO 

DISCIPLINA 

DISPEREO  

DISPERGO  

DISPERSIO  

deprecantes 4:15 onzoluan 16 N  konyoroghwén 15 / 

miseram deprecantem 9:17 nauolaft onzollot 31- ,  

zegen konorgo zolgalo leanodoth 61 / deprecandi 

12:5 onzollani 36 r' konorgééfre 74 

in -nem lo:12 fozlatba 32 N  nereféégre 66  

dereliq_uerunt 8:18 meghattac 27 ,4 el hattak 49 

descenderes 10:15 le zallanal 33 •y  yonel 68  

non deseruit 13:17 né hattamg 38 ti  el nem hada 79 

deserta 5:14 kiétléni éléicbé 18 N  pwztayaba 21 

-- 11:12 yr 34 N az yften 71 / Deum 4:17 vzat 17N  

wr yftenth 15 ; Deiun nostrum 11:8 mv v2onckat  34 ~ 

mv yftenvnk 7o / deos patrum suorum 5:7  9  

attoknac ifténékét 17.ti az 9 attoknak yftenyt 18  

sanctorum dierum 16:31 fcétec napinac 47 A. az zenth  

napoknak loo 

digneris audire 5:5 méltolod halgatnod 17 -J meel-  

toltatol megh hallany 17 / videre dignatus es 9:6 

mélto lottél latnod 30 megh latnod meeltoltatol 56 

dirrisit liberam 16:28 zabadon ézéztO 47 N zabadon 
{-~.hsire 

hagaa /az az megh nemefyte/ 9 9 / dimiseruntl 1o:8 

élézéztéc méni 32 ^' ky erezteék 65 

dirigunt 7:5 vizic 23 v ydengetyk 37 / direxit  

13:24 é zézt6t 39Nkvlde 81 / dirigeret 12:8 vif el-  

né 36 N ygengetnéye ? 5  

--- 11:6 fégedélméd 34 N  febelmed 7o  

disperiet 6:3 vézél 2o ,-, vééz 28  

dispersi fuerant 5:23/b élhimlétték 19 ^' el  

ozlattanak vala 24  

ex -ne 5:23/a a himletbol 19 N az el ozlafbol 24, 
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DISPONO  

DIS.SOLVO  

DIVERTO  

DO  

DOMINUS  

DOMUS  

DUCO  

DUX  

ECCLESIA  

EFFRINGO  

EGO  

ELECTUS  

ELEGANS  

ELOQUIUI  

EMENDATIO  

disposui 8:31 z62zéttém 29 ti gondoltam 53  

dissolvit 16:8 feitémg 45 -J meg feytéé azaz  

meg gozéé 94 	 . 

divertentes 6:9 élfo2dol anac 21 N meg téérének.3o  

dabit 6:17 még aian dokozo 22 N  agga 34 / testimo-  

nium dedisti 13:27 tanofagot adtal 40 1,,  byzonf agat  

totted 82 / dare 16:6 adna 45 N adnaya 93  

-- 6:4 ifténé 2o N  vra 28 / Domino 16:2/a Vznac  

44 	Vrnak 92 3  16:2/b ifténn: 44 +^J vrnak 92  

in domum suam 16:25 oueibé 46 ti  az  9  hazayaba 97/98  

ducentes choros 3 :10 tancokat vézétvén 14Nyarvan  

tanczokat 8  

-- 5:5 vézézé 17 - hannagga 17 / duces 14:4  

féiedélméc 41 N  hannagy 83 / eius duces 14:11  

9  féiedélmi 42 ", o hannagy 85 / duces 5:2 vézézit  

17 N  hannagit 16  

E 	. 	 . 

intra -m 6:21 az éghazban 23 . N az éghazban / az  

fynagogában, . . . awag az gvlekezetben/ 35 / in ---  

_e 7:18 eghazban 25 N az hyweknek gvlekezetyben 42  

effregit 2:13 ki viva 13 r-  el -toré 4  
vrGcNrn 

~10 :13 én bénné  32 ^- en magamban 67  

electam 15:6 valaztot 43 N valogatott 90 

nimis eleganti 8:7 igén d2agalat9 26 N  yeles,  
es ygen eekes 46 

ad eloquium vestrum 	bézétt ékzé 28 -r  tv 
zozatbkra 5o  

ad -nem 8:27 iogolafonkza 28  megh yobbwlafokerth 52 
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EQUITATIO 

ERGO 

ESCA  

EUNUCHUS 

EVADEO 

EVAS IO  

EVIGILO 

EXALTO 

EXCI'1'O  

EXCLAMO 

EXEC) 

EXERCITUS 

EXHORTATIO 

EXILIO 

EXPEDITIO 

EXPERIOR 

EXPIEO  

EXPLORATOR 

in equitatu 9:6  9  louagocba 3o .-, az 9n lowagla-  

fokban 57  

— 5:24 azezt 19 N  Annakokaert 26 

-m  12:9 étkét 36 N  éételt 75  

ad eun.uch»m 12:lo méddon: 36  az 9 off mefterenek,  

az tyztafagh tarto 76 

evadere 15:2 élzaladnioc 43 ,v fwtn.y 88  

in -ne mea 13:2o. én é l zaladafomon 39 ̂ ' az en megh  

zabadulafomban 8o  

evigilaret 14:9 ebaédné fel 41 N  ferkenne fel 85  

exaltate 16:2 vigaggatoc 44 N orwendezyeek 92 

excitate 14:12.kol ~.étec fel 42  N  ferkenketek fel 86 ,  

/ excitandum 14:3 felkolténiec 41 ^' fel férkenteny  

83 / ab excitandibus 14:9 a felkoltoctol 41 ^' az  

ferkegetoktol 85 

exclamavit 14:14 vuolto 42 ^' fel kyalta 87  

exiret 12:6 ki méné 36 r' ky meheffen 75  

de exercitu 10:13 fézégéb91 33 N nepe kozv1 67 / 

exercitibus 5:27 fézégenéc 2o N  hadanak 26 

Ad ... -nem 4:15 onzollattaza 16-,  yntefére  

es tanati.yara 15  

exild t foras 14:15 ki zok6l14c 42 rj  kyfwta 87  

0mnemque -nem 2:8 9méd3 kiménefét 12 N mynd az o :.  

élé!'yt 3 	 . 

experieris 6:6 mégbizoneitod 21  meg kell neked 

yvfinerned 29 	. 
. 

expleto 6:2o megvégezvén 22 N el vegezék 35  

-es 14:3 ekéméc 41  ,s‚  az kéémeknek 83 ; 14:8 
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kémet 41 N  99r allok 84 

exposuisset 6:14 meg maga2azot volna 22 "" 

meg bezellette volna 32 

ab -e 8:25 a ki iztotol 28 v az pwztytonak myatta 52 

in -- 4:lo ki i2tatba 16 ^' el pvztviafra 13  

exterminaret 3:13 ki i2tana 15 ^' el torneye, es 

el vezteneye 9 / extermineris 6:4 ki iztaffal 2o ,/ 

ki wégeztetel 28 / exterminati sunt 5:22 ki izta- 

tanac 19 el pvztyLatanak 23 ; 8:25 ki iztattan.ac  

28 n' ki pwz tyt  at an ak 52  

exult se 16 :9  1e vétté 45 N leh vetkezéék 94 

in -ne 16:9 vigaztalattabá 45 N  meg wygazta-  

l af  ara 94  

EXPONO 

EXTERMINATOR  

EXTERI4'IINIUIPI  

EXTERMINO 

EXUO 

EXULTATIO 

F 

FACIES  . 

