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Mihály Benkő, On the Tracks of Friar Julian. 
Journeys across Mongolia 

Timp Kft. 2001. 132 lap 

Szokatlan jelenségnek tekinthető, ha a Magyar Nyelv képes útialbum megjelenéséről ad hírt. 
A kiadvány, amelyről most szólunk, Benkő Mihály Mongóliában tett utazásainak megragadó fény-
képfelvételekkel illusztrált leírása. (A szerző pályafutásának, eddigi munkásságának rövid össze-
foglalása a kiadvány 132. lapján olvasható.) Igényesen elkészített munka, amely nemzetközi ösz-
szehasonlításban sem vall szégyent. 

A magyar nyelvész olvasó figyelmét a kiadványnak mindenekelőtt azok a részletei kelthetik 
fel, amelyek a Mongol Altaj vidékén élő, a kazah nyelvet beszélő mazsarokról adnak hírt. A szer-
zőnek ismételt utazásai során sikerült elnyernie ezeknek az elzárkózottan élő, idegenekkel bizal-
matlan embereknek a barátságát, s így ismerkedett meg hagyományaikkal, szokásaik rendjével, 
valamint ősi jegyeket őrző anyagi kultúrájukkal. A kapott információk, közöttük a nép eredetmon-
dájában felbukkanó csodaszarvas-motívum alapján Benkő Mihály arra a következtetésre jutott, 
hogy a mazsarok azoknak a keleten maradt magyaroknak a kései utódai lehetnek, akikről Julianus 
barát híradásai is szólnak. 

A magyar őstörténettel kapcsolatos sok jószándékú, de olykor megdöbbentően szakszerűt-
len, sőt hamis amatőr megnyilatkozás után, melyek különösen bőven keletkeztek a közelmúlt ne-
vezetes évfordulói kapcsán, az ember bizonyos gyanakvással fogadja az ilyen híreket még akkor is, 
ha a szerző érvelése jelen esetben világos és meggyőző. Kétségeit azonban eloszlathatja a kiadvány 
HARMATTA JÁNOS írta előszava, amely az albumnak a tovább élő múltat vagy éppen jelen és múlt 
kontrasztját idéző felvételei előtt a történeti filológia eszközeivel alapozza meg a mai utazó-kutató 
feltevéseit. — Sajátos adottság kell ahhoz, hogy egy tudós megalkuvások nélkül tudjon szólni 
a tudományában járatlan közönséghez — márpedig ezt az albumot bizonyára nagyon különböző
előzetes ismeretekkel és előítéletekkel rendelkező olvasók forgatják majd. Ebben az esetben a meg-
győző tudományosság olyan előadásban kerül elénk, amely valóban széles olvasóközönség érdek-
lődésére tarthat számot, és emlékezetes maradhat mindenkinek, aki időt szán az elolvasására. 

ZSILINSZKY ÉVA 

K Ü L Ö N F É L É K  

A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban 

1. Három korábbi dolgozatomban lelki vonatkozású igék (fedd: MNy. 1990: 422; gyűlöl: 
MNy. 1995: 308; bocsát: MNy. 1997: 28) rokonértelmű megfelelőit vizsgáltam abból a szempont-
ból, hogy a bibliafordításokat tartalmazó kódexeink milyen magyar igékkel ültették át az adott 
tárgykörbe tartozó latin szavakat. 

Folytatva a munkát ezúttal azokat a latin igéket vontam vizsgálódásaim körébe, amelyek 
konkrét fizikai mozgást fejeznek ki. Természetesen ebben a csoportban is vannak olyan igék, 
amelyek elvont tartalmat is hordoznak, ezt nyelvi példák bizonyítják. Azoknak a latin igéknek, 
amelyek — kivéve a gyors mozgásokat (fut, szalad stb.) — valamilyen elmozdulást fejeznek ki, 
a száma 67. Némelyikük nagyon sokszor előfordul a Vulgatában, más igék sokkal ritkábban. Van-
nak olyan igék is, amelyeknek jelentését csak korábbi szótáraink közlik. Ezek száma 30. Emiatt 
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dolgozatom két részre tagolódik. Az elsőben a Bibliában előforduló latin igék adatait közlöm, és 
minden igénél feltüntetem — a Concordantia alapján — előfordulásuk számát. A második részben 
azokat az igéket sorolom fel, amelyek csak szótárainkban fordulnak elő.

A jelentések megvilágítása céljából — mindegyik nagyobb számban előforduló igéből —
8—12 adatot közlök, függetlenül attól, hogy hányszor fordulnak elő a Vulgatában. Így aránytalan-
ságok keletkeznek ugyan, de a terjedelmet korlátozni kellett. Továbbá arra is ügyelnem kellett, 
hogy minél több nyelvemlékből gyűjtött és minél változatosabb jelentésű adat legyen. 

Az adatok közlésében — amint előző cikkeimben is tettem —, elsősorban a Vulgata sor-
rendjét vettem figyelembe, a közlés rendje a jelentéseken belül azonban a nyelvemlékek időrendjét 
követi. 

Módszertani megjegyzéseim korábbi cikkeimben találhatók. 
2. abeo (399). Jelentése napjaink szótárai szerint: 1. ’elmegy’; 2. ’elmúlik’ (idő); 3. ’eltér’; 

4. ’áttér vmire’. Régi szótáraink szerint: CAL.:1 Elmegyxk; MA.: Elmegyec; PP.: El-mégyek. 
e l m e g y : Bár 6,57: „abibunt nec sibi auxilium ferent”: „elmènnèc ſem adnac n.ki 

ſègedèlmèt” (BK. 115) ~ „és elmennyenec, ezec magokat meg ſe ſegitſéc” (KárB.) ~ „eltűnnek ve-
le. Tehát magukon sem segíthetnek” (Bibl. 73); Dán. 14,13; „signantes annulo regis abierunt”: 
„kiralnac gÚroiuèl megiègezue èlmenenc.” (BK. 174) ~ „az király peczetiuel meg peczeteluén, el 
ménénec” (KárB.) ~ „lepecsételték a király gyűrűjével és eltávoztak” (Bibl. 73); Jón. 3,3: „surrexit 
Ionas, et abiit in Niniven”: „felkele Ionas ъ elmene Niniuen varoſaba” (BK. 243) ~ „fel keluén 
Ionás el méne Niniuébe” (KárB.) ~ „Jónás felkelt és elment Ninivébe” (Bibl. 73); Mt. 27,5: „et 
abiens laqueo se suspendit”: „elmeue kotèllel #magat felaka—ta” (MK. 34ra.) ~ „es el menwen fel 
fygghe—te ennen magat” (JordK. 101b) ~ „fęl féle méne, és fel akaztá magát” (KárB.) ~ „aztán el-
ment és felakasztotta magát” (Bibl. 73); Lk. 15,15: „ipse coepit egere. Et abiit” „Ð ke—de 
naualgania ъ èlménè” (MK. 74rb) ~ „hw es ke—de ehe—ny es el meene” (JordK 127c) ~ „Ó meg 
kezdé fogyátkozni. Es el ménuén adá magát annac az tartomáńńac egy lakoſához” (KárB.) ~ „nél-
külözni kezdett. Erre elment” (Bibl. 73). 

j á r : Ps. 1,1: „Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum”: „Bodog ember ki nem iart 
keqÐtleneknek tanaLaba” (DK. 8r) ~ „Bodog ember ky kegyetleneknek tanachyaba nem yarth”
(KeK. 1) ~ „A ki nem jár hitlenek tanátsán” (MAZs.) ~ „Bodog ember az $ ki hitetlenec tanáczán 
nem jár” (KárB.) ~ „Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán” (Bibl. 73). 

e l e r e d : Ter. 32,1: „Iacob quoque abiit itinere”: „Iacob kedegh erede el azon wton” 
(JordK. 13c) ~ „Az Iácob pedig el indúla az Ó vtán” (KárB.) ~ „Jákob is elindult útjára” (Bibl. 73). 

f o l y i k : Ps. 104,41: „abierunt in sicco flumina”: „es foľtanak a —arra—on folok” (AK. 113) 
~ „folo vizeken zarrazon altal menenek” (DK. 94r) ~ „ees folyo vizeken altal menenek zarazon” 
(KeK. 284) ~ „a’ víz a’ ſzarazra, Mintegy patak kibuzdúla” (MAZs.) ~ „és vizec iouénec ki, 
mellyec foltac az ſзáraz fÓldÓn” (KárB.) ~ „és víz tört elő, … patakokban folyt a pusztán végig” 
(Bibl. 73). 

3. aberro (1). Jelentése szótárainkban: ’eltéved’, ’eltér’. C.: El téuelyOdOm; MA.: Elteve-
lyOdOm; PP.: El-tévelyedem.

e l t á v o z i k : 1. Tim. 1,6: „a quibus quidam aberrantes”: „MellyektOl némellyec el táuo-
zuán” (KárB.) ~ „Ettől némelyek eltértek” (Bibl. 73). 

4. abscedo (3). Értelmezése mai szótárainkban: 1. ’elmegy’; 2. ’eláll vmitől’; 3. ’elvész’. C.: 
El megyok; MA.: Elmegyec, Eltávozom; PP.: El-mégyek, távozom; El-takarodom. 

e l t á v o z i k : Jud. 6,5: „et pallor abscedat a te”; „a hirvadag … tavoziec el te tÐllèd” (BK. 
20.) ~ „az hyrvadas … tawozyek el te tOlled” (SzékK. 29.) ~ „az te ſзined meg ne változzéc”
(KárB.) ~ „ne essék be arcod” (Bibl. 73). 

 
1 CALEPINUS szótárát a továbbiakban C.-vel rövidítjük. 



Különfélék 96 

5. accedo (320). Mai szótáraink szerinti jelentése: 1. ’közeledik’, ’odalép’; 2. ’csatlakozik’. 
C.: hozza iarulok. Egget ertOk; MA.: Hozzájar$loc, Egyèt ertOc; PP.: Hozzá járúlok. 

v é p i k : Jud. 14,14: „accessit proximans ad cortinam”: „kÐzelben vÍpÍc a mÍńèzèthez” 
(BK. 42) ~ „kOzelb iarvla az karpythoz” (SzékK. 26) ~ „be ménuén az ſátornac tornátzába zÓr-
gete” (KárB.) ~ „bement a sátorba” (Bibl. 73); Ps. 90,10: „Non accedet ad te malum”: „Nem vepik 
te ho—iad gono—” (AK. 93) ~ „Gono— te ho—iad nem meqen” (DK. 84v.) ~ „Nem kezeleyth the 
hozyad gonoz ees gyetrelm” (KeK. 245) ~ „Es ſemmi kár téged nem ér” (MAZs.) ~ „Nem illet té-
ged az veſзedelem” (KárB.) ~ „Igy nem ér semmi baj” (Bibl. 73); Dán. 3,8: „in ipso tempore 
accedentes viri Chaldei”: „azon vdÐben vepenèc a . caldeoſoc” (BK. 125) ~ „mindgyárt el mé-
nénec az Chaldeabéli férfiac” (KárB.) ~ „ekkor kaldeus férfiak siettek elő” (Bibl. 73); Mt. 28,2: „et 
accendens revolvit lapidem”: „vepuen èlhèngereite a. kÐuet” (MK. 35va) ~ „Es oda ýarwlwan el 
henghereythee a’ kewet” (JordK. 102a) ~ „oda iárúlt volna, el vÓué $ kÓvet” (KárB.) ~ „odament,
elhengerítette a követ” (Bibl. 73); (Bibl. 73); Lk. 7,14: „accessit et tetigit loculum”: „vepec ъ illete 
a. koporſot” (MK. 62ra) ~ „oda 	arwlwan illetee az helt” (JordK. 119b) ~ „mikor oda iárúlt vólna,
illeté az koporſót” (KárB.) ~ „Aztán odalépett a koporsóhoz, és megérintette” (Bibl. 73); h o z -
z á v é p i k : Mt. 4,3: „accedens tentator dixit ei”: „ho—ia vepuÍn a kÍſertÐ monda nèki” (MK. 
10ra) ~ „hoÅ	a yarwlwan az keſertet monda hewnek	” (JordK. 87c) ~ „mikoron hozzáia ment 
vólna az kéſértÓ, monda néki” (KárB.) ~ „Odalépett hozzá a kisértő és így szólt” (Bibl. 73). 

m e g y : 1. Kir. 9,18: „Accessit autem Saul ad Samuelem”: „Saul pedig az kapu kÓzibe méne 
az SamuelhÓz” (KárB.) ~ „Akkor Saul ott a kapuban odalépett Sámuelhez” (Bibl. 73). 

r e á j á r u l : Zsid. 10,1: „nunquam potest accedentes perfectos facere”: „Soha a—okat k	k
rea yarwlnak teekelleteſſee nem tehet	” (JordK. 175a) ~ „ſoha nem ſзentelheti azokat az kic azok-
hoz iárúlnac” (KárB.) ~ „sem tehette tökéletessé a résztvevőket” (Bibl. 73). 

6. adeo (12). Jelentése: 1: ’odamegy’, ’közeledik’; 2. ’nekimegy’, ’megtámad’; 3. ’hozzá-
fog’. C.: Hozzád megyOk; MA.: Hozza megyec; PP.: Hozzá-mégyek. 

m e g t é r : 2. Mak. 11,29: „Aditt nos Menelaus”: „Menelaus … ti házátokba meg tęruén”
(KárB.) ~ „Menelausz jelentette: vissza kívántok térni” (Bibl. 73). 

k ö z e l í t : Lk. 8,19: „non poterant adire eum”: „n+ kÐ—eleithètenc Ð hozia” (MK. 63vb) ~ 
„nem 	wthatnak vala ho—	a” (JordK. 120b) ~ „nem lehetnec vala velè ſзembe” (KárB.) ~ „a tö-
megen nem tudtak áthatolni” (Bibl. 73). 