FACIO 

faciem 2:11 ozéaiat 13 zynét 4/ faciem tuam 6:5  

te ozcadat N te orczadpt 29 / ad faciem 10:13 

ozcaiahoz 32 eleybe 68 / ante faciem eius 10:17  

9  ozcaia élot 33 az olofernefnek eleybe 68 /  

ante faciem 12:12 ozcaia élot 36 N zeméél'enek  

elotte 76/77 / ante faciem eius 12:15  9  ozcaia élot  

37 e' az olofernefnek elotte 77 / in faciem 6:14  

ozcaiaza 22 N  arczal 32 / .  secundum faciem sancto-  

rum 16:24 fcétekn .éc oacaia zézét 46 ,., az zenteknek  

o peeldayok zerAth 97 / a fácie 4:1 ozcaiatol 15  -~ 

zynétol lo ; lo:12 ozcaioc éloQ, 32 N zyneknek 

elolle 66 ,  

facisti 9:4 tottéd 3o N  zerzééd 56 / fecit 8:5  
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alkota 26 r  zereze 46 ; 12:lo ton 36 N  zereze 76 /  

fecerynt 4:7 tón: 16 -,, tonek 12 / faciat 12:4  

t9gé 36 N megh zerezy 74 / faceret 4:2 t6-né 15...  

myvelné 11 / ista facientes 3:11 ézekét  tun  

14 ti ezekveles 8 

FACULTAS 	facultates 3:3 bi2odalmóc 14 N  marhaynk 7  

FALLO 	fallit 5:28 megal 2 o N  1.alogat 26  

FAPdIILIA 	-m 8:7 zolgakat 26 N  1.ál.adoth 46 / -e  3:3  

zolgairic 14 N  1.aladynk 7  

FAPtiOSUS 	famosissima 8:8 igén hi,zéffégo 26 yo hyrv 47  
FEMINA 	-- 12:11 némbe4i 36 N  azzonyallat 76 / -e 9:15  

némbein: 30  azzonyallat 6o / -e 13:19 némbezin: 

39 ^' azzonyallatnak 79 / -e 16:7 némbezin: 45  

azzonyallatnak 93 

FEMUR 	-- 9:2 foal.okat 29 	tytok taghat 55  

FEROCITAS 	ferocitatem 3:11 fénéfégét 1 5 .-, vad kemenfeghet 9  

FESTINO 	festinabant 15:2 ézokodn: uala 43 ~  fyetnek vala 88  

FILIA 	-s 9:3 fiokat 29 N  leanokot 55  

FILIUS 	filios Is-irael 6:13 If  Il fiayt 22  az yzrahel  
népét 32 

FINIS 	fines 2:12 végéyt 13 N  hatarat 4 

FIO 	fiat, fiat 10:9 1é6-  1gén 32 N  vg leegen, vg  
légen 65/66 / factus est 7:18 lon 25 ', ion  42 /  
--- 12:2 1 ! iucundus / factum est 8:1 19n 26 N  

ez dolog megh lon  ~I~I 

FLETUS 	. 7:18 fi aalm 25 -, fyras 42 / fletu 6:14  

fiaa,l.mal 22 ti fyrafval 33  
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FOEDUS 	foedum 12:11 éktélén 36 .v ygen vtalatos dolog  - 76  

FONS 	— 7:6 a fo22as 23 N,  az kwtf9 37 / in fonte aquae  

12:7 a vizn fo22atá 36 ^' az kwt fonek vyzeben 75 /  

fontes 5:15 fo2zafok 18 ^' kwt vyzek 21 ; 7:7  

fo22atoc 23 N kwtfeyek 37/38 / fontium 7:9 fo22afok-  

2a 24 N az kyfolyo kwtaknak 38  

FORTITUDO in. fortitudinis 16:5 é29ffégen: 45 n, ereyének92  

FUGA 	in -m ibant 15:4 futatban ménékuala 43Nfyetwe  

fwtnak 89  

FUROR 	-em 8:12 hi2télénkdétet 27 hyrtelenkedééft 48 /  

-e 5:2 hi2télankédéttél 17 ^' hyrtelen haragwal 16  

G  

GEMMA 	in gemmis 15:14 gongocbén 44 N draga koweketh 91  

GENS 	gentibus 11:6 nézétékn: 34 .ti  néépeknek 69  

GENUS 	generis tui 13:25 némzétidn: 4o •-' nemzetféégednek 82 /  

generis eius 14:6 onézéten: 41 ^' az  9  nemzetfeegy 84  

GLADIUS 	in gladium 5:18 to2bé 18 N  tornek alaya 22 ; 8:19  

t92bé 27 N  tornek alaya 49 / in ore gladii 2:16  
c~z 

tozn9  zaiaban 13 ^' t9rnek  torkava r-5 ; 15:6 to2n:  

43 ,•, tornek élyvel 90 / gladio 9:11  9  t92ebén 3o ~'  

az 9 toroknek myatta 59  

GRATIA 	-n 12:17 malaztot 37 N  kygelmet 78 

GRATUS 	gratissima 10:16 igé d2agalattl, 33 eNkedweffééges 68  

GRAVO 	gravasset 5:lo mégnéhézeitéttéuolna 18 - nyomorgat- 

naya 19  

GREX 	greges (que) 3:  3 1.ó2day 14 r' uorday 7 / gregibus (c_vium)  

8:7 I.o2daival 26 e^' uordayval 47  



HODIE 

HO ;OCAUS TUS  
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HABEO 

HEBRAEI 

HEBRAEUS 

HONOR 

HORA 

HORREO 

HORROR 

HUMILIS  

habens 8:6 valu á 26 wyfel wala 46  
• 

Hebraeorum 10:12 az Ebéréc 32  az fydoknak 66 

Hebraea 14:16 Ober 42 N fydo 87 / Hebreaam 12:lo 

eber 36 ^' fydo 76 / Hebraeos 15:2 az ebeaectol  
43  az fydok elot 88 / ab Hebraeis 16:31 az  

Ebeaécto1 47  az fydoknak kozotte loo 

-- 13:25 ma 39 ^'  ez napon 81  

holocausta 4:16 aldozatot 16 aldozatokat 15 i 

16:22 aldozatokat 46 az myndeneft91 megh éég-  

hetééndo aldozatoth 96 

faciet sine -e 8:2o 	tiztéffen.lkvl  28 .N 

tyztelethlenne téézy 5o 

per multas -s 7:18 foc idéiglén 25- ,  fok orákyglan 42  

horruerunt.16:12 igen f elec 45 .v megh rettenéének 94  

-- 4:2 r;molét 15 ti  yzhonyodas lo 

humiles 8:20 alazatofoc 27 alazatoffaghwal 50  

I 

iacet 14:16 fekzén 42 ^- fekzyk 87  
a  

-- lo:12 azet 32 ~ annak okaéérth 66, 

ieiunio 6:2o a b9it .22 N az boytot 35  

nec ignoratur 11:7 tuduan vagó 34 — twg:;ak 7o 

ilium 9:14/a azt 3o N otet 6o ; 9:14/b azt 3O -v  

9teth 6o ; 16:lo azt 45 ^' oteth 94 / illam 12:4 

9tét 36 -, Ivdithoth 74 / Hebraeam illam 12:lo az 

eber némbeziét 36  az fydo azzonhoz, es ... 9teth 

76 / illi 8:16 ánac 27 N o neky 49 ; 9:2 ánac 29 ~- 9  
oneky 55 ; 10:13/a  (?) nékic 32 N o neky 67 ; lo :13/b  
anac 32 N olofernefnek 67 • 16s 2 annac 44  ^., 9  neky 92 / 

 

(opposuerune se)  illi 16:8 az éllén 45  ,- 9  rya, azaz  

IACEO 

IDEG 

IEIUNIUM  

IGNORO 

IT,T,F,  ILLA,  
ILLUD 
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olofernefre 93 / illos 16:2o azokat 46 ^/ azokat  

95 / ad illos 5:24 9hoziaioc 19-,  9  ryayok 24 / 

illorum 10:13 nékic 32 ^' azoknak /azaz az yzrahel 

néépenek/ 67 / ab illis 11:13 9t9119c 35 N azok- 

tol 72 

II4MUNIS 	— 12:11 aztatlan 36 N vfineretlen 76 	.  

IIVtPERIUIU! 	imperio suo 1:1 9 vaafaga 11 ti  az 9 byrodalmanak 1  

IMPONO 	imposuit 10:5 vété 31 ,- fel raka 64  

IMPROPERIUM — 8:24 bozzof  altat 28 zwgodafyt 51  

INCIPIO 	incipite 16:2 kézgétec 44  rs' yndyuatok 92  

INCOMPARABILIS — 14:18 mödhatatlan 42",  felette nag 88 / incom  

parabili °_ lo:4 mődhatatlan 31 ,v hafonlhat l.-lan 64  

INCUBO 	incubuit 3: 9 éf éc 14 N zalla 8  

INDIGNATIO 	— sua 3:2 te meltatl a-kodatod 14 ti az te haragod 6 

INDUO 	induit se 16:9 oltoztétté o magat 45 N fel ol- 

tozéék 94 

INDUSTRIA 	— 11:6 i ;l domof  f aga 34 -, nalt okof f  aga 7o  

inf ant e s 4:9  o gé 2mékdé deké t 16 '  az kvf de  d  

artatlan apro germekeket 13 / infantes meos 16:6  

~ e zmé  c dé dimé t 4 ^~ az en artatlanymot an~  g ~ 	 5 	,~mot 93 / in-  

fantes eorum 4:lo 9 gé2m6kdédéc 16  az 9 apro  

germekek 13 / infantes nostros 7:16 mvgéamek- 

dédinckét 25 ti  az mv artatlan apro gernekynket 

/sic!/ 41  

INFLAIl M 	inflammabitur 8:15 eziéztétic 27 N ghe.i •,yed 48  

INGREDIOR 	ingressi sunt 15:7 bém6n6n: 43 N el meenenek 90 

INGRESSUM 	ante -- cubiculi 14:9 a hailacnac béménétébén 

41  az 9  be meenef eknek el otte, az fator aytoya  

elott 85 	. 

INFANS  



INTRO  

INTR0E0  
INTUEOR 

INVADO  
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IINIQUITAS  

INITIUM  

INPATIENTIA 

INSTANTIA 

INSULT()  

— 5:24 hami   ffagocl9 ^- bvne és véétety 24 /  
t 

iniquitatem 5:21 hami   ffagot 19 ^' az gonozfagot  
23 / iniquitates nostras 7;2o mvhami.ffaginkat  25 ~ 

az mv kegetlenf éégvnkro1 43 	. 

ab initio 9:11 kézdéttol foguan 3o N  eleytol - 

-foghwan 59 ; 9:16 kézdéttolfoguá 31 N eleytol - 
-fogwan 60 / ad initio 9:10 kézdéttolfoguá 3o N  

eleytolfogwan 58  

-m suam 8:24 o éngedélmétlénfegekét 28 iv  az  9  

bééketelenféégheketh 51 

-- 4:8 alhatatoffagban 16 konyorgééffel 12  

insultaret 5:17 kazowl.atot nc. méuétéft ténné  18~ 

megh nyomorgathatta volna 22 

interibis 6:3 halzmég 2o meg olettetel 28 

/eorum/ interitum 6:17 ovézedélmékét 22 ti  az  9  

vezedelmes halalokat 34 / cum interitu 3:2 

INTEREO 

INiERITUS 

vézédelmócbén 14 

INTERROGO 

	

	iriterrogatus 6:12 ké2d4ztétuén 21 N  COlofernesnelil  

kerdef ere 31  
INTOLERABILIS -- 14:17 tv2hététlén 42 ^- el vyfelhetetlen 87  

~. 
hala1~kva1 6 

Intrate 14:12 Ménnétécbé 42 ^'  merietek be 86 /  
intrasset l0:17 allotuolna 33 ;ti  be ment volna 68 /  
intrando 14:lo béméuén 42 N be menefvel 85 

introiret 12:6 béméné 36 -' be yoheff en 75  . 
intuere 6:15 néziéd 22 ^- tekéenz, meg 33  
invasit 4:2 méghata 15 - megh itee lo ; 11:10 

megfoglalta 34 ^- ygen el gotrotte 71  
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INVENIO 

INV0C0 

IRA  

IRACUNDIA  

IRASCOR  

IRRIDEO  

IS; -  EA; ID 

invenirent lo:12 lélnénéc 32 N  nernekwala 67 /  

invenire potuissent 15:4 méglelhétn: vala 43 N  

/hog/ éérnek vala 89  

invocate 16:2 kaialti.atoc 44 ^, byatok 92 

-m 8:12 haragot 27 N haragot 48 . 

-m 8:15 ha2ag2a 27 haragoffagra 48 / in -- 9:11  

ha2agodban 3o  haragodnak myatta 59  

irati aunt 5:26 i.udalkodanak 19 (v megh haragtivnak 25 

irrideat 12:11 mégméuéffé 36 N meg Iswfola 76 

eum 6:7  ott  21 	9tet / az az Akhyort/ 3o ; 16:7/4  
g3 

9tét 45 :~ otetl ; 16:7/b otét 45 ottet 93 ;  
16:7/c otét 45 	otet 93 ; 16:8/b otét 45  -•• 
oteth 93 	; 16:8/c otét 45 N otet, az az oloferneft 

94 / eam,lo:16 9tét 33 N az Ivditoth 68 ; 14:14  

otét 42 ^► azt 86 / ad eam 10:15 9néki 33  ^' 
Ivditnak 68 ; 12:2o ohoziaia 37 N az Iwdyth felol 

78 ; 13:22 onéki 39 N Iwdithnak 81 ; 13:23 9néki  

39 ^' Ivdithnak 81 / eius 4:1  9 15  az olofernefnek lo 
/ lo:14 0 /o2éaiat/ 33 az  9 / o2czayat/ 68 ;  

11:6 9  34 Nabvgodonozornak 7o ; 16:11  9  45 ^~  

annak 94 / ante faciem eiusYO o2caia élot 33 ..,  

az olofernefnek eleybe 68 / servi eius 12:4 0  ,  
zolgay. 36 az olofernes ,' zolgay, 74 / verba 

eius 10:14/a 9 • igeit; 33 r► az Ivditnak : bezedit. 

68 /in ea 5:22 abban 19 N  azon 23 / eos 10:13  
okét 32 N azokat 67 / in oculis eorum lo:14 9  
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zemecbén 33 N azoknak zemekben 68 / potens  

eorum 16 :8 azoknac hatalmasa 45 IV  az 9 hatal- 

mafyt 93 / in eis 16:2o obénnéc 46 N  9  raytok 95  

ISRAEL 	omn.is -- 6:3 méd if21 2o ,a az yzrahel népe mynd  

28 / — 16: 3o If at 47 N yzrahelnek f yayt 160 /  

omnem -- 4:11 méd Ifzlt 16 N  mynd yzrahelnek  

népéth 14 / populum suum  — 8:32 9  népét If Zlt  

29 N  o neepeeth yzrahel fyayth 53 / civitates  ... 

-- 15:5 If21n: va2ofi' 43 ~ az yzrahel ...89/90 / 

Deus — 7:4 IfLln ifténé 23 ti yzrahelnek 9  

yftene 37 ; 13:27 If21n: ifténe 4o N az yzra-  

helnek yftene 82 / fecit Deus --- 14:6 if tén tot  

If Zln: 41 N ton yr yften yzrahel népével 84 / ad...  

Deum — 4:10 	ifténéhez 16 N  yzrahelnek  

yfténéhez 13 / Dominum Denm  -- 12:8 Ifr1` v2at  

ifténét 36 N  yzrahelnek vrat yftenééth 75 / a 

Deo -- 6:21  If i1 if ténét91 23 N yzrahelnek yf te-  

netol 35 / domus -- 8:6 If 21 haza 26 N az yzrahel  
hazanak 46 / domui — 13:18 If171 hazanac 38/39...  

yzrahel hazanak 79 / filii -- 4:1 	fiay  

15 ^' jzrahélnek fyay lo ; 4:7 IfEl 16 yzrahel-  

nek fyay 12 ; 5:1 If 21 fiay 17  az yzrahel fyay  

16 ; 6:lo If áln: fiay 21 yzrahel fyay 3o ;  

7:8 If al f i ay 24 ̂ ' az yzrahel fyay 38 ; 11:9  

If 21 flay 34 N az yzrahel fyay 71 ; 15:3  If zl 

flay 43 N  yzrahel fyay 89 / filii autem — 7:4  

If 21 flay 23 N az yzrahel fyay 36 ; 15:4 If 1  
fiay 	az yzrahel fyay 89 / filios — 2:13  
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Ifil fiayt 13 ti az bozormenyeknek fyayt 4 ; 5:27  

I£�l fiayt 2o r,) az yzrahel fyay 25/26 ; 6:13  

If z1 fiayt 22 N az yzrahel népét 32 ; 7: 3 If 21  

fiay 23 ,.► yzrahel fyaynak 36 / filiorum -- 6:7  

Ifil fiaynac 	yzrahel fyaynak 3o ; 16:9  

Ifil fiaynac 45 ,- az yzrahel fyaynak 94 / gens  — 

6:2 Ifiln: némzété 2o N at yzrahel neepe 27 / 

hostes -- 4:14 Ifh721n: éllénfegi 16 »- yzrahelnek  

ell enf egy 15 / ad populum — 14:6/b I•f zl népéhez  

41 ti az yzrahel néépének kozybe 84: /_universae 

terrae — 16:25 If21n: Me-den foldiné1 47 ti 

mynd yzrahelnek kozonféges  - foléén 98 /  inte^rvul- 

neratos -- 6:4 I£iln: fébéfi kozot 2o  ,s-, az  meg  

febhetet yzrahel fyaynak kozybe 28 

Isráelitis 6:13 If.2litaknak 22 N  az yzrahel fyaynak 

32  
--- 6:18 vgan 22",  azonképpen  34 ; 13:25 vg 39 ,J 

 

anera 81 / 	ut hinc 5:12 innét n innét 18 ^' 

mynd keethf elol 2o 

in iucunditate 12:12 vigafaggal 36 N  orwendetefféég- 

-~rel 77 ; 12:17 vi4afagban 37 r' orwendeteffegwel -78  

-- 16:24 vig 46 N  orztndezweén 97 / - fgctus  

est 12:2o vig 19n 37 N megh wygwla 78  

sub iugo 5:24 ia2ma ala 19 N  ygayanak alaya 25  

a iuvenibus 16:8 ifiactol 45 ti  yfyv hof eknek  

myatta 93  

ISRA.ELITA,  
.ISRAELITES 

ITA 

IiiCUNDITAS  

IUCUNDUS  

TUGUM  

IUVEIUS  
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LAETIT?A 	-e 16:9 vigafagriac 45P,  orvendetefféégnek 94 