7. advenio (32). Jelentése mai szótárainkban: 1. ’megjön’, ’eljön’; 2. ’hozzájárul’; 3. ’jut 
neki’. C.: El iOuek; MA.: EljOuOc; PP.: El-jövök; El-érkezem.

j ö n : Mt. 6,10 és Lk. 11,2: „adveniat regnum tuum”: „IÐùÐn te orÇagod” (MK. 12rb és 
65rb) ~ „	w	en te (	e	en the) orzagod” (JordK. 88c és 123c) ~ „JÓijÓn el az (a) te orſзágod” 
(KárB.) ~ „Jöjjön el az országod” (Bibl. 73); Jn. 4,47: „quia Iesus adveniret a Iudea”: „mert ic

iÐtuolna Iudeabol” (MK. 88va) ~ „mert Ieſus el ýewe Iudeabol” (JordK. 138d) ~ „hogy Ieſus 
Iudeából Galilęába ment vólna” (KárB.) ~ „Jézus Judeából Gelileába érkezett” (Bibl. 73); e l j ö n :
Ter. 31,10: „Postquam enim conceptus obviam tempus advenerat”: „Mert amikor az iuhoknac 
egybe boczatáſoknac ideie el iÓ vala” (KárB.) ~ „Az állatok üzekedése idején történt” (Bibl. 73); 
Kiv. 1,16: „partus tempus advenerit”: „es a— —vleeſnek ýdeýe el ýewend” (JordK. 24a) ~ „Mi- 
koron az ſзüléſnec ideién az Sido aſзſзoni állatockal léſзtec” (KárB.) ~ „Amikor a héber asszo-
nyok mellett segédkeztek” (Bibl. 73); Szám. 36,4: „quinquagesimus annus remissionis advenerit”: 
„m	koron a— aranyaſ e—tendw el 	ewen” (JordK. 58c) ~ „mikoron el iÓuend az Izrael fiainac 
ſзabadſágoknak eſзtendeiec” (KárB.) ~ „amikor eljön Izrael fiainak a jubileumi éve” (Bibl. 73); 
Dán. 7,22: „tempus advenit, et regnum obtinuerunt sancti”: „az idÐ eliÐuÐ ъ az orzagot megveuec 
a. ſcèntec” (BK. 150) ~ „Míg el iÓue az régi, idÓs, és ítélet adatéc az magaſságoknak ſзenteinec” 
(KárB.) ~ „míg el nem érkezett az idő, és a szentek el nem foglalták a királyságot” (Bibl. 73); 
Mt. 24,3: „quod signum adventus tui”: „meľ le—èn tè iouètelednc … ièlènſégè” (MK. 29va) ~ 
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„Awagmy le—en 	ege a— the el 	ewetelednek” (JordK. 98c) ~ „es miczoda iele léſзen az te el 
iÓuetelednec” (KárB.) ~ „mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt” (Bibl. 73). 

e l j u t : Jn. 7,6: „tempus meum nondum advenit”: „En idèm megnè iutot èl” (MK. 92ra) ~ 
„Az en 	dÐm meglen el nē 	ewth” (JordK. 141a) ~ „Az én idÓm męg el nem jÓtt” (KárB.) ~ 
„Nekem még nem érkezett el az időm” (Bibl. 73). 

f e l t á m a d : ApCs. 5,21: „Adveniens autem princeps sacerdotum”: „ffel tamadwan a—ert 
a— pap	 fe	edelem” (JordK. 155c) ~ „Az fÓ pap pedig elménuén” (KárB.) ~ „Amikor megérkezett 
a főpap” (Bibl. 73). 

l e s z : ApCs. 2,2: „tanquam advenientis spiritus vehementis”: „Es leen nag	 herte-
lenſegghel —enddwlees men	bUl” (JordK. 153a) ~ „Ackor nagy hirtelenſéggel lÓn az egbÓl, vgy 
mint ſebeſſen zúgó ſзęlnec zendÚléſe” (KárB.) ~ „Egyszerre olyan zúgás támadt az égből” (Bibl. 73).
 8. ambulo (418). Jelentése napjaink szótáraiban: 1. ’jár, járkál’; 2. ’sétál’; 3. ’bejár vmit’. 
C.: Iarok; MA.: Iaroc; PP.: Járok, kelek, Sétálok. 

j á r : Ter. 17,1: „Ego Deus omnipotens, ambulo coram te”: „En ah mýndenhato wr. Ýnden-
hato wr. 	ſten, 	ar en elettem” (JordK. 6b) ~ „En vagyok az ErÓs, Mindenható Iſten, iáry én 
elÓttem ſзüntelen” (KárB.) ~ „Én El Shaddái vagyok, járj előttem” (Bibl. 73); Szám. 33,8: „et 
ambulantes tribus diebus per desertum Etham”: „Es harmad napýgh 	arwan Elamnak kýetlenee-
ben” (JordK. 57c) ~ „Es iáránac három napi útat az Etham pusztáián” (KárB.) ~ „Három napig 
vándoroltak Elam pusztáján” (Bibl. 73); Ps. 54,15: „in domo Dei ambulavimus cum consensu”: 
„… iaronkva[la]” (AKT. 41) ~ „iſten hazaba: eg akaradba iaronk vala” (DK. 56v) ~ „iſtennek 
hazaba yaronk wala” (KeK. 137) ~ „Együtt jártunk a’ templomban” (MAZs.) ~ „az Wrnac házába 
mégyÚnc vala ‹gy mint tárſac” (KárB.) ~ „akivel az Isten házában bensőséges barátságra léptem” 
(Bibl. 73); Ps. 88,16: „Domine, in Iumine vultus tui ambulabant”: „Vram te —emelednek vilagaban 
iarnak” (AK. 87) ~ „Vram te orcadnak vilagaban iarnak” (DK. 82r) ~ „Vram the —ynednek 
vylagoſſagaba varnak” (KeK. 235) ~ „Fényes orczád előtt ezek járnak méréſzen” (MAZs.) ~ 
„WRam ezec az te ábrazatodnac világoſságában biznac” (KárB.) ~ „és arcod fényében járhat,
Uram” (Bibl. 73); Ps. 130,1: „Neque ambulavi in magnis”: „Es nem iartam nagokban” (AK. 143) 
~ „Nem yaartham nagyokban” (FestK. 98) ~ „En naqokba sem iartam” (DK. 105v) ~ „Sem een 
nem yartam nagyokba” (KeK. 366) ~ „Nem léledzem olly dolgokban, Kik felül haladnak engem” 
(MAZs.) ~ „nem iártam nagy és én felÓttem való czudálatos dolgokban” (KárB.) ~ „Nem keresek 
nagy dolgokat” (Bibl. 73); Bár. 4,2: „ambula per viam ad splendorem eius contra Iumen eius”: 
„Jary az uton Ð feneſſegebèn Ð vilaga ellen” (BK. 105) ~ „és az ő világoſſágánac fé-
nyeſſégénél iáry” (KárB.) ~ „járj fényének világosságában” (Bibl. 73); Mt. 11,5: „Caeci vident, 
claudi ambulant”: „Vakoc latnac ſantac iarnac” (MK. 17ra) ~ „Vakok lathnac, ſanthak ýarnak”
(JordK. 91b) ~ „Az vakoc, ſзemec világát veſзic, az Sántác járnac” (KárB.) ~ „Vakok látnak, 
sánták járnak” (Bibl. 73); Jn. 7,1: „Post haec autem ambulabat Iesus in Galilaeam”: „Ezec vtan ke.

ic iaruala galileaban” (MK. 91bv) ~ „ENnek vtánna ýar vala Ieſus Galileaban” (JordK. 141d) ~ 
„Ezeknec vtánna iár vala Ieſus Galilęában” (KárB.) ~ „Jézus ezután bejárja Galileát” (Bibl. 73); 
ApCs. 3,8: „et exiliens, stetit, et ambulabat”: „labara alla es ýar vala” (JordK. 154a) ~ „áll vala lá-
bán és iár vala” (KárB.) ~ „talpon volt és tudott járni” (Bibl. 73). 

9. antecedo (9). Jelentése: 1. ’megelőz’: 2. ’fölülmúl’, ’kiválik’. C.: ElOl megyOk; MA.: 
ElOlmegyec; PP.: Elfl-mégyek, FellyÍl haladom. 

e l ö l k e l : Mt. 2,9: „stella … antecedebat eos”: „a. Lillag … kèlèten elÐlkèli vala Ðkèt” 
(MK. 8vb) ~ „	me a— c—	llag … elUl meg	 vala” (JordK. 86d) ~ „imé az czillag … elÓttÓc mégyen 
vala” (KárB.) ~ „a csillag … vezette őket” (Bibl. 73). 

e l ő t t e  m e g y : Kiv. 17,5: „Antecede populum”: „Mený elettek a— neepeknek” (JordK. 
30d) ~ „Eregy el az nép előtt” (KárB.) ~ „Haladj a nép előtt” (Bibl. 73). 

10. appropinquo (95). Értelmezése mai szótárainkban: ’közelít’, ’közeledik’. C.: El kOze-
litOk; MA.: ElkOzelitOc; PP.: Közelgetek. 
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k ö z e l í t : Ps. 87,4: „vita mea inferno appropinquavit”: „en eletem pokolho— ke—eleitet”
(AK. 85) ~ „en iletem pokolba kÐ—elite” (DK. 80v) ~ „een eletem pokolba kezelgeth” (KeK. 229) 
~ „Vagyok ahoz ſzinte haſonlo, A’ kinek már kéſz a’ koporsó” (MAZs.) ~ „az én életem az 
koporſóhoz kÓzelget” (KárB.) ~ „életem közel van a holtak országához” (Bibl. 73); Ps. 148,14: 
„filiis Israel populo appropinquanti sibi”: „iſrľ fiainak Ð ho—ia kÐ—eleitÐ nepnek” (AK. 164) ~ 
„yſrael fyaynak ho—ya ke—elgethew neepnek” (FeK. 39) ~ „iſrael fiainak ho—ia kÐ—eleitÐ nepnek” 
(DK. 115r) ~ „w hozyaya kezelgethe neepnek” (KeK. 407) ~ „Izrael válaſztott népe” (MAZs.) ~ 
„az Izrael fiainac az Ó hozzá kÓzel való népnec” (KárB.) ~ „a népnek, amely közel van hozzá” 
(Bibl. 73); Lk. 15,25: „cum veniret et appropinquaret domui”: „micor haza iÐnÐ ъ a. ha—ho—
kÐ—èleitènè” (MK. 74va) ~ „mykoron megh 	ewnee es ha—a kU—elgethne” (JordK. 127c) ~ „mikor 
háza iÓuén közelgetet vólna az házhoz” (KárB.) ~ „Amikor hazatérőben közeledett a házhoz” 
(Bibl. 73); e l k ö z e l í t : Ám 9,10: „Non appropinquabit et non veniet super nos malum”: „Nē
kÐzeleit èl ъ nem iÐ mv reianc gonoz” (BK. 230) ~ „nem ęr el minket és nem léſзen ez veſзe-
delem” (KárB.) ~ „A vész nem közeleg, nem érkezik el hozzánk” (Bibl. 73); Mt. 3,2: „appro-
pinquavit enim regnum caelorum”: „èlkÐ—èleit men~ècnèc or—aga” (MK. 9va) ~ el kU—elghet 
iſtennek or—aga (JordK. 87b) ~ „el kÓzelitett az mennyeknec orſзaga” (KárB.) ~ „közel van 
a mennyek országa” (Bibl. 73); m e g k ö z e l í t : Lk. 22,47: „(Iudas) appropinquabit Iesu”: „ki 
mōdatic Iudaſnac … megkozeleite ict” (MK. 81vb) ~ „ky h	wattat	k vala Iudaſnak … elUl vezet	
vala h“ket” (JordK. 133b) ~ „és kÓzelgete Ieſushoz” (KárB.) ~ „Judás … Jézushoz lépett” (Bibl. 73);
 k ö z e l g e t : Lev. 10,3: „Sacrificabor in eis appropinquant mihi”: „Megh —entUltetUm èn 
azokba kýk en ho—ýam kozelghetnek” (JordK. 38d) ~ „Az kic én hozzám kÓzel vadnac azokban 
ſзenteltetem meg” (KárB.) ~ „azokban mutatom meg szentségemet, akik a közelemben vannak”
(Bibl. 73). 

m e g y : ApCs. 22,6: „et appropinquante Damasco”: „hog	 mykoron en Damaſcoſban 
menneek”. (JordK. 167c) ~ „kÓzelgetnéc Damaſcumhoz” (KárB.) ~„amint az úton Damaszkusz kö-
zelébe értem” (Bibl. 73); e l é b e  m e g y : Ter. 18,23: „El appropinquans ait”: „Abraham kedeegh 
… ele	be menwen mōda” (JordK. 7a) ~ „Es hozzá iáruluán az Abraham, monda” (KárB.) ~ 
„Azután Ábrahám közelebb lépett és megszólalt” (Bibl. 73). 

11. ascendo (673). Jelentése mai szótárainkban: 1. ’felmegy’, ’felhág’; 2. ’felszáll’, ’feljut’; 
3. ’emelkedik’. C.: FOl hágok, fOl megyOk; MA.: FOlhágoc. FOlmegyOc; PP.: Fel-megyek, Fel-hágok.
 f e l m e g y : Ps. 77,21: „ira ascendit in Israel”: „iſtennek haragja fel ment iſrlben” (AK. 77) 
~ „iſraelbe iſtennek haragia eÑeek” (DK. 73v) ~ „yſtennek haragya zall yzdraelre” (KeK. 198) ~ 
„Ottan az ÚR haragja felgeriede” (MAZs.) ~ „harag geriede fel Izrael ellen” (KárB.) ~ „haragja 
fellobbant Izrael ellen” (Bibl. 73); Mt. 20,17: „ascendens Iesus Ierosolymam”: „ic ihrlmbè 
felmènuen” (MK. 25vb) ~ „fel menwen Ieſus Iervſalemben” (JordK. 96b) ~ „fel menuen Ieſus 
Ieruſalembe” (KárB.) ~ „Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni” (Bibl. 73); ApCs. 10,9: 
„ascendit Petrus in superiora”: „meene ffel peter hw ha—anak felſe re—eire” (JordK. 159c) ~ „fel 
méne Péter az háznac felſÓ réſзére” (KárB.) ~ „Péter hat óra tájban fölment a tetőre” (Bibl. 73). 

h á g : Jn. 10,1: „sed ascendit aliunde, ille fur est et latro”: „de egebÐnnèn haq a— or 
ъ tolua	” (MK. 95vb) ~ „de eegyebennek (!) haagh be orw a— es lator” (JordK. 143d) ~ „hanem 
máſonnét hág bę, lopó és toluay az” (KárB.) ~ „máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló” (Bibl. 73); 
f e l h á g : Mk. 4,1: „navim ascendens sederet in mari”: „a. haioba felhaguā vlnÐ a tengeren” (MK. 
38vb) ~ „ENnek vtanna meene eſmegh a’ tengherre” (JordK. 104b) ~ „Ó bę ménuén az haióba Úlne 
az tengeren” (KárB.) ~ „ezért bárkába szállt” (Bibl. 73); 

f e l k e l : Józs. 7,2: „Ascendite, et explorate terram”: „kellyetek ffel kýmell	eetek a— feldet” 
(JordK. 77a) ~ „Mennyetec fel és kémlellyétec meg az fÓldet” (KárB.) ~ „Menjetek és kémleljétek 
ki az országot” (Bibl. 73). 
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f e l n ő : Mk. 4,7: „ascenderunt spinae”: „felnèuenc a . tuuiſſec” (MK. 38vb) ~ „ffel nUtteek 
vona a— tUwýſkek” (JordK. 104b) ~ „fel neuekedénec az tÓuiſſec” (KárB.) ~ „Amint a bogáncsok 
megnőttek” (Bibl. 73). 

n e v e k e d i k : Óz. 10,8: „Iappa et tribulus ascendet super aras eorum”: „boitorian ъ koro 
nèuèkedic Ð oltarokon” (BK. 195) ~ „tÓuis és bogáts koró neuekedic az Ó óltárinac helyeken” 
(KárB.) ~ „tövis és bogáncs terem oltáraikon” (Bibl. 73). 

k i j ö n : Ter. 13,1: „Ascendit ergo Abram de AEgypto”: „IEwe kywe azerth Abram 
egyptombol” (JordK. 4c) ~ „FEL iÓue annac okaért Abram AEgyptumból.” (KárB.) ~ „Abram te-
hát visszatért Egyptomból” (Bibl. 73). 

e l l i k 2: Ps. 75,7: „dormitaverunt qui ascenderunt equos”: „el aluttak mend kik ellettek 
louacra” (AK. 73) ~ „mind el —vńadanac . kik lovakra ellettek vala” (DK. 71r) ~ „kyk fel ellettek 
vala lowakra” (KeK. 191) ~ „Mind ſzekér ’s mind ló elaluſzik” (MAZs.) ~ „el ſзenderedett mind 
az ſзekér mind az ló” (KárB.) ~ A Bibl. 73-ban nincs megfelelője. 

12. circu(m)eo (78). Jelentése mai szótárainkban: 1. ’körüljár’, ’bejár’; 2. ’bekerít’, ’körül-
vesz’; 3. ’mellőz’, ’rászed’. C.: KOrnyẃl iárok; KerẃlOm, kerOngOm; MA.: KOrelmegyec; KerelOm, 
kerengem; PP.: Körül-megyek, Körül-járok. 

k e r e n g : Törv. 2,1: „circuivimus montem Seir”: „kerenghUk œeýrnek heegýeeth” (JordK. 
59c) ~ „meg ker—lt—c az Seir hegyet” (KárB.) ~ „megkerültük a Szeir hegységet” (Bibl. 73); Ps. 
58,7: „et circuibunt civitatem”: „es kerengik a varoſt” (AK. 46) ~ „es a varoſt kÐrńÐl iariak” (DK. 
59r) ~ „ees kernwl yaryak waraſth” (KeK. 147) ~ „A’ varos környül futosnak” (MAZs.) ~ „és ker×-
lic az vároſt” (KárB.) ~ „s kószálnak a városban” (Bibl. 73); Ám. 8,12: „circuibunt querentes ver-
bum Domini”: „kèrèngnèc kèrèſuen vrnac igeiet” (BK. 229) ~ „futoÑnac az WRnac beſзédénec 
kereſéſéiért” (KárB.) ~ „kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát” (Bibl. 73); Mk. 6,6: 
„circuibat castella in circuitu, docens”: „kèrenqi vala a caſtel$cat kÐrnÐl taneituan” (MK. 40vb) ~ 
„kerwl kerenghwen varaſokat es falwkat tanoýtt	a vala h“ket” (JordK. 105d) ~ „ker—li vala az 
falukat kÓrÓs kÓr—l” (KárB.) ~ „végigjárta a falvakat és tanított” (Bibl. 73); m e g k e r e n g : Mt. 
4,23: „Et circuibat Iesus totam Galilaeam”: „Es megkèrengiuala ic mend galileat” (MK. 10va) ~ 
„Es kerẃl	 vala ieſus tell	es gal	leat” (JordK. 87d) ~ „Es el kerÚlé az egéſз Galileat Iéſus” 
(KárB.) ~ „Jézus bejárta egész Galileát” (Bibl. 73). 

k ö r ü l j á r : Ps. 26,6: „Circuivi, et immolavi in tabernaculo eius”: „Zo—atnak aiandokat 
ayanlam Ð felha—at kÐrńÐl iaram” (DK. 36v) ~ „kernwl yareek, ees aldozam w lakodalmaba” 
(KeK. 59) ~ „felemeli Ellenſegimen, kik környül-vettek” (MAZs.) ~ „kik kÓrnyÚlÓttem vadnac, és 
áldozom az Ó ſátorában” (KárB.) ~ „és körüljárom oltárodat” (Bibl. 73). 

m e g k e r ü l : Mt. 9,35: „et circuibat Iesus omnes civitates”: „Es megkèrÐli-uala ic m%d a’ 
varoſocat” (MK. 15vb) ~ „Iar	a kerengh	 vala Ieſus mynd a— varaſokat” (JordK. 90c) ~ „Es iária 
vala Ieſus mind az vároſokat, és falukat” (KárB.) ~ „Jézus bejárt minden várost és falut” (Bibl. 73).
 m e g k ö r n y é k e z : Ám. 3,11: „Tribulabitur et circuietur terra:” „MegtÐrÐdèlmèztètic 
ъ megkÐr~ekeztètic a. fÐld” (BK. 219) ~ „ez fÓld kÓrnyÚl való ſзomſзédſágis el véſзi tÚled minden 
erÓdet” (KárB.) ~ „Ellenség veszi körül az országot” (Bibl. 73). 

k i m e g y : Szám. 11,8: „circuibatque populus”: „reegghel hollal ký meegyen vala a— neep 
a— taborbol” (JordK. 48a) ~ „Ki omol vala pedig az nép” (KárB.) ~ „Az emberek végigpász-
tázták (a környéket)” (Bibl. 73). 

13. commeo (1). Jelentése: 1. ’járkál’; 2. ’összejön’. C.: Iarok, MegyOk; MA.: Iaroc megyec, 
lOvOc megyec; PP.: lövök, Mégyek, Járok. 

h o z z á m e g y : 2 Mak. 11,30: „qui commeant usque ad diem”: „az kic hozzátoc mennec,
a Xanthicus hólnapnac harmintzadic napiaig” (KárB.) ~ „akik Xantik hónap 30-áig hazatérnek”
(Bibl. 73). 

14. conscendo (15). Jelentése: 1. ’felmegy’, ’felhág’; 2. ’beszáll (járműbe)’. C.: „Haioban 
hágok, haiokázni megyOk; MA.: FOlmegyec, Hagoc; Haiokázni megyec; PP.: Fel-mégyek, Hágok.”
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f e l s z á l l : Ter. 41,18: „septem boves de amne conscendere, pulchras nimis”: „heeth 
UkrUketh az vý—bUl ffel zallaný” (JordK. 17d) ~ „az folyó vízbÓl ki iÓnec vala hęt kÓuér ſзep ÚnÓc” 
(KárB.) ~ „hét kövér és szép tehén jött fel” (Bibl. 73). 

m e g y : Józs. 2.16: „Ad montana conscendite”: „Az hegyeſre mennyetek” (JordK. 75b) ~ 
„Az hegyre mennyetec” (KárB.) ~ „Menjetek a hegyekbe” (Bibl. 73). 

k i j ö n : Jer. 48,44: „qui conscenderit de fovea”: „$ ki ki iÓ az verembÓl” (KárB.) ~ „aki ki-
mászik a veremből” (B. 73). 

m e g h á g : Joel 2,9: „Urbem ingredientur in mure current domos conscendent”: „A va-
roſba bèmennèc a’ kÐfalon futoſnac hazakat meghagnac” (BK. 206) ~ „az keritéſen futoſnac, há-
zakat meg hágnac” (KárB.) ~ „betörnek a városba, felfutnak a falra, bemennek a házakba” (Bibl. 73).
 15. convenio (104). Értelmezése napjaink szótáraiban: 1. ’összejön’, ’gyülekezik’, ’megér-
kezik’; 2. ’megegyezik’; 3. ’illik’. C.: Eggywt megyok [!], Oszue gywlOk. Fggyet [!] érteni, megggyez-
ni [!]; MA.: Eggyet megyek, hozzamegyOc, Egybe gyelOc. Eggyet ertOc; PP.: Mégyek, Hozzá-
mégyek, Egybe-gyülök; Egyet-értek, Meg-alkuÑzom. 

e g y b e j ö n : Mt. 1,18: „esset desponsata mater eius Maria Ioseph, antequam convenerent”: 
„Ð anna maria volna mÍnè—tètet Iosepnec mi èlÐt egbè iÐnenèc” (MK. 8rb) ~ „maria ihuſnac ann	a
volna Ioſeffnek 	ege—tetwen m	nek elette egbe 	“neenek” (JordK. 86c) ~ „Maria iegyeztetett 
vólna Ióſephnec, minec elÓtte Ótet haza vinné” (KárB.) ~ „Mária, Józsefnek jegyese, még mielőtt 
egybekeltek volna” (Bibl. 73). 

e g y b e g y ű l ( i k ) : Dán. 3,2: „út convenirent ad dedicationem statuae”: „hog egbe gÎl-
nenèc az ozlopnac meg ſcènteleſerè” (BK. 125) ~ „hogy ionénec az álló képnec meg ſcentéléſére” 
(KárB.) ~ „jöjjenek a szobor felavatására” (Bibl. 73). 

g y ü l e k e z i k : Jn. 18,2: „quia frequenter Iesus convenerat illuc”: „mert ic gacorta gÐle-
ke—icuala oda” (MK. 104rb) ~ „mert gýakorta oda 	ew vala Ieſus” (JordK. 149b) ~ „mert gyakorta 
oda gyÚl vala Ieſus” (KárB.) ~ „mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival” (Bibl. 73); e g y -
b e g y ü l e k e z i k : Mk. 7,1: „conveniunt ad eum pharisaei”: „egbè gÐlèke—enc Ð ho—ia 
a leualtac” (MK. 42rb) ~ „	wenek ho—	a a— ffar	ſeoſok” (JordK. 106c) ~ „ACkor gjÚlénec Ó hoz-
záia az Phariſęuſoc” (KárB.) ~ „köré gyűltek a farizeusok” (Bibl. 73); Lk. 5,15: „et convenibant 
turbae multae”: „egbè gÐlèke—nècuala ſoc gÐlèke—ètec” (MK. 59va) ~ „mynden“nnen nagy 
ſokan 	“nek uala h“ ho—ýa” (JordK. 117b) ~ „nagy ſokaſág gyÚl vala egybe” (KárB.) ~ „nagy 
tömeg gyűlt egybe” (Bibl. 73); h o z z á g y ü l e k e z i k : Mk. 10,1: „conveniunt iterum turbae ad 
eum”: „eſ~g gÐlèke—enc Ð ho—ia gÐlèke—ètec” (MK. 45vb) ~ „eſmeg ho—	a g	“lenek a’ neepek” 
(JordK. 108c) ~ „és gyÚle eſmét Ó hozzá ſokaſſág” (KárB.) ~ „Ott ismét tömeg vette körül” (Bibl. 73). 

e g y e m b e  m e g f o r d í t : Ps. 101,23: „in conveniendo populos in unum:” „Meg for-
deituan a nepeket egembe” (AK. 105) ~ „Nepeknek eqbe qÐlekezeÑegben” (DK. 90v) ~ „Népek 
egybe gywlekezwen” (KeK. 268) ~ „Midőn a’ népek ſeregben ÖÑzve gyülnek e’ ſzent helyben” 
(MAZs.) ~ „Mikor ſoc népec gyÚlnec egybe” (KárB.) ~ „ha majd összegyűlnek ott a népek” (Bibl. 73).
 s z e g ő d i k : Mt. 20,13: „nonne ex denario convenisti mecum”: „Nèmdè eg eſti penzbè 
—eqÐttèl vèlèm è” (MK. 25vb) ~ „Nem de egy napy pen—be —eghettel ee meg en velem” (JordK. 
96d) ~ „vagy nem tíz pénzbe ÑзerzÓttelé meg én velem” (KárB.) ~ „vagy nem egy dénárban egyez-
tél meg velem” (Bibl. 73). 

i l l i k : Ám. 3,3: „niso convenerit eis”: „haneha illèndic Ðnèkic” (BK. 218) ~ „ha Ó kÓztÓc
eqgyeÑec nem leÑзnec” (KárB.) ~ „Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet” (Bibl. 73). 

t á m a d : Szám. 20,2: „convenerunt adversum Moysen et Aaron”: „Moyſes es aaron ellen 
tamadnak” (JordK. 86d) ~ „ÓÑзue gyÚlènec Moſes és Aaron ellen” (KárB.) ~ „ezért összeverőd-
tek Mózes és Áron ellen” (Bibl. 73). 