LAMENTATIO -ne 6:14 ohaitaffal 22 N  fyrankozafval 33 

LAMPAS 

	

	cum lami)adibus 3:10 diz.62éteckél 14 y lampafokval 

/az az zovetnekekvel/ 8 

LANCEA 	in --- 7:8 zucaba 24",  lani.aban 38 / in lanceis 9 9 

zucaiocba 3o N lanl.ayokban 58 

LAPATHUM 	lapates 10:5 pa2ebol 19t étkékét 32 N paréét, kééz 

f owe 64 

LAQUEUS 	laqueo 9:13 t92ebén 30  N  vrokyaban 59 

LASSO 	lassati 7:22 mégfogatkoztac 25 N  el epedwén 43 

LATEO 	nee latet 11:7 iélén vagő 34.N nem tytok 7o 

LATER 	in -e 5:10 kotéglaual 18 ,- tegla vetéffel 19 

LIBER 	-am 16:28 1! dimitto 

LIBERATIO ad -nem 12:8 megzabadolaf a2a 36 N  megzabadytafara 

75 / in -ne vestra 13:2o tv mégzabadolaftokon 39 ^' 

az ty f egéédf ééghtekben 8o 

LIBIDO 	ex libidine lo:4 béléndéffegbo1 31 ^' az oltozethez 

valo gonorvfegnek geryedeteff égébol 64 

LOQUOR 	locutus est 11:7 béz6116t 34--' zoltal 7o / locuti 

estis 7:25 bézélléttétéc 26 zolatok 44 / locutus 

fuerat 6:12 obézellétuala 21  mondott vala 31 / 

loqueretur 15:2 bézelléné 43 ,- zolna 88 / loqui 6:1 

zolnioc 2o • zolafokat 27 

LULUS lucos eorum 3` :12  9  ézéztuén ékét 15 ‚' az 9 fertelmes 

aldozattoknak heleyt 9 	. 

LUMBUS 	super lumbos 8:6 fa2L.okan 26 N. ageekan 46 

LUTUM 	in luto 5:10 f a22al 18#- faar nyoma£val 19 

LUX 	'ante lucem 12:15 villamodat élot 36 N méégh 

wyrrattanak elotte 74/75 
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MAGNATES 	omnes — 5:26 méd3 féiedélmi 19 N  az na fok  

hannagok 25  

MAGNIFICO magnificavit 13:25 magaztatic fel  39 felmagoz-  

tattá 81  

MANEO 	munda manebat 12: 9 lakozikuala 36 r» tyztan marad  

vala... otth lééveen 75 / mansit 16:28 lakozec  47 ~ 

megh marada 99  
MANSUETUS mansuetorum 9:16 egvgouéknéc 31 N zeléédeknek 61  

P/fANUS 	in manu mea 12:4 én kézembén 36 v  az en kezemvel  

74 ; 13:18 én kézémbén 39 az en kezeymvel 79 /  
in menu 7:17 kézebé 25 ,-- kézeybe 42 

MARE 	ad. --2:14 tegezze 13 ^' az tengerygh 5  
MEl!20R 	-es fuerint 13:25 érni  ékézoc léndn: 39 ,.. megh  

emlekezééndnek 82 / -es sint 8:21 megémlékézoc  
-,- legén: 28 t►  megh emlekezwéén le6enek 5o / -es  

esse debent 8:22 légénéc mégémlékézoc 28 ^ megh  

kell emlekeznyek 51  

MENS 	— 15:1 élmé 43 ,-v  az ezz 88  

PIIIROR 	mirabantur lo:14 ti.uda.lkoggakuala 33 v i.uda/ak-  

val a 68  

MISERATIO -nis 8:13 i26almazattanac 27 N konyorvleteffegenek 48  

MISEROR 	miserere 7:2o  i zgalmazii► 25 koiiorvl 43  

PJIITIGO 	mitigare, potuerunt 3:11 éngéztélhétécmg  14 ti 

zélédyhetek megh 8  

MITTO 	misit 8:9 ézézte 27 ,-, kvlde 47 ; 11:13 é2ézté  

bokatotth 72 ; 15:5 érézté 43 N k$lde 89 ; 15:6  

é2ézté 43 N kvldének 90 / miserunt 3:1 é2éztec 14 f‘-  
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kvldenek 6 ; 4:3 ézézten: 15 N el kvldozenek 

11 / mittentes 7:4 ézéztu6n "23  vetvéén 37 

MODULOR 	modulamini 16:2 édéf dédén énéclétec 44 N zén- 

gedezzetek 92 

MOLLIO 	moliebantur 14:9 lageitak valamg 41",  orwofolnak 

megh 85  

MONS 	montes 3:3 hegéc 14 N hegvnk 6 / ad... montes 

2:12 hegézé 13 N  hegeyre 4 / montium itinera.5 : 1 

ahé.geknéc vtayt 1`7 ^' az hegeknek  9  vtayt 16 / 

de montibus 3:7 a hé6.cbo1 14 n. az hebkr91 7 

MONTANA 	-- 5:3  a hégekét i4  N az hegeket  I'  
MONTOSUS 	inter montosa 7:5 a hegefec kozot 23 N az hegek- 

-nek kozotte 37 

MOTUS 	motum 14:14 mozgaf at 42 N  yelt 86 

MULIER 	-- 8:29  némbezi 29e,,  azzonallat 53 ; 14:16 nébe2i 

42 ^' azzonyallath 87 / -es 4:8 némbeziec 16 ,a-- 

azzonynépek 13 / -es illorum 9:3 onémbeziékét 29ry 

azoknak azzonnéépeketh 55 / cum -ibus 15:15 

némbézieckél 44  az azzonyallatokval 91 / prae 

-ibus 13:23 némbeziéc felét 39 ti azzonyallatok- 

nak felétte 81 

MUNITIO 	-nem 2:12  k9falokat 13 =^- erof féghéket 4 

Mt7RNMRATIO -nis 8:24 mo2gafoknac 28 ^' panazolkodafoknak 51 

MURUS 	super muros 14:7  ak9falokza 41 ^' az k9falon 

84 / a muris 7:7 a ko faloctol 23 N  az varofnak 

kerytéfito1 38  
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NECESSE 	-- erit 14:3 zvkfeg lezen 41 , zyvkféégh lezen 83 

NEOIt7ENIA 	-s 8:6 Néoméniactol 26 •v az wy hodnak ynnepytol 46  

NINIS 	-- 1o:7 igen 32 N ygen nagon 65  

NOLO 	•— 8:33 nem 29 ^-f  nem akarom 53 / noluerunt 5:7  

ném akazac 17 ,v yol twggak 18  

NOX 	per totam noctem 6:21 mend étaltal 23 N mynd egeez 

az eyel 35 / noctibus 12:7 eyiecbén 36 N  az eyy 

vdokben 75 

NtJLLUS 	-- 15:2 fern eg 43 fenky 88  

NUMERUS 	in numero lo:8 zamaba 32 ^' zamy kozotth 65 ; 16:31  

zamaba 47 N  kozybe loo 

NUNC 	-- 8:21 ma 28 ,-) moftan 5o ; 9:6 ma 3o N meztan  56  

NUNTIO 	nuntiatur 11:6 méghizdéttétic 34 ,J hyrdettetyk 7o / 

nuntiaret 5:13 mégizénn.éie 18 ^' megh hyrdethetneye 21  

0  

OBSIDO 	obsidet 5:3 bizia 17 •^' megh zallotta 16  

OBTINEO 	possit obtinere lo:13 megbizhatna 32 ti  megh nerhef'- 

fe 67  

OBTURO 	obturavit 16:5 mégzékézté 45 v megh ywa 92 

OCCUPO 	occupaverunt 5:14 kélén 18 ^' fwtanac 21  

OCULUS 	in oculis eorum lo:14 9 zemécbén 33 -v azoknak 

zemekben 68 

OFFENDO 	offendisse 11:9 véttéc 34 megh bantottak 71 / 

peccatis offensum 11:8  v6#1 4.c bvnóckél 34 ^' megh  

vagon bantatwan  ... az bvnoknek myatta 7o  

OFFENSIO 	-- 12:2 vétkezét 35 ^' bantas 73  

OFFERO 	offerebant 4 :16/a aiál.nakuala 16 N  mwtatnak vala  

15 / obtulerunt 16:22 aianlanac 46  aldozak 96 /  
na 

offerent 4:16/b aianl ana~c 16 N  aldozyakval a 15  
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OMNIS 	-- 15:1 méd 42 rJ mynden 88 / omnes 5:26 méd3  