16. deambulo (10). Jelentése: ’járkál’, ’sétál’. C.: járok, ballagok; MA.: Jaroc, Ballagoc 
Ñetaloc; PP.: Sétálok. 
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j á r : Eszt. 2,11: „Qui deambulabat quotidie ante vestibulum domus”: „Ki egmenden napon 
jaruala a haznac qadora èlÐt” (BK. 52) ~ „jár vala az aſзſзoni állatoknac házoknac tornátza elÓtt” 
(KárB.) ~ „mindennap ott járt-kelt az asszonyok házának udvara előtt” (Bibl. 73); Dán. 13,8: 
„videbant eam senes quotidie ingredientem et deambulantem”: „Es laſſac vala Ðtèt a. uenec egmen-
den napon bèmenètte ъ teÑtoua iaratta” (BK. 168) ~ „Az kęt vén biró pedig láttya vala Ótet, hogy 
minden nap be mégyen és ott iárogat” (KárB.) ~ „A két vén mindennap látta, amint bement és ott 
sétált” (Bibl. 73). 

b e m e g y : Jób 38,16: „in novissimis abyssi deambulasti”: „Bę mehettélé ſзintén az ten-
gernec mélſégéig” (KárB.) ~ „sétáltál-e már a tenger fenekén” (Bibl. 73). 

17. descendo (331). Jelentése szótáraink szerint: 1. ’lemegy’, ’lejön’, ’leszáll’; 2. ’folyamo-
dik’; 3. ’vetemedik vmire’. C.: Le szállok, le hágok; MA.: LeÑzálloc, Lehágoc; PP.: Le-Ñzállok, Le-
hágok, húllok. 

s z á l l : Ps. 87,5: „Aestimatus sum cum descentibus in lacum”: „Alaitattam a patak-
ba —allokkal” (AK. 85) ~ „En tooba —allokho— inte—tetem” (DK. 80v) ~ „Een aleytattam toba 
zalokhoz” (KeK. 229) ~ „Mint a’ kiket agyon vertenek, Kik a’ halottak közt hevernek” (MAZs.) ~ 
„mint az koporſóban fekÚwÓ megÓlettettec” (KárB.) ~ „Azok közé sorolnak, akik sírba szállnak”
(Bibl. 73); l e s z á l l : Jud. 3,7: „Tunc descendit de montibus cum equitibus”: „Tahat le zalla 
a hÍgÍcbÐl a louagockal” (BK. 14) ~ „Tahat le zalla az hegekrol az lovaghokval” (SzékK. 7) ~ 
„Az pedig az Ó ſeregiuel az tenger ſзęlire Ñзálla” (KárB.) ~ „Ezután seregével levonult a partvi-
dékre” (Bibl. 73); Ps. 48,18: „neque descendet cum eo gloria eius”: „[le]zal” (AKT. 33) ~ „es 
‹ diLÐſege ala ſem zal vele” (DK. 53v) ~ „ſem nem zalle w wele w dycheſege” (KeK. 123) ~ 
„nagy ditsöségitöl meg kell válni” (MAZs.) ~ „ſem alá nem Ñзáll vele az Ó dic—Óſége” (KárB.) ~ 
„dicsősége nem megy el vele” (Bibl. 73); Ps. 71,6: „Descendet sicut pluvia in vellus”: „Le —al 
mikent es a gapiura” (AK. 66) ~ „Es vqan —al le mikent ess gapivra” (DK. 68r) ~ „Le zal mykep-
pen es gyapywra” (KeK. 179) ~ „Alábotsát ſzép kedves esöt” (MAZs.) ~ „leÑзáll mint egy eſÓ az 
meg kaſзált mezÓre” (KárB.) ~ „Úgy száll le, mint eső a mezőre” (Bibl. 73); Dán. 3,49: „Angelus 
autem Domini descendet cum Azaria”: „Vrnac kedeg angala lezalla Azariaſſal” (BK. 130) ~ „Az 
WRnac penig Angyala … az kementzében alá Ñзállot vala” (KárB.) ~ „Az Úr angyala pedig le-
szállt a kemencébe Azarjához” (Bibl. 73). Mt. 8,1: „Cum autem descendisset de monte”: „Mikor 
ke. Le˜allot volna ic a hegrol” (MK. 13vb) ~ „MIkoron kedeglen lewe —allot vona Ieſus a— heg	-
rUl” (JordK. 89c) ~ „MIkoron le Ñзállot vólna az hegyrÚl” (KárB.) ~ „Amikor lejött a hegyről” 
(Bibl. 73); Lk. 19,5: „Zachaee, festinans descende”: „Æache —al lè œietuē” (MK. 77va) ~ „Zakee 
œyeœœ ˜all le” (JordK. 130a) ~ „Zachęe hamar Ñзálly alá” (KárB.) ~ „Zakeus, gyere le hamar” 
(Bibl. 73); Jn. 2,12: „Post hoc descendit Chapharnaum”: „Ennc utana le—alla Capharnaumba” 
(MK. 86rb) ~ „Annac vtāna le ˜alla kaffarnaomba” (JordK. 137a) ~ „Az után méne Capernaum-
ba” (KárB.) ~ „Azután lement Kafarnaumba” (Bibl. 73). 

18. devenio (15). Jelentése: 1. ’lejön’, ’lejut’; 2. ’ér vhova’. C.: Le megyok [!], le iOuOk;
MA.: LeiOuOc, Lemegyek; PP.: Le-jövök, Le-mégyek. 

j u t : ApCs. 18,19: „Devenitque Ephesum”: „	utanak a—erth effeœomba” (JordK. 165c) ~ 
„Iuta pedig Epheœumba” (KárB.) ~ „Efezusba érkezve elvált tőlük” (Bibl. 73); o d a j u t : ApCs. 
9,32: „deveniret ad sanctos, qui habitabant Lyddae”: „h“ hoz	a	ok yewe Mynt kedegh oda ywt 
vona” (JordK. 159a) ~ „mikoron az váraſokat iárná, menne az SzentekhÓz” (KárB.) ~ „Péter min-
denhová elment, így a Liddában elő hívőkhöz is eljutott” (Bibl. 73). 

( s e m m i v é )  v á l t o z i k : Ps. 57,8: „Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens”: 
„Semmie válto—tatnak ment el foľo vy—” (AK. 44) ~ „Semmiie le—nek mint foľo víz” (DK. 58v) ~ 
„Semmye ywth mykeppen folyo wyz” (KeK. 145) ~ „El oluadnac mint az víz” (KárB.) ~ „Hadd 
folyjanak szét, mint a kiömlött víz” (Bibl. 73). 
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19. dilabor (3). Jelentése: 1. ’széthull’, ’felbomlik’; 2. ’eltűnik’, ’elszökik’. C.: Alattomba, 
el megyOk, (auagy) alá eszOm [!]; MA.: Alatomba elmegyec, Elmulom, EsOm; PP.: Széllyel-húllok, 
oÑzlom. El-múlom, El-esem. 

e l o s z o l : 1. Kir. 13,8: „dilapsusque est populus ab eo”; „el oÑ—lá az nép Ó tÓle” (KárB.) ~ 
„a sereg magára hagyta Sault, szétszéledt” (Bibl. 73); 1 Kir. 13,11: „quod populus dilaberitur 
a me”: „láttam hogy el oÑзlana tÓlem az nép” (KárB.) ~ „láttam, hogy a sereg cserben hagyott”
(Bibl. 73). 

20. discedo (61). Jelentése napjaink szótárai szerint: 1. ’elmegy’; 2. ’szétoszlik’; 3. ’abba-
hagy’. C.: El megyOk; ~ MA.: Elmegyec; PP.: El-mégyek. 

m e g y : Lk. 2,15: „Et factum est, út discesserunt ab eis angeli”: „Es lÐt hog mentec Ð tÐllÐc
a— angaloc” (MK. 56ra) ~ „Es len hog	 el mentenec vona h“ thewlUk az ang	alok” (JordK. 114d) 
~ „Es lÓn hogy mikor el mentec vólna az Angyaloc Ó tÓllÓc” (KárB.) ~ „Mihelyt az angyalok visz-
szatértek a mennybe” (Bibl. 73); e l m e g y : Ter. 26,17: „Et ille discedens”: „El méne azért onnét 
Ishác” (KárB.) ~ „Ezért Izsák elvonult onnan” (Bibl. 73); Lk. 7,24: „et cum discessissent nuntii 
Iohannis”: „Es micor èlmentèc volna Ianoſnac kÐuèti” (MK. 62rb) ~ „Es mykoron el mentenek 
vona Ianoſnak kUwetý” (JordK. 119c) ~ „Mikor pedig el mentec vólna az Iános kÓueti” (KárB.) ~ 
„Amikor János követei elmentek” (Bibl. 73); ApCs. 10,7: „cum discessisset angelus”: „M	koron 
a—ert el ment vona a— ang	al” (JordK. 159c) ~ „Minec vtánna el ment vólna az Angyal” (KárB.) ~ 
„Mihelyt az angyal, aki ezt közölte, eltűnt” (Bibl. 73). 

e l t á v o z i k : Ps. 6,9: „Discedite a me omnes”: „El tavo—iatok en tólem mind” (DK. 10v) 
~„Tawozyathok el en twlem mynd” (KeK. 9) ~ „Es én háborgatoim, … Már mind hátra-terulnek”
(MAZs.) ~ „Mennyetec el én tÚlem mindnyáian” (KárB.) ~ „Távozzatok mind, ti ámítók” (Bibl. 
73); Ps. 118,118: „Sprevisti omnes discedentes a iudiciis tuis”: „Utaltád mend te igaſſagidtol el 
tauo—okat” (AK. 136) ~ „Te igaſſagidrol el menÐkÐt . mindent vtaltal” (DK. 33v) ~ „Vtaltal 
mynden the yteletyttwl el tawozokath” (KeK. 344) ~ „Kik elhajlanak igaſſágodtúl” (MAZs.) ~ 
„kic az te parantſolatidtól el táuoznac” (KárB.) ~ „Akik elfordultak törvényedtől” (Bibl. 73); Mk. 
5,17: „rogare coeperunt eum út discederet de finibus eorum”: „kèzdec kÍrni hog èltauo—nec Ð vi-
dekecbÐl” (MK. 40ra) ~ „Kezdeek a—ert keern	 az varaſbelyek Ieſuſt hog mennee ký az h“
tartomanýokbol” (JordK. 105a) ~ „Es kezdéc Ieſuſt kérni, hogy ki menne az Ó hatarokból” (KárB.) ~ 
„Arra kérték, hagyja el határukat” (Bibl. 73). 

e l v á l i k : Lk. 1,38: „discessit ab illa angelus”: „èlvalec Ð tÐllÐ a— angal” (MK. 54vb) ~ 
„ottan el mēne th“le az ang	al” (JordK. 114a) ~ „el méne Ó tÓle az WRnac Angyala” (KárB.) ~ 
„az angyal eltávozott” (Bibl. 73). 

j ö n : ApCs. 18,2: „discedere omnes Iudaeos a Roma”: „kýk 	ettenek vala oda ola— or—agh-
bol” (JordK. 165a) ~ „az Sidóc mind ki mennénec Romából” (KárB.) ~ „az összes zsidó hagyja el 
Rómát” (Bibl. 73). 

e l h a g y : 1 Kor. 7,10: „uxorem a viro non discedere”: „az aſзſзoni állat az Ó fériét el ne 
hadgya” (KárB.) ~ „a feleség ne hagyja el a férjét” (Bibl. 73). 

21. egredior (634). Napjaink szótárai szerinti jelentése: 1. ’kimegy’, ’kiszáll’; 2. ’felmegy’; 
3. ’eltér vmitől’. C.: Ki megyOk; MA.: KimegyOk. Kilépec: PP.: Kimégyek, Ki-lépem. 

k i m e g y : Ter. 12,4: „Egressus est itaque Abram”: „ký meene a—erth Abram” (JordK. 4c) ~ 
„Mikor pedig Abram ki menne Haranbol” (KárB.) ~ „Ábrám tehát elköltözött” (Bibl. 73); Jud. 5,5: 
„non egredietur verbum falsum ex ore meo”: „nem mÍgen ki hamis ige èn zambol” (BK. 17) ~ „nem 
zarmazyk hamyſſ yge az en zambol” (SzékK. 17) ~ „hazugſág az te ſзolgádnac ſзáiából nem 
Ñзármazic” (KárB.) ~ „Szolgád száját nem hagyja el semmiféle hazugság” (Bibl. 73); Ps. 59,12: 
„non egredieris, Deus, in virtutibus nostris”: „nem megy ki iſten mú tehetſegÐncben” (AK. 48) ~ 
„iſten mi erÐnkbe ky nem meeq” (DK. 60r) ~ „meg nem teerz iſten my erenkbe” (KeK. 150) ~ „el 
nem jövél velünk ſereginkkel Az hadba velünk nem jövél” (MAZs.) ~ „nem mégy vala ki az mi 
ſereginckel” (KárB.) ~ „hogy nem vonulsz ki többé seregünkkel” (Bibl. 73); Mt. 9,32: „Egressis 
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autem illis, ecce obtulerunt ei hominum mutum”: „Azoc ke. ki menueiec ime ho—anac nèki èmbert” 
(MK. 15va) ~ „a—ok kedeg m	koron k	 n	omottanak vona yme ho˜anak h“ nek	 eg neema em-
bert” (JordK. 90c) ~ „Mikoron pedig azoc el mentenec vólna, imé hozánac néki egy ÓrdÓngÓs né-
mát” (KárB.) ~ „Alighogy ezek elmentek, egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje” (Bibl. 73); 
Jn. 10,9: „et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet”: „ki megèn ъ bè megèn ъ èledèlekèt lÍl” 
(MK. 96ra) ~ „be megyen es ky yew es eeledelt talal” (JordK. 143d) ~ „és bę mégyen Ñ-ki mégyen,
és io fÚre találkozic” (KárB.) ~ „ki-bejár és legelőt talál” (Bibl. 73). 

k i j ö n : Lev. 10,2: „Egressusque ignis a Domino”: „Ottan tý— ýewe ký wr ýſten elUl” 
(JordK. 38d) ~ „Annac okaért tÚz iÓue ki az WR elÓl” (KárB.) ~ „Az Úr színe elől láng csapott ki,
és megégette őket” (Bibl. 73). 

s z á r m a z i k : Dán. 7,10: „Fluvius igneus rapidusque egrediebatur”: „tdzès folo ъ gors 
zarmazicvala Ð orcaiabol” (BK. 149) ~ „TÚz foliás foly vala és iÓ vala ki az Ó ſzine elÓl” (KárB.) ~ 
„Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább” (Bibl. 73). 

k i e r e d : Rút 1,7: „Egressa est itaque de loco peregrinationis suae”: „ig ki èrèdè Ð zarādok-
la‡‡anac hèlÍbÐl” (BK. 1) ~ „Ki méne annac okaért az helybÓl mellyben vala” (KárB.) ~ „Elhagyta 
hát azt a helyet, ahol azelőtt éltek” (Bibl. 73). 

e l ő t t e  j á r : Szám. 2,9: „per turmas suas primi egredientur”: „m	ndennek elette 	arýa-
nak” (JordK. 44c) ~ „az Ó ſeregec ſзerint elÓl iáróc legyenec ezec” (KárB.) ~ „besorozottak … in-
duljanak először” (Bibl. 73). 

22. emergo (2). Jelentése: ’előkerül’, ’kivergődik’, ’felszínre jut’. C.: Ki szabadulok, ki me-
nekedOm; MA.: Kimenekedem, MereleÑbOlfOlbuom; PP.: Ki-menekedem, Merülésöl ki-búvom. 

k i j ö n : Ter. 41,3: „aliae quoque septem emergabant de flumine”: „Eſmét azoc vtan más hęt
ÚnÓc iÓnec vala ki az folyó vizbÓl” (KárB.) ~ „Utánuk azonban hét más tehén jött elő a Nílusból” 
(Bibl. 73). 

23. eo (450). Jelentése napjaink szótáraiban: 1. ’megy’, ’jár’, ’halad’; 2. ’indul’; 3. ’elmú-
lik’, ’pusztul’. C.: MegyOk; MA.: Megyec; PP.: Mégyek. 

m e g y : „Rút 1,8: „Ite in domum matris vestrae”: „mēńètÍc tv a~atoknac hazaba” (BK. 1) ~ 
„Mennyetec el, és tęrietek haza ki ki az Ó Annyánac házához” (KárB.) ~ „Menjetek és mindegyitek 
térjen vissza anyja házába” (Bibl. 73); Eszt. 5,14: „sic ibis cum rege laetus ad convivium”: „ig 
viqan mèg kirallal a vèndēgſeqbè” (BK. 61) ~ „annac vtánna menny bę az királlyal az lakodalom-
ba vigan” (KárB.) ~ „Akkor vidáman mehetsz a királlyal a lakomára” (Bibl. 73); Óz 14,7: „Ibunt 
rami eius”: „Me~~èc Ð agay” (BK. 200) ~ „Ki teriednec az Ó ágai” (KárB.) ~ „Hajtásai messze 
ágaznak” (Bibl. 73); Mt. 2,8: „Ite, et interrogate diligenter de puero”: „me~ńètec ъ kèrde—keggètec 
—èrèlmeſt a’ germekrÐl” (MK. 8vb) ~ „Men	etek el es kerde—kegetek —erelmeſt a— germekrUl” 
(JordK. 86d) ~ „El ménuén oda, ſзorgalmatoſſon értekezzetec meg az gyermec felÓl” (KárB.) ~ 
„Menjetek, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől” (Bibl. 73); e l m e g y : Kiv. 10,8: „Ite, 
sacrificate Domino Deo vestro”: „menn	etek el es aldo—	atok t	 vratoknak yſtentUknek” (JordK. 
26d) ~ „Mennyetec el ſзolgállyatoc az ti WRatoknak Iſtenteknec” (KárB.) ~ „Menjetek és mutas-
satok be áldozatot az Úrnak” (Bibl. 73). 

e r e d : Jn. 14,31: „Surgite, eamus hinc”: „keľlètec èreggÐnc énèt” (MK. 101va) ~ „Kelletek 
ffel menný“nk el eennen” (JordK. 147c) ~ „kellyetec fel, mennyÚnc el innét” (KárB.) ~ „Keljetek 
fel, menjünk innét” (Bibl. 73). 

j á r : Ps. 80,13: „ibunt in adinventionibus suis”: „ÐnÐn lelemeſegbe iaranak” (DK. 77r) ~ 
„ees yaranak w lelemeſekbe” (KeK. 214) ~ „ha Izrael Enútaimban, Es tanátsonban [!] Iárni akart 
vólna” (MAZs.) ~ „az Izrael az én ‹taimban iárt vólna” (KárB.) ~ „hadd menjenek csak saját fejük 
után” (Bibl. 73). 

n y o m o t i k : Ter. 19,1: „et ivit obviam eis”: „Lott … ottan ffel kele es eleýgben nyomotek”
(JordK. 7b) ~ „az Lot … fel keluen eleikbe méne” (KárB.) ~ „Lót … eléjük ment” (Bibl. 73). 
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e l k e r ü l : Szám. 34,5: „Ibitque per gyrum terminus ab Asemona”: „es ker“l el Ebronara 
az falwýgh” (JordK. 58a) ~ „Ennec felÓtte kerÚl az határ Aſmontol foguán az AEgyptuſnac folyó 
vizéig” (KárB.) ~ „Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék” (Bibl. 73). 

f o l y i k : Joel 3,18: „per omnes rivos Juda ibunt aquae”: „Iudanac menden Lergètègiben 
vizéc folnak” (BK. 210) ~ „Iudánac folyáſi vizeckel bęuÓlkÓdnec” (KárB.) ~ „Juda minden folyó-
jának víz árasztja el a medrét” (Bibl. 73). 

f u t : Ez. 1,14: „Et animalia ibant et revertebantur”: „És az lelkes állatoc futnác és meg 
tęrnec vala” (KárB.) ~ „Az élőlények jöttek-mentek” (Bibl. 73). 

24. exeo (320). Jelentése: 1. ’kimegy’, ’elmegy’; 2. ’kijut’; 3. ’letelik’; 4. ’túlmegy’; 5. ’el-
kerül’. C.: Ki megyOk; MA.: Kimegyec; PP.: KI-mégyek. 

k i m e g y : Jud. 14,2: „exite cum impetu”: „mēnètÍc ki hirtèlènkÍdèttèl” (BK. 41) ~ „ha Ó
ryayok hyrtelenkednetek” (SzékK. 83) ~ „az elÓtÓkbe adatott hadnagyual ki rohannyátoc” (KárB.) 
~ „minden harcra termett férfi vonuljon ki a városból” (Bibl. 73); Eszt. 7,8: „verbum de ore regis 
exierat”: „kiralnac igeie meg Ð zaiabol ki nem mÍnt vala” (BK. 64) ~ „Mihelt ez ſзót ki ÑзalaÑзtá 
az király ſзáiából” (KárB.) ~ „Alig hagyta el a szó a király száját” (Bibl. 73); Ps. 18,5: „In omnem 
terram exivit sonus eorum”: „ew zawok Minden fewldre ky mene” (FeK. 9) ~ „O nekik hangoſſa-
gok minden fÐldre ki teriede” (DK. 20r) ~ „Mynd wylag zerenth mene w hangoſſagok” (KeK. 33) 
~ „Mindenfelé mégyen E’ föld kerekségén Beszéde ezeknek” (MAZs.) ~ „Mégis minden fÓldre ki 
hatott az Ó zengéſec” (KárB.) ~ „a hír mégis terjed szerte a világon” (Bibl. 73); Ps. 103,23: 
„Exibit homo ad opus suum”: „Ki meqen ember Ð m‹uelkedetere” (AK. 109) ~ „Ember ki meqen .

v dolgara: es ‹ mvnkaiara” (DK. 92v) ~ „Ember ky yw w dolgara” (KeK. 276) ~ „Az ember … 
tiſztiſzerint munkára mégyen” (MAZs.) ~ „Ki mégyen az ember az Ó munkáiára” (KárB.) ~ „Az 
ember elindul a munkája után” (Bibl. 73); Mt. 13,1: „In illo die exiens Iesus de domo”: „A Napon 
ki menuē ic a. ha—bol” (MK. 19ra) ~ „A—on napon k	 n	omothvan Ieſus a— ha—bol” (JordK. 92b) ~ 
„AZon napon ki ménuén Ieſus az házból” (KárB.) ~ „Egyik nap Jézus elment hazulról” (Bibl. 73); 
ApCs. 7,3: „Exi de terra tua”: „Meny k	 e— the feldedbUl” (JordK. 156b) ~ „eregy ki az te fÓlded-
bÓl” (KárB.) ~ „Hagyd itt földedet” (Bibl. 73). 

k i j ö n : Mt. 2,6: „ex te enim exiet dux”: „mert te belÐllèd iÐ ki hèrćeg” (MK. 8vb) ~ „Mert 
te bèlÐlèd 	w k	 a— herc—eg” (JordK. 86d) ~ „Mert te belÓled támad az feiedelem” (KárB.) ~ „hisz 
belőled származik majd a vezér” (Bibl. 73); Lk. 12,59: „non exies unde, donec etiam novissimum 
minutum reddas”: „Nem iÐÇ ki onnaton mignem meqadod a. mentÐl vtolſob akLat” (MK. 71va) ~ 
„nem ýewz ońnan k	we mýglen meegh m	nńel k	ſſeb f	llereeth megh nem f	—eted” (JordK. 125d) 
~ „nem iÓÑз ki onnét, mignem meg nem fizet ſз mind az utólſo kis fillérig” (KárB.) ~ „nem szaba-
dulsz ki, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted” (Bibl. 73). 

k e l : Lk. 1,9: „secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit”: „a’ papſagnac ˜okaſa
˜erent ńillal kelè” (MK. 54ra) ~ „pap	 —olgalathnak —okaſa—erent tUrteenettel rea eÑÑeek” (JordK. 
113d) ~ „Az Papi tiſзtnec rendi ſзerint, reiá iutá az ſзer” (KárB.) ~ „hagyományos szokás szerint 
rá esett a sor” (Bibl. 73); k i k e l : Lk. 2,1: „exiit edictum a Caesare Augusto”: „paranLolat kÐlt ki 
Augſt9 La—artol” (MK. 55va) ~ „Auguſtus Czaſarnak paranc—olattýa tamada” (JordK. 114c) ~ „az 
Auguſtus Czáſзártól parantſolat adatéc ki” (KárB.) ~ „Augusztus császár rendeletet adott ki”
(Bibl. 73). 

k i t á m a d : Jel. 9,3: „et de fumo putei exierunt Iocustae in terram”: „es az kwthnak f	ſt	-
bÐl ſaſkaat [!] tamadanak k	 e— feldre” (JordK. 190b) ~ „Az fÚſtbÓl pedig támadánac ſáskác az 
fÓldre” (KárB.) ~ „A füstből sáskák lepték el a földet” (Bibl. 73). 

k i v e t : Lk. 8,2: „de qua septem daemonia exierant”: „kibol ki vètet vala hèt ÐrdÐgÐt” (MK. 
63rb) ~ „kybUl heet erdeghek mentenek vala kýwe” (JordK. 120a) ~ „mellybÓl hęt ÓrdÓgÓc mentec 
vala ki” (KárB.) ~ „akiből hét ördög ment ki” (Bibl. 73). 

25. gradior (52). Jelentése napjaink szótárai szerint: ’lép’, ’halad’, ’megy’. C.: MegyOk, 
iárok; MA.: Megyec, Iaroc; PP.: Mégyek, Járok. 
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j á r : Ter. 3,14: „super pectus tuum gradieris”: „te mell	eden ýarý” (JordK. 3a) ~ „az te 
haſadon iary” (KárB.) ~ „Hasadon csúszol” (Bibl. 73); Kiv. 2,5: „et puellae eius gradiabantur per 
crepidinem alvei”: „Es h“ —olgalo lean	 ýarnak vala a— vý— parttýan” (JordK. 24b) ~ „és añac 
ſзólgáló leáni iárnac vala az víznec partyán” (KárB.) ~ „Kisérői közben a parton sétáltak” (Bibl. 
73); Ps. 31,8: „in via hac qua gradieris”: „az vtba; kibe ýarzs [!]” (DK. 40r) ~ „az wthba kybe 
yarz” (KeK. 72) ~ „Es vezérellek az igaz öſvényen” (MAZs.) ~ „az vtra mellyen iáry” (KárB.) ~ 
„az útra, amelyen járnod kell” (Bibl. 73); Dán. 4,34: „gradientes in superbia potest humiliare”: 
„kèuelſegbèn iarokat megalazhat” (BK. 140) ~ „$kic iárnac keuélſégben, meg alázhattya” 
(KárB.) ~ „akik kevélyen járnak-kelnek, azokat meg tudja alázni” (Bibl. 73); Mik. 2,7: „Nonne 
verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur”: „Nemdè èn igeim iok Í auual ki igazā iar” (BK. 
249) ~ „nem haſзnálnak é az én beſзédim . annál az ki igazán iár” (KárB.) ~ „Nincsenek-e telve 
szavai jósággal az ő népe, Izrael iránt” (Bibl. 73). 

m e g y : Ez. 1,9: „ante faciem suam gradiebatur”: „mindenic artzal eleibe mégyen vala”
(KárB.) ~ „nem fordultak meg, hanem mindegyik egyenesen haladt” (Bibl. 73); Ám. 7,12: „gra-
dere; fuge in terram Iuda”: „Men fds [!] Iudanac fÐldebè” (BK. 227) ~ „eregyel fuſs el az Iuda 
fÓldére” (KárB.) ~ „Menj el innen! Menekülj Juda földjére” (Bibl. 73); e l m e g y : Szám. 20,17: 
„sed grediemur via publica”: „de az or—agh wtan meegýwnk el” (JordK. 52a) ~ „Az orſзág vtán 
megyÚnc” (KárB.) ~ „A királyi úton haladnánk” (Bibl. 73). 

m á s z i k : Eszt. 4,2: „hoc eiulatu, usque ad fores palatii gradiens”: „è ſiraſſal a palotanac 
aitayhoz maza” (BK. 57) ~ „méne ſзintén oda az helyre melly az király kapuia elÓt vala” (KárB.) ~ 
„A királyi kapuval szemben megállt” (Bibl. 73). 

26. inambulo (2). Jelentése: ’járkál’, ’sétál’. C.: Ballagok, iárok; MA.: Setalgatoc, Balla-
goc; PP.: Sétálgatok, Ballagok. 

j á r : 2. Kor. 6,16: „et inambulabo inter eos”: „lakozom Ó bennec, és bennec iaroc” (KárB.) 
~ „és közöttük járok” (Bibl. 73). 