19  az nág fok 25 / omnia 6:12 méd3 igékét 21 "' 

mynd azokat 31 

ONUSTO 	onustati . sun.t 15:7 mgtézh9f9len: 43 N meg ra- 

kodanak 90 

OPERIO 	operuerunt 9:8 bé fédéztéc 30 el bwrytak 57 

OPINATUS 	opinatissimum 2:13 M-e-d3 kazdakség9 13 N az 

nevezetes 4 

OPPONO 	opposuerunt se illi 16:8 véttec magokat az éllén 

45 ^'tamadanak 9 rya 93 

OPPROBRIUPI2 -- 7:16 bozzofagba 25 ^, galazat 41 / in -- 5:18 

bozzofagba 18 ^' ;alazatra 22 ; 5:25 bozzofagaban 

19 ^J zegenfegvnkre es galazatwnkra 25 

OPUS 	in hoc opere 4:14émvuélkédetécbén 16r. ez dolog- 

ban 15 
s 

ORATORIUM 	-- 9:1 ymadkozo hélezé 29 ^ , ymadkozo hazaba 54 

ORIENS 	in Oriente 5:4 napkélétzé 17 ,v az nap keleth felé 17 

ORIOR 	ortus est dies 14:7 napfélkélé 41 ^' fel tamada 

az nap 84 

ORNO 	ornavit 12:15 mg9ltoztét6 37 megh éékéfyte 77 

ORTUS 	circa .ortum diei 10:11 naptaniadat éllén 32 ^J az 

napnak tammadaf akor 66 

OS 	in ore gladii 2:16 t9zn; zaiaban 13 N tornek 

torkaval 5 ; 15:6 torn zaiaban 43 ,  t9rnek ély- 

vel 90 

P 

PALLOR 6:5 hiauadag 2o N hyrvadas 28 
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PARATUS 

	

	paratae sunt 9:5 kezec 3o N  megh wadnak zerez- . 

wéén 56  

PARCO 	non pepercisti 13:25 nem éngéttél 4ó p,  nem ked-  
vezéél 82  

PARO 	paraverunt se 7:3 kézeitec 9  magokat 23 N  zerezeek  

on magokat 36 / paraverat 12:19 k6zeit6tuala  37 ti 

zerzetthwala 78 	. 
. 

PARVULUS 	parvuli 7:12 ap 2odoc 24 A,  k~rf dedek 4o  

PARVUS 	mi   nora 8:27 kúf  f  éb 28 _r4  kewef ekn.ek, es kyl.yn.-  

dedeknek 52  

PATIOR 	damna patiamur 3:2 ka2at zénuégguc 14 ti  karat  

valyvk 6 / patiens 8:14 éngédélmés 27A,  béékefeges  48  

PECCO 	peccavimus 7:19 bvnhottóc 25 N  wéétkeztvnk 42 /  
peccarent 5:21 bvnhottéc 19 ;.► vétkeznének 23  

PECTUS 	eius pectoris 3:11 omél'lén: 14A,  az 9 11 zvvenek 8/9 

PENDO 	pendet 8:21 ti.úg 28 •ti tartatyk 5o / pendebat lo:4  

kvgual  a 31  •• f  vgwén 64 	 . 

PERCUNCTOR percunctati sunt 6 :10 megtudakozanac 21 .N-‚  meg 

keérdezéék 31 

PERCUTIO 	percussit 5:10 megvé26 18 ti  megh oftoroza 19 

PERDITIO 	-ne 6:3 vézdélmbé 2o N vezzedelmvel 28 

PERQUIRB 	perquire 5:24 ké2éfteffédmg 19 A-,  meg tvdakozyal 

errol 24 

PERSEQUOR persecuti sunt 15:6 vldozéc 43 r• vzéék 90 / 

persequeretur 5:13 vldozneie 18  vzneek 2o /  

persequentes 15:4 kouétvén 43 ,./ vzyk vala /azokat/ 89 

PERaREPO 	perstrepentes 14:9 labockal tapognakuala 41  ^~ 

zergodééft teéznekvala 85 
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PERTRANSEO pertransisset 2:12 altal métékuolna 13 .v  el 

kolte volna 4 / Pertransiens 3:14 Altal méuén 

15 ^' Altal méné 9  

PERVENIO 	perveniatur 2:14 iuttatic 13 ,  yvtnanak 5  

PES 	pedum spatio 1:3 1! spatium  

PETO 	petiit 12:5 kézétézéc 36f.► kéré 74 

PLACE() 	placuit 9:16 kéllét 31 ^' wolt...kellemetes 61 / 

placuerunt 8:23 k611éttén: 28 -v kellemetefek 

voltak 51 ; 9:16 kélléttéc 31 ^'kellettenek 6o / 

placeret 12:6 ké11étnéc 36 ti  kellemetes lenne 75  

POENA 	 -s  6:6" gétzélmet 21 kényat 29  

POEINITEO 	poenituerunt 5:19 megbátac 19 N penitenciat  

tartanak 22 

POLENTA 	-m lo:5 igen zeptiztafego liztét 32 N péépet 64 

POLLUO 	polluere 9:11 leéiténi 3o ti le vetnyek 59  

POLLUTIO 	in -nem 4:lo vndoklatlatba /sic!/ 16 ~  ferteze-  

teffegre 13 / sine -ne peccati 13:2o bvnn: fezté-  

zétéffégénélkul 39 bvnnek zeployetol megh  

orozwéén 8o 

PONO 	 posuisti 9:5 zezzettéd 3o tv helheztetted 56 / po- 

suit 16:4 vétté 	 helheztetéé 92 / positam 

7:9 véttétuén 24",  helheztetwéén 39  

PORRO 	— 13:27 valobizon 4o demaga 82 ; 14:9 Valobizon 

41 demaga 84 ; 15:14 valobizó 44 ,••demaga 91 ; 

16:23 valobizon 46 N demaga 96 

POSSESSIO .  -nes 8:7 valalokat 26f-' byrodalmakot 46  

POSTERII 

	

	posteris 5:13 omazadékoknac 18 ^, o vtanok valok-  

n ak 21  
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POTENTIA 	-e sua 5:24 te hatalmadnac 19 ^• te hatalmaffagod- 

nak 25 

POTENS 	— eorum 16:e azoknac hatalmasa 45 ‘v az o hatal- 

mafyt 93 / potentissimam 1:1 igé nag 82offeg9 11^,  

hatalmaf 1 

POTIUS 	— 8:12 inkab 27 N yonkab 

PRAECEPS 	praecipites 15:4 teftoua Ozoluan 43 N  el téékoz- 

wan 89 

PRAECINGO praecinc%, 4:16  me 

on maghokra 15 

PRAECLARUS praeclarior 16:25. fenefb 47 N y elefb, ... az az 

tyzteletefb mynden azzonallatoknak felette 98 

PRAEDA 	-m  15:7 a fozlatot 43 N az 9 fok marhayokot 90 / 

in -m 4: lo ragadatba 16 ,N,  nyéréf eégvl 13 ; 5:18 

ragud.atba 18 ^, predaba, es néref égre 22 ; 9 : 3 

ragadatba 29 • predaba 5 5 ; 16:6 fozlatba 45 N 

neretéégre 93 

PRAEDICO 	praedicásti 6:17 pdikaltad 22 r, hyrdetted 34 / 

praedicatur 11:6 p`dikaltatic 34 N  hyrdettetyk 7o 

PRAEDO 	praedavitque 2:13 mé4fozta 13 ", el dvla 4 / prae- 

davit 2:16 me4fozta 13 N  el dvla 5 

PRAELIUN 	ad -- 14:12 vi adal z a 42A,  vyadal ra 86 

PRAESIDIUNI -- 15:1 f é éedélmét 43 N oltalmat 88 

PRA.ESUN'i0 	praesumen.tes 6:15 mé24zkédokét 22 ^' byzokat 33 

PRAETER 	— te 9:19 tollédtol megualua 31, te féletted 62 / 

-- ipsum 8:19 t9114t91 mgvalua 27 	felette 5o / 

-- ipsum Deum suum 5:18  9 iftén;ctol mégvaluá 18 ^- 

az .o yfteneknek ellenne 22 

zozeitozuá 16 N  owedeztek vala 
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PRECES 	-- 6:14 onzollattokat 22 -v konyorgééf eket 3 3 /  

. 	 ~  

— vestras 4:12 tv onzollattokat 16 ev az tr  

konyorgeefteket 14 / precibus 4:13 onzollatockal  

16  konyorgeef  fel 14  

PRESBYTER -i 8:21  papec28 ^' wének 5o / -os lo:6 papit 32  ^'  

wéény 	t,h65 / -is 6:2o apapokat 22e,  az véneket 35  

PRINCEPS 	ad principem sq.= 14:3  9 féiedélmékét 41  -, az 9  

feyedelmekhez 83 / principes 14:17 féiedélm 42".,  

harinagy és f eyed.elnxy 87 / principis 10:13 f éi edélm.  