27. incedo (39). Jelentése szótárainkban: 1. ’jár’, ’terjed’, ’nyomul’; 2. ’belép’; 3. ’meglep’. 
C.: Iárok, sétálok; MA.: Iarok, Sétaloc, MendegelOc; PP.: Járok, Sétálok, Mendegelek. 

j á r : Lev. 11,27: „quae incedunt quadrupedia”: „m	nth —okoth laban ýarn	” (JordK. 39b) ~ 
„valamelly az négy lábú állatoc kÓzÓtt az tenyerén iár” (KárB.) ~ „Azokat a négylábú állatokat, 
amelyek egész talpukon járnak” (Bibl. 73); Ps. 41,10 és 42,2: „quare intristatus incedo”: „es mire 
iarok —omorvan” (DK. 49r) ~ „ees myre zomorwn yarok” (KeK. 106 és 107) ~ „Gyáſzban járok 
veſzéllyel; Miért járok keſerüſéggel” (MAZs.) ~ „ſ-miért iároc gyáſзruhában”; „miért iaroc 
ſзomoruán” (KárB.) ~ „Miért kell szomorúan járnom” (Bibl. 73); Ez. 1,9: „non revertebantur cum 
incederent”: „nem fordúlnac vala meg mikor járnac vala” (KárB.) ~ „Amikor mentek, nem for-
dultak meg” (Bibl. 73); Lk. 1,6. „incedentes in omnibus mandatis”: „iaruan vrnac mende— parāLo-
latibā” (MK. 54ra) ~ „yſten-elette nýomoÑok az 	ſtennek m	nden paranc—olat	ban” (JordK. 
113c) ~ „kic az Wrnac minden parantſolatiban … élnec vala” (KárB.) ~ „szentül éltek az Úr pa-
rancsai és rendelkezései szerint” (Bibl. 73). 

m e g y : Szám. 10,34: „Nubes quoque Domini super eos orat per diem cum incederent: „Az 
	ſten	 kUd kedeegh felettek megýen vala m	nd napwl” (JordK. 47d) ~ „Es az WR fÓlhÓie vala 
Ó raytoc nappal mikoron mennénec az Ó táborokból” (KárB.) ~ „S az Úr felhője lebegett fölöttük 
azon a napon, amelyen a táborból elindultak” (Bibl. 73); b e m e g y : Zsid. 6,19: „et incedentem 
usque ad interiore velaminis”: „mellj be mégyen mind azokig, az mellyec a kárpiton belÓl vadnac” 
(KárB.) ~ „amely a függöny elé ér” (Bibl. 73); h á t r a m e g y : Ter. 9,23: „et incedentes retror-
sum, operuerunt verenda patris sui”: „és hátra menuén Ó hozzá iárúlánac és be fedezéc az 
Ó Atyoknac mezételenſégét” (KárB.) ~ „háttal bementek és betakarták atyjuk meztelenségét” 
(Bibl. 73). 

s i e t : Józs. 4,13: „quadraginta pugnatorum millia per turmas, et cuneos, incedebant per 
plana”: „negyven ezeren k	 m	nd ew ſereghe —erent, ès Ñ	ethnek a— 	gyeneſre” (JordK. 76a) ~ 
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„Vgy mint negyuen ezer fegyueres vitęzec ménénec által az Wr elÓtt” (KárB.) ~ „mintegy 40 000 
felfegyverzett harcos kelt át … Jerikó síkságára” (Bibl. 73). 

28. ingredior (570). Jelentése: 1. ’jár’, ’megy’; 2. ’belép’; 3. ’belefog’; 4. ’megtámad’. C.: 
Bé megyOk; MA.: Bemegyec; PP.: Bé-mégyek, Mégyek, Iárok. 

m e g y : Óz 4,15: „nolite ingredi in Galgala”: „ne akariatoc mēnetec galgalaba” (BK. 186) ~ 
„Ne mennyetec Gilgalba” (KárB.) ~ „Ne menjetek el Gilgálba” (Bibl. 73); Mt. 19,17: „Si autem vis 
ad vitam ingredi”: „Ha ke. akar˜ a— ÐrÐk Ílètbè mennèd” (MK. 25rb) ~ „Ha kedýg a— erek eelettre 
akar— be menn	” (JordK. 95d) ~ „ha pedig bę akarſз az életre menni” (KárB.) ~ „ha el akarsz jutni 
az örök életre” (Bibl. 73); b e m e g y : Lev. 12,4: „nec ingredietur in sanctuarium”: „be ſe menńýen 
a— ſanctuariomba” (JordK. 39c) ~ „az ſзent helyre ne mennyen” (KárB.) ~ „és ne közeledjen 
a szentélyhez” (Bibl. 73); Rút 4,11: „mulierem, quae ingreditur domum tuam”: „ènèmbēièt ki bè 
mÍqe te hazadba” (BK. 9) ~ „az aſзſзoni állatot, ki megyen az te házadban” (KárB.) ~ „az asz-
szonyt, aki házadba került” (Bibl. 73); Ps. 85,11: „et ingrediar in veritate tua”: „es be megek te 
igaſſagodba” (AK. 83) ~ „es en be meqek te bizonſagodba” (DK. 80r) ~ „ees een bemegyek the 
yozagodba” (KeK. 226) ~ „Hogy járjak igaſságodban” (MAZs.) ~ „Iároc az te igaſságodban” 
(KárB.) ~ „hogy igazságod szerint járjak” (Bibl. 73); Lk. 24,3: „ingressae non invenerunt corpus 
Domini Iesu”: „bè menuē nē lelic vr icnac tèſtÍt” (MK. 83vb) ~ „bel menwen nem talalak megh 
oth vrnak h“ teſteeth” (JordK. 134d) ~ „bę ménuén nem találác az Wr Ieſuſnac teſtét” (KárB.) ~ 
„Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták” (Bibl. 73). 

j á r : Ps. 37,7: „tota die contristatus ingrediebar”: „mind napeſtig keſer‹ſegel iarok vala”
(DK. 45v) ~ „naponkeeth zomorwlwan megyek vala” (KeK. 92) ~ „Minden napon gyáſz-ruhában 
járok ſirván” (MAZs.) ~ „és minden nap ſзomoruán iároc” (KárB.) ~ „naphosszat szomorúan já-
rok” (Bibl. 73); Ám. 6,1: „ingredientes pompatice domus Israel”: „iaruā kèuelſeggèl Iſrlnc. 
hazaban” (BK. 224) ~ „Ñзoktanac gyÚlni az Izrael házánac lokoſi [!]” (KárB.) ~ „akik elé hódolva 
járul Izrael háza” (Bibl. 73). 

b e j ö n : Ps. 40,7: „Et si ingrediebatur út videret”: „Es ha be iÐvala latnia” (DK. 48r) ~ 
„Ees ha bel yw vala” (KeK. 102) ~ „Meglátogattak engem nyájasan” (MAZs.) ~ „Ha midÓn el 
iÓnec látogatnom” (KárB.) ~ „Ha valaki meglátogat” (Bibl. 73). 

29. intro (227). Jelentése napjaink szótárai szerint: ’belép’; ’behatol’, ’bemegy’. C.: Be me-
gyOk; MA.: Bemegyec; PP.: Bé-mégyek. 

b e m e g y : Lev. 10,9: „quando intratis in tabernaculum testimonii”: „m	koron a— ſanctua-
riomba be mentUk” (JordK. 39a) ~ „mikor bę akartoc menni az gyÚlekezet ſátorába” (KárB.) ~ 
„Amikor a megnyilatkozás sátrához jösztök” (Bibl. 73); Eszt. 4,2: „Non enim erat licitum indutum 
sacco aulam reges intrare”: „nem vala melto ſakba ÐltÐzÐtnc. kiral tèrèmÍbè bèmeni” (BK. 57) ~ 
„mert nem ſзabad vala bę menni az király kapuián gyáſз ruhában” (KárB.) ~ „mert szőrzsákba 
öltözve nem léphette át senki a király kapuját” (Bibl. 73); Ps. 68,2: „quoniam intraverunt aquae 
usque ad animam meam”: „mert be mentenek vi—ek mend en lelkemíglen” (AK. 60) ~ „mert vi—ek 
be menenek mind en lelkemig” (DK. 65r) ~ „merth bee mennek vy—ek mynd een lelkemyg” (KeK. 
167) ~ „Mert a’ vi—ek ſzintén lelkemig érnek” (MAZs.) ~ „mert el értenec az vizec mind az én 
lelkemig” (KárB.) ~ „a víz már torkomig ér” (Bibl. 73); Ps. 87,3: „Intret in conspectu tuo oratio 
mea”: „Be meńńen te —emeled eleíbe en ímadſagom” (AK. 84) ~ „En imaLagom meńńen be te 
elÐdbe” (DK. 80v) ~ „IuÑÑon the elewdbe een ymadſagom” (KeK. 229) ~ „Könyörgéſemet 
meghallgaſſad” (MAZs.) ~ „Mennyen te elÐdbe az én imádſágom” (KárB.) ~ „Imám hatoljon fel 
hozzád” (Bib. 73). Bár. 3,15: „quis intravit in thesauros eius”: „ki mēt bè Ð kÍnLÍbe” (BK. 104) ~ 
„az Ó tárházában ki ment valaha bę” (KárB.) ~ „és ki hatolt el kincseihez” (Bibl. 73); Lk. 10,5: „In 
quamcumque domum intraveritis”: „valamel ha—ba bèmened’tèc” (MK. 67ra) ~ „Valamely hazban 
bel menendetek” (JordK. 122c) ~ „Valamely házba bę mentec” (KárB.) ~ „Ha betértek egy házba” 
(Bibl. 73); Lk. 22,3: „Intravit autem satanas in Iudam”: „Bèmene ke. ſathanas Iudaſba” (MK. 80vb) ~ 
„Bel meene a—ert a— ſathanas Iudaſban” (JordK. 132c) ~ „Bę méne pedig az Sátán Iudásba” 
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(KárB.) ~ „A sátán hatalmába kerítette a karióti Judást” (Bibl. 73); Jn. 10,1: „qui non intrat per 
ostium in ovile ovium”: „ki nem megen be a— aiton a iuhocnak aklaba” (MK. 95vb) ~ „Vala k	 be 
nem meeg	en a— a	ton a— 	uhoknak aklokban” (JordK. 143d) ~ „$ ki az iuhoknac aklába nem az 
ajtón mégyen bi” (KárB.) ~ „Aki nem a kapun megy be a juhok aklába” (Bibl. 73). 

j ö n : Róm. 5,12: „per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit”: „egy ember ál-
tal jÓtt ez világra az bÚn” (KárB.) ~ „egy ember által lépett a világba a bűn” (Bibl. 73). 

á l l : Jud. 10,17: „Cumque intrasset ante faciem eius”: „mikor allotuolna Ð orcaia èlÐt” (BK. 
33) ~ „mykor kedegh be ment volna Ivdith az oloferneſnek eleybe” (SzékK. 68) ~ „Dé mikor 
elÓtte meg állaÑз” (KárB.) ~ „Ha szine előtt állsz majd” (Bibl. 73). 

30. introeo (141). Jelentése: ’belép’, ’bemegy’. C.: Bé megyOk; MA.: Bemegyec; PP.: Bé-
mégyek. 

b e m e g y : Kiv. 1,1: „cum Iacob singuli cum domibus suis introierunt in AEgyptum”: „kýk 
mýnd bel meenenek egiptomba Iacobbal” (JordK. 23d) ~ „kic bę mentenec vala Iácobbal 
AEgyptumba” (KárB.) ~ „akik családjukkal együtt lękísérték Jákobot Egyiptomba” (Bibl. 73); Jud. 
12,6: „exiret et introiret ad adorandum Deum suum”: „ki mēnè ъ bè mēnè Ð iſtènÍt ymadni” (BK. 
36) ~ „O ky meheſſen es be yOheÑÑen az O yſtenének ymadaſara” (SzékK. 75) ~ „Es mikor fel 
menne, imádgya vala az Izraelnec Wrát Iſtenét” (KárB.) ~ „hogy szolgálóját engedjék ki imádkoz-
ni” (Bibl. 73); Ps. 62,10: „introibunt in inferiora terrae”: „be mennek fÐldnek aľľaba” (AK. 51) ~ 
„beel mennek feldnek alſorezeeben” (FeK. 30) ~ „fÐldnek alſo re—ybe mennek” (DK. 61r) ~ „ees 
mennek feldnek alſo rezebe” (KeK. 154) ~ „Mélyen a’ föld alá borúlnak” (MAZs.) ~ „az fOldnec 
alſó réſзére mennec” (KárB.) ~ „azok lekerülnek a foldnek mélyébe” (Bibl. 73); Dán. 10,3: „caro 
et vinum non introierunt in os meum”: „hus ъ bor èn zamon bènem ment” (BK. 158) ~ „hús és bor 
bę nem ment az én ſзámon” (KárB.) ~ „húst és bort még számba se vettem” (Bibl. 73); Mt. 8,5: 
„Cum autem introisset Capharnaum”: „Miko ke. bèmentuolna Capharnaumba” (MK. 14ra) ~ 
„Mykoron kedeg be ment vona kaffarnaomba” (JordK. 89c) ~ „Be ménuén pedig Ieſus Caper-
naumba” (KárB.) ~ „Amikor beért Kafarnaumba” (Bibl. 73); MK. 1,45: „ita ut iam non posset 
manifeste introire in civitatem”: „hog immar ielennē || a. varoſba bè nē mèhètne” (MK. 37rb) ~ 
„ymaran nem mehethne be a— varoſban” (JordK. 103b) ~ „hogy immár nem mehetne az Ieœus 
niluan varosba” (KárB.) ~ „Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba” (Bibl. 73); Jn. 
20,5: „non tamen introivit”: „de maga nē menebè a koporſoba” (MK. 106vb) ~ „es ennen maga be 
nem meene” (JordK. 151a) ~ „de nem méne be” (KárB.) ~ „de nem ment be” (Bibl. 73). 

j á r : ApCs. 3,2: „út peteret eleemosynam ab introeuntibus in templum”: „hog	 alam	ſnath 
kernee a—on 	aroktwl a— templomban” (JordK. 153d) ~ „hogy kérne alamiſnát azoktol $ kic bę
mennec vala az templomba” (KárB.) ~ „hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen” (Bibl. 73). 

31. introgredior (6). Jelentése: ’belép’. C.: Bé megyOk, lépOk; MA.: BemegyOc, Lepec; PP.: 
Bé-mégyek. 

b e j ö n : Dán. 5,15: „Et nunc introgressi sunt in conspectu meo sapientes magi”: „ъ ma bè 
iÐttènèc èn zèmelem èlèibè bÐlLèc Magoſoc” (BK. 142) ~ „Es moſtan hozatánac én elÓmben 
bÓlczec, és ęg forgás tudóc” (KárB.) ~ „Az előbb iderendeltem a bölcseket és varázslókat” (Bibl. 
73); ApCs. 19,8: „Introgressus autem synagogam”: „Bel menwęn pal az Synagogaban” (JordK. 
165c) ~ „Ó pedig bę ménuén az Synagogába” (KárB.) ~ „Eljárt a zsinagógába” (Bibl. 73). 

32. lustro (14). Jelentése: 1. ’megszemlél’; 2. ’bejár’, ’beutaz’. C.: Be iarom, el szOmlelOm;
MA.: Megjarom, SzemlelOm, Item Szentelem, tiÑзtitom; PP.: Meg-tiÑztitom, Szentelem, Megjárom, 
Szemlélem. 

á l t a l m e g y : Szám. 13,33: „Terra quam Iustravimus, devorat habitatores suos”: „Az feld 
kyt megh ýarthwnk” (JordK. 49c) ~ „Az a fÓld az, mellyen által mentÚnc hogy meg kémlenÚc azt” 
(KárB.) ~ „Az ország, amelyet bejártunk” (Bibl. 73); Józs. 18,9: „Itaque perrexerunt et Iustrarentes 
eam”: „El ménénec annac okaért az férfiac, és által ménénec $ fÓldÓn” (KárB.) ~ „bejárták az or-
szágot és jegyzékbe foglalták a városokat” (Bibl. 73). 
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b e j á r : 2. Kir. 24,8: „et Iustrata universa terra”: „Es mikor bę iártác volna az egéſз fÓldet” 
(KárB.) ~ „Igy bejárták az egész országot” (Bibl. 73). 

33. obvio (9). Napjaink szótárai nem közlik. C.: Elei be [!] megiek, elOl talalom; MA.: Elei-
be megyOc, Vton rea ÚtkOzOm; PP.: Szembe találkozom. 

e l é b e  k e l : Ps. 84,11: „Misericordia et veritas obviaverunt sibi”: „Irgalmaſſag es igaſ-
ſag eleibe kÐltek Ð magoknak” (AK. 82) ~ „Irgalmaſſag es bi—ońſag eqmaſt elÐl lilek” (DK. 79v) ~ 
„ygaſſaag es || bekeſeeg meg apolak wteth” (KeK. 224) ~ „Az irgalmaſság es igaſság elÓl talályác 
egymáſt” (KárB.) ~ „Igazság és hűség találkoznak” (Bibl. 73). 

e l é b e  m e g y : Zsid. 7,1: „Hic enim Melchisedech … qui obviavit Abrahae”: „MErt ez 
Melchiſedech … ki Abrahamnac eleiben ment vala” (KárB.) ~ „Ez a Melkizedek … eléje ment 
a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak” (Bibl. 73). 

34. occurro (93). Jelentése mai szótárainkban: 1. ’odamegy’, ’odajön’; 2. ’elébe siet’; 3. ’fel-
tűnik’; 4. ’rábukkan’. C.: ElOdbe megiek, elOdbe találkozom; MA.: Eleibefutoc, Magam elévetOm;
PP.: Eleibe futok. 

j ö n : Ter. 24,12: „occurre, obsecro, mihi hodie”: „Kerlek ýewý ho—ýam e— may napon” 
(JordK. 9a) ~ „Wram … adgyad hogy nyeriem meg azt ma az mit én kévánoc” (KárB.) ~ „rendezd 
el ma szerencsésen a dolgot” (Bibl. 73); e l é b e  j ö n : Szám. 23,3: „si forte occurrat mihi Domi-
nus”: „hoqy ha eleembe yewend wr yſten” (JordK. 53c) ~ „tálam elÓmbe iÓ az WR énnékem” 
(KárB.) ~ „hátha találkozom az Úrral” (Bibl. 73). 

e l é b e  k e l : Iud. 10,11: „occurrerunt ei exploratores Assyriorum”: „èlèibè kèlÍn, nèki az 
Aſſiroſacnac kÍmÍc” (BK. 32) ~ „eleybe fwtanak Iwditnak, az aſſyroſoknak kémy” (SzékK. 66) 
~ „még az Aſsyriábéliekre akadnánác, kicſtrafát állanac vala” (KárB.) ~ „asszir előörsökkel talál-
koztak” (Bibl. 73); Mt. 8,28: „occurrerunt ei duo habentes daemonia”: „èlèibè kèlenc nèki kèt èm-
berec ÐrdÐgÐkèt valloc” (MK. 14va) ~ „ele	ben 	“enek keth erdenghes emberek” (JordK. 89d) ~ 
„iÓuénec Ó eleibe kęt ÓrdÓngÓſÓc az koporſókból” (KárB.) ~ „két ördögtől megszállt emberrel ta-
lálkozott” (Bibl. 73); Mt. 28,9: „ecce Iesus occurrit illis, dicens”: „im ic a—ocnac èlèibè kele” (MK. 
35vb) ~ „	me Ieſus elUl veven hwket” (JordK. 102b) ~ „imé Ieſus eleikbe méne nékiec” (KárB.) ~ 
„Egyszerre csak Jézus jött velük szemben” (Bibl. 73); (MK. 5,2: „statim occurrit de monumentis 
homo in spiritu immundo”: „legottan èlèibè kèlè Ðnèki a koporſobā fèrte—ètes ˜èlletÐ èmber” (MK. 
39vb) ~ „Azonnal ký 	ewe ele	ben az temeteeſbol egy ember” (JordK. 105a) ~ „azonnal méne Ó
eleibe az koporſókból egy ember” (KárB.) ~ „egy tisztátalan lélektől megszállott ember közeledett 
feléje” (Bibl. 73); e l é b e  ( k i ) k e l : Törv. 23,4: „quia noluerunt vobis occurrere cum pane et 
aqua in via”: „merth nem akaranak eleetekbe ký kelný” (JordK. 67d) ~ „Annac okaért mert nem 
iÓuénec ti elÓtÓkbe kenyérrel és vízzel az ‹tra” (KárB.) ~ „Útközben nem mentek elétek kenyérrel 
és vízzel” (Bibl. 73). 

m e g t é r é s  (fn): Ps. 18,7: „Et occursus eius usque ad summum eius”: „Ees ew megh 
theereÑe evneky magaſſagayg” (FeK. 9) ~ „Es Ð megteriÑe meńnek magaſſagaig” (DK. 20r) ~ 
„Ees wneky meg tereÑÑe menyeknek magaſſagara” (KeK. 34) ~ „Az Egnek egy végén Felkél és 
elmégyen Gyorſan a’ más végére” (MAZs.) ~ „Az Ó ki iÓuetele az ęgnec egyic végétÓl fogua az 
máſic végéiglen vagyon” (KárB.) ~ „Az egyik szélén kel és siet a másik szélére” (Bibl. 73). 

35. peragro (3). Jelentése: ’bejár’, ’kóborol’. C.: El iarom el budosom; MA.: Megjárom, 
budoÑom; PP.: Meg-járom, Bújdosom. 

n é z ( e l ) : Ez. 39,15: „circuibunt peragrantes terram”: „által iáriác az kic az fÓldet nézelic”
(KárB.) ~ „hogy állandóan járják az országot” (Bibl. 73). 

e l j á r : 2. Mak. 3,8: „quasi per Coelesyriam et Phoenicen civitates esset peragraturus”: 
„mintha Coeleſyriánac és Phoenicianac vároſit akarná el iárni” (KárB.) ~ „hogy Cöle-Szíria és Fö-
nicia városait megy meglátogatni” (Bibl. 73). 

36. perambulo (32). Jelentése: ’jár’, ’bejár’, ’átjár’. C.: Meg iarom; MA.: Meg-járom, Seta-
lom; PP.: Meg-járom, Sétálom. 
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j á r : Jud. 5,12: „isti pede sicco fundum maris perambulando transirent”: „èzec zarraz labbal 
a tèngÍrn, fènèkÍt irauā altal mÍnen,” (BK. 18) ~ „ezek az tengernek fenekeen zaraz labval 
yarvan altal kelének” (SzékK. 20) ~ „ackor Iſten az veres tengert meg ſзáraztá elÓttÓc” (KárB.) ~ 
„Isten kiszárította előttük a Vörös-tengert” (Bibl. 73); Ps. 67,22: „verticem capilli perambulantium 
in delictis suis”: „Ð vetke—etekben iarokat fúrteknek teteyt” (AK. 58) ~ „feieket be-tÐri ÐnÐn
vetkezeſekbe iaroknac” (DK. 64v) ~ „azoknak kyk yarnak w bynekbe” (KeK. 165) ~ „Megveri, 
megtöri fejét A’ gonoſz ellenségnek” (MAZs.) ~ „az Ó bÚnÓkben iárókac ÚſtÓkÓs feieket” (KárB.) 
~ „az Isten szétzúzza az üstökét azoknak, akik bűnben élnek” (Bibl. 73); Ps. 100,2: „Perambu-
labam in innocentia cordis mei”: „Iarokuala en —úuemnek artatlanſagaban” (AK. 103) ~ „Iarok 
vala en —ivemnek artatlanſagaban” (DK. 89v) ~ „Een zyuemnek artatlanſagaba yarok vala”
(KeK. 264) ~ „Okoſsággal járok minden útamban” (MAZs.) ~ „Iároc az én ſзiuemnec tökél-
leteſségében” (KárB.) ~ „Az ártatlanság útján akarok járni” (Bibl. 73); b e j á r : Bár. 6,61: „im-
peratum fuerit a Deo perambulare universum orbem”: „parāLoltatandic iſtèntÐl med èz vilagot bè 
iarni” (BK. 115) ~ „parantſollyác hogy minden orſзágon áltál mennyenec” (KárB.) ~ „megparan-
csolja, hogy vonuljanak végig a földön” (Bibl. 73); Zak. 1,10: „quos misit Dominus, út peram-
bulent terram”: „kikèt vr èrèztet hog bè iarnac fÐldèt” (BK. 295) ~ „kiket az WR kÚldÓtt hogy bę
iáriác ez fÓldet” (KárB.) ~ „akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet” (Bibl. 73); e l j á r : Ter. 
13,17: „Surge, et perambula terram in longitudine”: „Kel ffel a—ert 	ard mýnd el e— feldnek 
ho—yaſagat” (JordK. 5b) ~ „Kelly fel és iárd el az orſзagot az Ó hoſзſзára és ſзéleſſégére” 
(KárB.) ~ „Rajta tehát, járd be a földet széltében és hosszában” (Bibl. 73); m e g j á r : Ps. 8,9: 
„volucres caeli, et piscis maris qui perambulabant semitas maris”: „Mennek madaryth ees thenger-
nek halayth . kyk megh yaryak tengernek ewſwenyth” (FeK. 7) ~ „Mennek madarit es tengÐrnec 
halit, kik meg iariac tengÐrnek Ðſvenit” (DK. 12r) ~ „Menyey madarakath ees tengerbely hala-
kath, kyk meg yaryak tengernek eſwenyeth” (KeK. 12) ~ „Es ſok halait a tengernek Birtokába 
adád az embernek” (MAZs.) ~ „Az Eegi madarakat, és a tengernek halait, és az mellyek által 
iáriác az tengernec Ósuénit” (KárB.) ~ „az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek 
ösvényén kering” (Bibl. 73); Lk. 19,1: „ingressus perambulabat Iericho”: „èlèrèduē ic megiaria 
vala ierichot” (MK. 77va) ~ „be menwen yar vala Ierikoban” (JordK. 130a) ~ „be ménuén Ieri-
choba, azon mégyen vala el” (KárB.) ~ „odaért Jerikóba és végigment rajta” (Bibl. 73). 

m e g h i r h e s z i k : Lk. 5,15: „Perambulabat autem magis sermo de illo”: „Inkab meghir- 
hè—ecuala ke. è bèzed Ðrolla” (MK. 59va) ~ „De annewal 	nkab ky ter“l vala h“nek	 h	re” 
(JordK. 117b) ~ „Annál inkáb teriednec vala pedig az Ó felÓle valo beſзédec” (KárB.) ~ „A dolog 
híre mégis egyre jobban elterjedt” (Bibl. 73). 