32 ^, hannagnak 67 ; 13:19 féiedélménC 39 -,' hannag'--  

ganak 79 	. 	. 	. 

PRIOR 	-a 9:4 az élobéliékét 30r%,  az elobby dolgokath 56 

PROCEDO 	procedens 16:27  iazuala 47  vala maganak II  ... 
. vyfeloye /az az tyzeletefféégel yar vala yyoknak  

tartaf agaban .;../ 98/99  

PROFICISCOR profectus est 2:11 él é2édé 13 v el yndola 3 /  

profecta est lo:5 él é2édé 32 	el meene 64 /  

profecti sunt 6:8 él é2éden: 21  r,-el menenek 3o  

PRON?ITTO 	promisit  

misisset  

wolna 47  

13:18 igent 38 megh 

8:9 fogattauolna 27  

ygéérth 79 / pro '.- 

megh ygeerteh 

PROPHETA 	per -s suos 11:8  9  .pphetay miat 34 ̂ ' az  9  profe- 

taynak altalla 7o  

PROPHETO 	prophetasti 6:2 Qphetaltal 2o  yovendot mondal 27  

PROSTERNO prostraverunt 5:2o leté2iéztéttén: 19" ,  el gozeek 

23 ; 7:4 létéaiéztéc 23 ^' le bvritak 36 / pros- 

ternamur 7:14  1été2iéztétóc 24 ^' le hwllwnk 4o / 
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prosternens 9:1 leté2iézté omagat 29 v  le  

bwrwlwan. 55 / pro strata 10:1 Leté 2iézkéduén 31 ti  

leh bwrwlwan 62  

PROVIDE[dTIA in — 9:5 ildomorragodban 3o N -1.ak az téénnen 

twttodra 56  

PROVINCIA 	provinciis 11:6 vidékécn: 34 ,v tartomanyoknak 7o  

vidékéczé 14 N  az tartomanyokra 8 / de  

provinciis 7:2 vidékécbol 23 ,i,  a tartomanokbol 36  

PROV0C0 

	

	provocet 8:12 rézzézien 27 N hyon 48 / ausi sunt  
provocare 14:12 mé2ézk6tten: ... rézzézténiec  
42 N yngernek 86 	. 

PROXIMUS 	cum proximo suo 15:2 oféléuél 43"J az 9 feleba- 

rat alwal 88 

PSALMUS 	psalmum 16:2 pfalmoft 44 ti  dyti.eereteth 92  

PUELLA 	----- 12:12 lan 36  ^~ az z on 76 

PUGNA 	ad -m  14:3 viadalza 41 N az vyadalhoz 83 

PULCHRITUDO pulchritudinem eius lo:14 9 zépreget 33 ti az 9  

zéépréégéét 68   
PULSO 	pulsando 14:10 kolta á 42 ^' -Lergetéérvel 85 

Q 

QUADRIGAE 	quadrigarum suarum 1:4 9 zék.in: 11 9 zekerynek 2  

QUANDO 	-- 11:15 mvdon 35 N  mykor 72  

QUARE 	-- 5:4 Mizé 17 ^• myerth 17 

QUA.SI 	-- 5:12 niónal 18 M mykeppen 2o ; 8:27 mónal 28 

mykeeppen 52  

QUI, QUAE,' qui 8:12 ki 27 r' hog mel 48 / quod 8:31 méyyékét 
QUOD 	29  az myth 53 ; 11:13 kit 35 ^'mey dolgot 72 ;  
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14:8. kit 41 ^r  melet 84 / quo 12:4 kibé  36~ 

melbe 74 / qui 2:15 kic.13 rv melek 5  

QUIS 	-- 5:27 ki 2o ry kyl.uda 25  
. 	.  

QUOTIESCUMQUE --5:18 valamenezer 18 ,'Aralahanze-r 22 ; 5:19 

vala 11 ménezer 18/19 ^' valahanzer 22  

R . 

RAPINA . 	in -m 8:19 ragadatba 27 N el ragadozafra 49  

RECEDO 	non recedat 13:25 nem mégen él 39 el ne ta- 

wozyek 81 / recessisse 5:19 élfo2doltokat 19-,  

el teresrol es ... el zakadafrol 22 	. 

RECUMBO 	recumbebat 13:19 vluala 39 fekkyk vala 79  

REDDO 	reddat 11:15 megagga 35 ,• fyzety megh 72 

REDEO 	rediit 16:25 fo2dola 46 téére 98  

REDIGO 	redegit 13:22 valtoztatta 39 ,..tewe 81 

REFICIO 	refecerunt 6:2o meghiédélmézéc 22-0 meg elegyteek 35  

REFOCILLO 	ad refocillandum 7:7 hiédélmézét2é 24 f•J anon  

magoknak meg byvesytéfekre 38 

REGIO 	-- 15:6 vidéc 43 ^J tartomany 90 / per nes 15:5  

videki ze2ét 43 N  tartomanyra 90 

RELICTUS 	relicta eius 8:4  9  meghagotta 26 N  az 9  toile 

maradott 45 

RELIQUUS 	reliqui 15:7 Ama2adeki 43 kyk megh marattak 

val et90  

REP.ERIO 	reperisti 10:15 léltél 33 N talaltal 68 

REPONO 	repositi erant 12:1 vétté*n: vala  35 ,  valanak 

leh téwéén 73  

REPREHENSIO — 8:28 mgféddés 29 .. megh ygééztelendo 52 

REPUTO 	reputantes 8:27 valluc 	twlaydonytwan 52  

RESISTO 

	

	resistendi 5:19 éllént allanioc 19  ,, ellene  

allaf ra 22  
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RESPICIO 	respice 6:15 tékén-1.8d 22 .-- néézz 33 ; 9:6 

néziéd 3o tekéénl. megh 56 / respiciat 8:32 

nézié 29 tekééni.e megh 53 

RESPIRO 	non respirabis 6:4 nem 61h8c 2o N  lelket nem 

vééz 28 

RESTIS 	restibus 6:9 a kotéléckél 21 rv  gwfokval 3o 

REVERTO 	reversi sunt 6:9 mégfozdolanac 21 N meg térenek 

3o ; 15:8 megfo2dolanac 43 N terenek 90 / reve- 

rentem 13:2o fo2dolattam 39  vyzha megh térét- 

tem 8o 

REV0C0 	_ 13:2o hiutme 39 megh hoza 8o 

RITUS 	gentilitatis ritu 14:6 pogan. zokaf at 41 ti az 

pogany tééwelgéft 84 

RUINA 	-e 13:25 A2ólatnac 4o N az mv romlafvnkon 82 

S 

SACRIFICIUM sacrificia 4:16 aldozatokat 16 `, ayandokokat 15 

SANCTIFICATIO in -ne 9:18-fcétélétédbén 31 zenteltetééfben 61 

SANCTUS 	sancta sanetorum 5:23 fcétékn: :centé 19 •-v az zent 

zentfegek 24 

SANDALITTM 	sandalia eius 16:11  9  f ami 45  az  9 ozypelvf ey 94 
$1u$ 

SATELLES 	satellitibus 7 :10 9 ... foldofi 24  az 9  zolgay 39 

SCINDO 	scidit 14:14 megmétéle 42 ti megh zaggata 87 / 

sciderunt 14:17 mégmétélec 42 s-v megh zakaztak 87 

SCRUTOR 	scrutemini 8: 33 mégtudakoziatoc 29 twdakoz- 

zatok 54 

SCUTUM 	absque scuto 5:16 véztnél 18 ti  payfnalkvl 22 

SECUNDUM 	+. faciem sanctorum 16:24 fc•éteknéc o2caia z62ét 

46 r•I az zentekn.ek 9  peeldayok zereenth 97 / -- 
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voluntatem suam 8:17 o akazatta zézét  27 ~ 

az o akarata zereenth 49  

SEMPITERNUM usque in -- 16:21 méd o2okiglén 46 • mynd  

orokkéé 95  
SENSUS 	— aurium 14:14 fvl6kn6c ézzélméu6l 42  ti fvley— 

nek hallafaval 86 / — eorum 4:2  9  éztélmékét  

15 N  az o erz ekenf egeket lo 9 
 

SENTIO 	sentiant 16:21 még6zziec 46 N kéénzodyanak 95  
SEQUOR 	non sumus secuti 8:18 nem kou6ttuc 27 nem  

yndwltunk 49 

SIC 	et — 6:9 z ig 21 N es ezen keppen 3o 

siluissent 7:22 v6zt6gl6nc 25 .-•• meg zontek 
wolna 43  

SIMUL 	-- 6:2o  egémbé 22 v̂  egetembe 35  

SOLIDO 	solidarentur 5:12 még6zofodnén; 18 N megh  

kemen ének 2o 

SOLVO 	solventes 6:lo mégoduá 21 el feytvén 31  

SONO 	 a sonantibus 14:9 a zozatloctol 41 N az zengéés  

myatt 85 

SPATIUM 	pedum spatio 1:3 lab íiomdékné 11 ".-lab nyomnéra 1 

SPECIES 	in specie 16:8 zinebén 45 kéépéével 94  

SPERO 	sperantes in se 15:17 0616 r6mék6dok6t 38 ti  az 

9  benne byzokat 79  

SPONTE 	-- 7:15 kénkén 25 akaratwnkzérénth 41 ; 12:lo  

okeien 36 ro az on akarata zeréént 76 

STATUO 	statuentes 6:lo allaptatac 21 allatwan 31 
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STO  

STREPITUS 
S TUPEO  

STUPOR  

SUADEO  
SUBDO  

SUB-IACEO  

SUBIUGO  

SUBVENIO  

SUCCESSIO  

SUM  

SUMO  

SUPELLEX  

SUPERIOR  

stetit 12:15 allapéc 37 N megh alla 77 ; 14:13 

allapéc 42 N  megh alla 86 / steteris lo:16 

alládaz 33 rv allapol 68 

cum... strepitu 14:7 tapogaffal 41 .^, zergééffwel 84  

stupentes lo: 7 mégyédu én 32 ^' el alméélkodvan 65  
-- lo:14 rémolét 33 -J alméélkodas 68 

suade 12:lo kizlélléd 36-,  tanauozad 76  

subditi simus tibi 3:2 alazkoggonc te nékd 14 N 

lebrnk te byrtokod alatt 6 

subiaceas ultioni 6:6 g9z9délm ala éngéztélté ~t61 

21^,  az en bwzzw al l af omnak alatta l éwén 29  

subiugaverat 1:1 alazot vala 11 ,-,  haytott vala 1 / 

subiugati erant 5:24 alaztattac 1ézn9 19/%,  adat= 

nak, es foglaltatnak 25 / potuissent subiugari 3:13 

éngéztélhététuolnam.g 15 ti  megh gozettetnenek 9  

subvenisti 13:25 fégéll4ttél 4o N konorvléél 82 / 

subveni 9:3 f égéh 3o M léé fegedelmem 56  

_.. generis eius 14:6 on~~éten. mazadeka 41Naz o  

meg maradééky 84 

estis 8:21 leztéc 28 ti  vattok 5o / sunt 2:15 

vadnac 13 ^' vadnak 4; 5:23 vagó 19  tartatnak  

24 / erit 14:3 l ézen 41 ^r  lezen 83  

sumunt 15:1 véuéc 43  valaztak 88 / sume 11:4 

vgéd. 34-1  veged elo 69  
in supellectiti 15:14 ag 1ép61bén II  ", ezkozt,  
azaz . . . -  marhat 91  

in -~bus 8:5 felfo félibén 26 N  felfo réézyben 46  
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SUPERO 

	

	superari non posse 7:9 mégn:é gozhétni 24 n. megh  

nem véhetneyek 39 

SUPPLICIUM supplicia 8:27 gétzélmékn: 28r" kéénokath 52 / 

suppliciis 6:13 gétaélméckél 22 ti  kenokval 32 

SUSPENDO 	suspenderunt 14:7 felakaztac 41 ky f'vggezteek 84  

T  

TABERNACULUM --- 14:15 hailakaba 42 N  fatoraba 87 / ad — lo:16  

hailakaba 	fatorahoz 68 ; 14:4 hailakahoz 41N  

fatorahoz 83 ; 14:8 hailakaba 41 fatorahoz 84 /  

in — 12:4 a hailacban 36 N az fatorba 74 / in  

tabernaculo 12:9 a hai.lacban 36 ^' az fatorban  75 ;  

14:9 a hailacban 41  az fatorhoz 85 

TENDO 	tendebatur 1:3 taztatikuala 11 zelefyteté 1  

TERRA 	in -m non sua.m. 5:22 a né of oldebé 19 A . ydegen  

f oldre 24  
tLLZ.  

TESTAMENTUM testamenti 9:18 te téftamétomodzol 31 ^'  az te  

torv~rénedrol 61 , 	.  

TIBIA 	in tibiis 3:lo kvztocbén 14 N fyp zoban 8  

TIME0 	timens Deum 8:29 vzat felo 29 N yften félo 53  

TIMOR 	-- 14:4 f6lélm 41 ^- réttenetefféégh 83 ; 14:17  

remolét 42  felelem 87  

TITAN 	filii -- 16:8 kizalnac ; fiay 45 N  Tytannak  

erof fyay  X/ xaz az p.em] oryaf ok kyk mondatnak  

tytan fyaynak 93  

TOLLO 	sustulerat 16:23 éluotuala 46 r  el hozotth vala 97  

TORRENS 	a torrente 2:14 azzada-etatolfoua 13 patakatol 4 / 
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torrentes 16:5 az a2zadatokat 45 ti  az febeff 

folo vyzeketh 92 

TRANSEO 	transivit lo:lo altal méné 32 ky mééne 66 / 

transierunt 8:23 métén: 28 N mwltanak el 51  

TREMOR 

	

	-- 4:2 felélem 15 N  réttégés lo / -e 15:1  

fel él émél 43 /•J82  rettenéés ... myat 88  

TRIBULATIO propter -nem 13:25 to29délmékezt 40 haborvf aga- 

érth 82 / per .'.. -Liles 8:22 to2odélmékn: miatta  

28 f-'haborwf agokval 51 ; 8:23 to29délméknéc 

miatta,Z.gN haborofaghwal 51  

TRIBUidUS 	tribuni 14:11 az éze2loc 42 •v feyedelmy 86 

T MCUS 	eum trúncum 14:4 otét nakanalkul 41 N otet ygen  

megh tagolwan, feye Uelkvl heveredvén 83  

TU 	tibi lo:16 te néked 33  te veled 68 

TUNC 	— 14:3 tahat 41 ^' es azonval 83  

TURBO 	turbati sunt 14:17 meghabozodec 42,N, megh zomo- 

rodanak 88 

TYMPANUM 	in tympanis 3:10 tympanomocban 14 N dob zQ:_ban  

8 ; 16:2 do.bocban /I 1 1 N dob zokot 92  

U 

UBI 	-- 13:19 hol 39 N holot 79  

ULCISCOR 	ulciscitur 7:17 méggozodélméz 25 Awzzwth  

all 42 / ulci sc atur 13:27 dyadalmaz 4o  

bwzzwth all 82 / non ulciscamur nos 8:26 nb' 

dyadalmiuc meg magöckat 28 ^~ megh ne alwk az 

mv bwzzwnkat 52 

: .ULLUS 
	

ulla 8:28 fem eg 29 valamy 52  

ULTIO 
	

in -nem 8:34 gozodélmébé 29 bwzzwallafra 54 /  
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ni 6:6 gozodélm 21 N bwzzw allafornn.ak 29  

ULULATUS 	— 7:18 ozdeitas 25  ordytas 42 / cum ...  

ululatu 14:7 vuoltef  fél 41 N kyaltaf fval 84  

ULULO 	ululantes 15:3 nag vuoltéffél 4u91t6n: 43r.,  

vvoltvén 89 

UNANIMUS 	unanimes 6:14 egakazattal 22 N egembevalo 33 

UNGO 	unxit 16:10  mgkénté 45 N éékefyte 94 

UNUS QUISQUE illos -- 16:25 egmédenic 46 ̂ ' kyky mynd 97  

URO 	urantur 16:21 mégégiénéc 46 N  éégyenek 95  

USQUEQUO 	-- 2:14 miglén 13 N myghlen 5  

V 

VALDE 	.— 8:8 i.gé 26  hywen 47 ; igén  42 ev ygen napon 88  

VAS 	 --a 16:23 ké f f egi t 46 z e rz amath 96  

VENIO 	venit 2:14 iou9 13 N méne 4; 2:12 i9u9 13 ti  

yvta 4 ; 3:14 iouo 15 ,, yove lo ; 8:3 iouo 26 ,  

ywta 45 ; 16:22 i9u9 46 N mééneh 95 / venerunt  

6:10 iouén9 21 ^► yovenek 31 ; 7:3 iouénéc 23 ,"  

el yowenek_36 / venerit 7:25 iouénd 25 yoweend  

44 / veal 3:6 ioy 14 N y 9 7 / venires 11:3  

iottél 34 yonel 69 / venissent lo:6 iutotuolna  

32 (-‚ ywtott vala 64 ; 14:11 iottén9 volna 42  -~ 

el yottek volna 85 / obviam venienti 3:9 a  

iouon:' éléibe 14 r,J 9 eleybe 8 / venientes 3:1  

iouén 14 yovén 6; 14:9 iouén: 41 ti yoottek  
vala 85 / venire audierant 15:2 hallottakuolna  
i oni éc 43 .ti yonyek halnak  vala 89  

VERBUM 	-- 8:10 igé 27 N  dologh 47 ; 9:18 igét 31  
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bezéédet 61 / verba 6:5 igeimét 2o N bezédemyt 

/sic!/ 29 ; 7:25 ig lekét 25  ,.., dolgokat  44 ; 

lo:14 igeit 33 N  bezedit 68 ; 11:4 igeit 34 N 

bezedyth 69 ; 11:4/b igeit 34 ^'ygeyt 69 

VEREOR 	vereatur 12:12 altalla 36 N féélyen 76 

VERUS 	veram 6:5 igaznac 2o rv byzonynak 28 / vera sunt 

8:28 igazac 28P,  byzonok 52 

VERE 	-- 8:21 igazan 28 N  byzonval 51 

VESTIMEPdTUM vestimento 16:9 2uhaiat 45 N oltozetybol 94 ; 

16:9/b zuhaiaba 45 N rvhayba 94 / vestimento suo 

12:15 92uhaiaual 37 N  az 9 oltozetyvel 77 / 

vestimentis maim lo:2 zuhaiat 31 oltozetybol 

62 ; lci:3 zuhaiaba 31(-1 rvhayba 63 

VICISSITUDO henc vicissitudinem 6:17 éz forbatlatot 22 ^' 

ezt 34 

VICTOR 	-es 15:8 gozoc lottékuala 43 .-„ az ellenfeg megh 

gozween 90 	 ' 

VICUS 	vicos suos 4:4  9  faluiokat 15 N az o vczayokat 11 

VIISCO 	vicit 5:16 g9z9t 18 gozodelmet vptt 22 / 

vinceret 6:13 méggozné 22 meg goznee 32 

V INDICO 	vindi c abi t 16:2o dyadalmaz 46P-' bwzzwth all 95 / 

vindica 7:2o gozodélméziédmg 25 al bwzzwth 43 

VIOLO 	violare 9:11 mégféztéztétni 30 N megh zeplofy- 

tenyek 59 
VIR 	-- 10:13 fezfiv 32 N  h92 67 ; 8:2 fezie 26^- ,  

vra ... az az feerye 45 / -- eius 16:26/b 



V 	 39  

VIRTUS  

VISITO 

VITA 

9 fezié 47 N az o ferfya 98 / -- suus 8:7 0  
fezié 26-,  az o vra 46 / -um 16:26/a fe2fiat ,  

47 N  feryfyath 98 / -i sui 16:28/a 9 fezienéc  

47 ,-) az 9 vranak 99 / cum -o suo 16:28/b 9  

feziéuél 47N az o vraval 99 / 	l0:14 a  

fezfiac 33.v ezek /azaz ez affyrofok/ 67
q  

-- tua 9:16 te é2od 31 ,N,  az te hatalmad 6/ --  

eius 11:5 9  étéié 34 ^,  az 9 hatalma 69 / -- eorum  

5:3 9 ézéiec 17  az  9  eroyok 17 / virtutem 5:19  

téhétfégét 19 ,,, erot 22 ; 6:17 téhétfegét 22  ^~ 

hatalmát 34 ; 9:14 9 téhétf6g6t 3o eroot 60  

14:6 atéhétf6get 41r4  az nag hatalmaffagot 83 /  

virtutem illarum 9:11/b azoknac té;ktfegekét 3o ,  

az 9 er9y9k9t 59 / virtutis 13:25 téhétfegézo1  
hátalmarol 82 / virtutis A.Cfyriorum 14:lo az  

Affiziofoc téhétfegé 41 t.► az affyrya eros es ha- 

ta1  mas hannagganak 85 ; 14:14 Af  fi ziofoc téhétf e- 

enéc 42 N affyria ereyenek 87 / ex virtute 10:4  

iozagbol 31r%) lelky yozaghbol 64 / in virtute 3:7 
 

téhétf éggél 14 N hatalomval, es erovel 7 / in  

virtute tua 9:11/a te téhétfégedbén 30 .ti az teh  
~ , - 

hatalmadval 59 / in virtute sua 13:22 9 téhétf ege-  

bén 39 ~ az 9 hatalmaval 81 / sine virtute 5:27 

téhétf egp,élkvl 2o N erotelen 26  

visitabit 16:2o méglatta 46 ti megh latogat a 95  _ 
in -- sua 12:20 oélétébén egnapon 37N  az  9 ééle-  

tenek napyban 78  
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. 
VIVO 	viventes 3:2 é1éuénen 14 N élvén 6 

VOLUTO 	volutatum 14:4 kéuézéduén 41 N fertezwéén 83 
VOS 	vobis 8:lo mvnékóc 27 N tvnektek 48 / ex vobis 

8:21 tv bélollétec 28 ti  tv tolletek 5o 

VULTUS 	-- tuus 6:5 te zéméled 20A,  az te zyvaed 28 

Z 

ZELO 	zelaverunt 9:3 hazaguttac 29 N zeretéék 55 
ZELUS 	zelum t(IJum 9:3 te hazagodat 29,  az te zere- 

tetedeth 55 
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Felhasznált irodalom 

Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A III. 

országos magyar nyelvészkongresszus előadásai. Bp.,1956 

Bárczi Géza: A magyar nyelvtörténet korszakai. MNy. 46, 7. 

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp., 1963 

Bécsi Kódex 

Beke ödön: 	Übereinstimmende Zusammensetzungen in den finnisch- 

ugrischen Sprachen. Keleti Szemle, 13., 9%128 

Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás 	' 

korának első szakaszáb an.' Bp. 196o 

Érdy-kódex 	/Nyelvemléktár IV-V./ 

Gáldi László: . A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában 

és a reformkorban. Bp.,  1957. 
-r- 

Guary-kódex Codices Hungarici III. 

Hergénröther - Kaulen: Kirchen-lexikon. Freiburg 1882. 

Horger Antal: Magyar szavak története. 1924. Bp. 

Horger Antal: Némber /Szó- és szólásmagyarázatok/. MNy. 14, 87. 

Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 

Horváth János: Tanulmányok. 1956. 

Kardos Tibor: A huszita biblia keletkezése. Bp. 1953. 

Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 

Mészöly Gedeon: Legrégibb bibliafordítóinkról. EPNy.,13• 3511, 

71-83. 

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla király le- 

ányának élete. Nép és Nyelv I. 18. és kk. 

Mészöly Gedeon: Jegyzetek a 94Sermones Dominicales44  Szótárához. 

MNy. VI. ,. 4o1-4o6. 

Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal 

Bp. 1956. 
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Molnár József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv 

kialakulására. 1527-1576 között . Bp . 1963 . 

Pais Dezső: A magyar irodalmi nyelv. I.OK. IV., 425-66. 

/Pais Dezső szerk.:/ Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és 

stílus történetéből. Bp. 196o. 

Nyelvünk a reformkorban.Bp. 1955. 

Simonyi Zsigmond: A Székelyudvarhelyi Kódex. Nyr. 35, 1 -11. 

Székelyudvarhelyi Kódex. /Nyelvemléktár XV./ 

Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 1iNy. 1.29-36. 

Szótárak: Nyelvtörténeti Szótár, Magyar Szófejtő Szótár, Etymo-

lógiai Szótár, Akadémiai Értelmező Szótár. 
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