37. pergo (173). Jelentése: 1. ’előre halad’; 2. ’elmegy’; 3. ’készül vmire’. C.: Megiok [!], 
benne el megyOk; MA.: Benne elmegyec, Menten megyec; PP.: Benne el-mégyek, Menten mégyek.
 m e g y : Törv. 26,2: „pergesque ad Iocum, quem Dominus Deus tuus elegerit”: „meen	 a—
herre k	t the wrad yſten vala—tot” (JordK. 68c) ~ „menny el oda az helyre, az mellyet az te WRad 
iſtened valaztand” (KárB.) ~ „menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened neve kiválasztott” 
(Bibl. 73); Rút 1,6: „surrexit, út in patriam pergeret cum utraque nuru sua”: „felkèlè hog Ðhazaiaba 
menè Ðkèť menÍuèl” (BK. 1) ~ „Fel kele …, hogy viÑзÑзa menne az Moab tartományából” (KárB.) 
~ „elindult a két menyével s visszatért Moab földjére” (Bibl. 73); Eszt. 6,14: „cito eum ad convi-
vium … pergere compulerunt”: „Ðtèt hamar kÍnze || reitec mēni a vèndÍgſegbè” (BK. 63) ~ „Ñieté-
nec Hamant el hijni è lakodalomba” (KárB.) ~ „hogy sietve elhívják a lakomára” (Bibl. 73); Dán. 
6,19: „festinus ad Iacum leonum perrexit”: „ſiètèlmèl mene az orozlanoknac vèrmehez” (BK. 146) 
~ „gyorſaſággal az oroſзlánoc verméhÓz méne” (KárB.) ~ „sietve az oroszlánok barlangjához 
ment” (Bibl. 73); e l m e g y : Józs. 2,1: „qui pergentes ingressi sunt domum mulieris meretricis”: 
„k	k ottan el menween meeneenek be el raab ne“ a——on hazaho—” (JordK. 75a) ~ „El ménuén 
annac okaért, bę mentec vala egy vendég fogadó aſзſзoni allatnac házában” (KárB.) ~ „Előre 
mentek s egy Rachab nevű rossz hírű nő házába tértek” (Bibl. 73); 1. Kir. 24,3: „perrexit ad 
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investigandum David”: „el méne hogy meg kereſné az Dávidot” (KárB.) ~ „kivonult, hogy felkutassa 
Dávidot” (Bibl. 73); f e l m e g y : Jn. 8,1: „Iesus autem perrexit in montem Oliveti”: „Ieſus ke. fel-
mene oliuetnac hègerè” (MK. 93rb) ~ „IEſus kedeegh meene olíuet	mnek hegýere” (JordK. 141d) ~ 
„IEsus pedig elméne az olay fáknac hegyére” (KárB.) ~ „Jézus kiment az Olajfák hegyére” (Bibl. 73).
 j á r : Óz. 6,9: „in via interficientium pergentes de Sichem”: „az utbā iarokat SychènbÐl
meqÐldÐklÐc” (BK. 189) ~ „az ‹ton embert Ólnec” (KárB.) ~ „Mint rablógyilkosok a szichemi 
úton” (Bibl. 73). 

o d a t é r : Kiv. 3,4: „Cernens autem Dominum quod pergeret”: „Látuán pedig az WR hogy 
oda térne Moſes” (KárB.) ~ „Amikor az Úr látta, hogy (Mózes) vizsgálódva közeledik” (Bibl. 73).
 38. pertranseo (81). Nincs szótározva. C.: Altal megiek; MA.: Altal megyec, Mellete altal 
megyec; PP.: Által-mégyek, Mellette által-mégyek. 

m e g y : Ter. 12,6: „pertransivit Abram terram usque ad Iocum Sichem”: „Meene Abram 
S	chemnek varaſaaba” (JordK. 4c) ~ „által méne Abram az fÓldÓn mind Sichemig” (KárB.) ~ 
„Ábrám végigvonult az országon Szichem városáig” (Bibl. 73); á l t a l m e g y : Jud. 2,12: „Cum-
que pertransisset fines Assyriorum”: „Es mikor altal mētek uolna Aſſirioſoknac vÍgèyt” (BK. 13) 
~ „es mykor el kOlte volna az Aſſyroſoknac hatarat” (SzékK. 4) ~ „Meſopotamián által méne” 
(KárB.) ~ „három napon át meneteltek Beksilet síksága felé” (Bibl. 73); Ps. 65,6: „in flumine 
pertransibunt pede”: „labbal altal mennek foľon” (AK. 54) ~ „labon: foľo víz altal. mennek” (DK. 
62v) ~ „vyzen yarnak labokon” (KeK. 159) ~ „a nepnek labok ſzárazon általmehet” (MAZs.) ~ 
„az folyó vizen ſзáraz lábbal mentec által” (KárB.) ~ „a lábukkal lépdeltek át az áron” (Bibl. 73); 
Ps. 103,10: „inter medium montium pertransibunt aquae”: „he || gek kÐ—Ðt altal mennek vi—ek” 
(AK. 109) ~ „heqeknek kÐ—ÐlÐk vi—ek el foľnak” (DK. 92r) ~ „hegyek kezewl vyzek el folnak”
(KeK. 274) ~ „A patakok … Az hegyek között zengedezve folynak” (MAZs.) ~ „folyo vizecké 
téſзed, hogy az hegyec kÓzÓtt follyanac” (KárB.) ~ „Te öntéd a források vizét patakokba, a hegyek 
között csörgedeznek” (Bibl. 73); Ps. 123,5: „Torrentem pertransivit anima nostra”: „Az wyzeth 
altal meene my lelkewnk” (FeK. 74) ~ „Mi lelkÐnk az vi—et altal mene” (DK. 103v) ~ „Az vyzeth 
altal mene my lelkenk” (KeK. 358) ~ „A nagy árvíz reánk rohan vala” (MAZs.) ~ „az patac által 
ment vólna az mi lelkÚnkÓn” (KárB.) ~ „a zúgó ár elragadott volna” (Bibl. 73); e l m e g y : Hab. 
1,11: „Tunc mutabitur spiritus, et pertransibit”: „Tahat megvaltoztatic Ð zèllète ъ èlmegen” (BK. 
270) ~ „Ackor el változic az Ó ſзiue és meg halladuán az tzęlt gonoſзúl tſelekeſзic” (KárB.) ~ 
„Aztán megfordul és elvonul mint a szélvész” (Bibl. 73). 

e l m ú l  v k i t : Kiv. 23,5: „non pertransibis, sed sublevabis cum eo”: „Ha le eſween tala-
landod ne mwll	ad el h“tet” (JordK. 32d) ~ „nem leſзeſзé annac ſegítſeggel? Emeld fel azt Ó véle 
éggyÚt” (KárB.) ~ „ne kerüld ki ellenségedet, hanem segíts neki felállítani” (Bibl. 73); Lk. 10,32: 
„et videret eum, pertransiit”: „latuā Ðtèt èlmula” (MK. 67vb) ~ „es lath“an h“tet el hagyaa”
(JordK. 123b) ~ „és azt látta vólna, el kerÚlé” (KárB.) ~ „Észrevette, de elment mellette” (Bibl. 73).
 e l m ú l i k : Dán. 2,9: „donec tempus pertranseat”: „miglèn Šdo èlmullec” (BK. 120) ~ „mig 
idő múllyéc” (KárB.) ~ „addig is telik az idő” (Bibl. 73). 

á l t a l f o l y : Lk. 2,35: „tuam ipsius animam pertransibit gladius”: „te lelkedet tÐr altal 
folľa” (MK. 56va) ~ „Az te lelkÐdet es atal hatt	a eleſſ thUr” (JordK. 115a) ~ „SÓt az te lelkedetis 
által hattya az ęles tÓr” (KárB.) ~ „a te lelkedet is tőr járja át” (Bibl. 73). 

39. pervagor (1). Jelentése: 1. ’kóborol’; 2. ’bejár’; 3. ’kiterjed’. C.: El budosom, el iarom;
MA.: Megjarom, BudoÑom; PP.: Meg-járom, Bújdosom. 

f e l m e g y : 4. Kir. 17,5: „Pervagatusque est omnem terram”: „Es fel méne az Aſsyriábéli 
király az egéſз fÓldre” (KárB.) ~ „az egész ország ellen hadba szállt” (Bibl. 73). 

40. pervenio (98). Jelentése: 1. ’megérkezik’, ’elér vhova’; 2. ’jut vkinek’. C.: El érek, érke-
zem; MA.: Elerkezem, odamegyOk; PP.: El-érkezem, Oda mégyek. 

j u t : Jud. 1,9: „quousque perveniatur ad terminos Aethiopiae”: „miglèn iutna Zèrèºē
orzagnac hegÍ[re]” (BK. 11) ~ „Nabucodonozor el küldé … Szeretſen orſзág határihoz tartozók-



Különfélék 111 

hoz” (KárB.) ~ „követeket küldött … egészen Etiópia határáig” (Bibl. 73); Eszt. 4,3: „ad quae 
crudele regis dogma pervenerat”: „mÍllèkrè kiralnac ékÍgetlèn zÍrzÍſè iutotuala” (BK. 57) ~ „va-
lahouá az király paranczolattya és tÓruénye iutott vala” (KárB.) ~ „ahol csak kihirdették a király 
rendeletét” (Bibl. 73); Bár. 4,1: „qui tenent eam, pervenient ad vitam”: „kic tar‡ac Ðtèt iutnac Ílèt-
bè” (BK. 105) ~ „valakic azt meg fogadgyác, az életre meñec” (KárB.) ~ „Aki meg tartja, élni fog” 
(Bibl. 73); Hab. 1,4: „non pervenit usque ad finem iudicium”: „az itelèt vegrè nem iutot” (BK. 
270) ~ „Annac okaért nintſen bÓtſÚleti az Iſten tÓruényénec” (KárB.) ~ „a jog nem érvényesül”
(Bibl. 73); Lk. 11,20: „pervenit in vos regnum Dei”: „td kÐ—itecbè iutot iſtènnc or˜aga” (MK. 
68vb) ~ „Bý—on	awal el 	utot tý reatok 	ſtennek or—aga” (JordK. 123d) ~ „kętſégnélkÚl el érkezett 
ti hozzátoc az Iſtennec orſзága” (KárB.) ~ „akkor már közel van hozzátok az Isten országa” (Bibl. 
73); e l j u t : ApCs. 11,22: „Pervenit autem sermo ad aures ecclesiae”: „El ywta a—ert a— —ent 
egýha—nak hallaſara” (JordK. 160d) ~ „El méne pedig ez hîr az Ieruſálembéli gyÚlekezetbe” (KárB.) ~ 
„Ennek a híre a jeruzsálemi egyházba is eljutott” (Bibl. 73). 

e l é r : Ter. 47,9: „non pervenerunt usque ad dies patrum meorum”: „de meegh ſem eerttem 
el en at	am	mnak 	dei	Uket” (JordK. 21d) ~ „nem ęrtéc az en Atyáimnac ęleteknec eſзtendeinec 
napiait” (KárB.) ~ „Nem érik el atyáim életkorát, vándorlásuk éveit” (Bibl. 73). 

j ö n : Mt. 12,28: „igitur pervenit in vos regnum Dei”: „az...t td kÐ—itecbè iÐt iſtennc or—aga” 
(MK. 18va) ~ „b	—on	aval ýmaran tý ellentek el 	wtot Iſtennek or—aga” (JordK. 92a) ~ „tehát el 
érkezett hozzátoc az Iſten orſзága” (KárB.) ~ „akkor már itt az Isten országa” (Bibl. 73). 

41. praecedo (66). Jelentése: 1. ’előre megy’, ’megelőz’; 2. ’felülmúl’. C.: ElOl megyOk; MA.: 
ElOlmegyec; PP.: Elfl-mégyek. 

e l e v e m e g y : Lk. 19,28: „praecedebat ascendens lerosolymam”: „eleuè megèn vala fÍl-
mēuen Ihrlmbè” (MK. 78rb) ~ „el erede ffel menwen Ierwſalemben” (JordK. 130o) ~ „mégyen 
vala elÓl, fel ménuén Ieruſálembe” (KárB.) ~ „folytatta útját Jeruzsálem felé” (Bibl. 73); e l ő t t e  
m e g y : Ter. 32,21: „Placabo illum muneribus quae praecedunt”: „megh enghe—telem e— a	ande-
kokkal kyk en elettem mennek” (JordK. 14a) ~ „meg engeztelem Ótet ez aiandockal melly elÓttem 
mégyen” (KárB.) ~ „Az előttem járó ajándékkal jóindulatra hangolom” (Bibl. 73); e l ő t t e  b e -
m e g y : Törv. 1,33: „qui praecessit vos in via”: „ew meg	en be t	 elettetUk” (JordK. 59b) ~ „Az ki 
elÓttetec iár vala az ‹ton” (KárB.) ~ „aki előttetek haladt az úton” (Bibl. 73). 

e l e v e k e l : Ps. 96,3: „Ignis ante ipsum praecedet”: „Td— elene [!] kel Ð elÐttÐ” (AK. 99) 
~ „V neki t‹— elotte [!] mégen” (DK. 87v) ~ „zeen megyen w elette” (KeK. 257) ~ „Tüz mégyen 
elötte” (MAZs.) ~ „TÚz iár Ó elÓtte” (KárB.) ~ „Előtte tűz lobog” (Bibl. 73); Lk. 1,17: „ipse 
praecedet ante illum in spiritu et virtute Eliae”: „Ð èlèuè kel a— elÐt Iľľéſnc zèllètebe ъ ioſagaban” 
(MK. 54rb) ~ „h“neký elette y“ 	lleſnek lelkeeben es ere	ben” (JordK. 113d) ~ „Mert ez Ó elÓtte 
fog iárni, az Illyęſnec lelkiuel” (KárB.) ~ „Illés szellemével és erejével előtte fog járni” (Bibl. 73); 
e l ö l k e l : Ps. 88,15: „Misericordia et veritas praecedent faciem tuam”: „Irgalmaſſag es igaſſag 
elÐl kelik te orc—adat” (AK. 87) ~ „Te orcadnak elÐtte irgalmaſſag es byzonſag mennek” (DK. 
82r) ~ „Irgalmaſſaag ees byzonſaag vannak the zyned elewth” (KeK. 235) ~ „Kegyelem és hüség 
te ſzined elött mennek” (MAZs.) ~ „az tÓkélleteſség iár az te ortzád elött” (KárB.) ~ „előtted ke-
gyelem és hűség menetel” (Bibl. 73); Mt. 14,22: „praecedere eum trans fretum”: „Ðtèt èlÐl kèluen 
a. tèngeren altal mēnièc” (MK. 21rb) ~ „h’ elette atal ewezny” (JordK. 93c) ~ „hogy elol el 
mennénec az túlſó partra” (KárB.) ~ „és evezzenek át a túlsó partra” (Bibl. 73). 

e l ö l m ú l : Mt. 21,35: „meretrices praecedent vos in regnum Dei”: „a para—nac èlÓl mulnac 
tdtoket iſtenn, or˜agaban” (MK. 27rb) ~ „az para—nak elol veſ—nec tyteket yſtennek orſ—agaban” 
(JordK. 97a) ~ „az paráznac elÓl vxÑзnec titeket az Iſteñek orſзágában” (KárB.) ~ „a cédák meg-
előznek benneteket az Isten országában” (Bibl. 73); MK. 6,45: „út praecederent eum trans fretum 
ad Bethsaidam”: „hog èlÐl mulnac Ðtet bethſaidatol tenqer èlue” (MK. 42ra) ~ „hog elette atal 
kelneek a’ tengherth Bethſa	dara” (JordK. 106b) ~ „és elÓl el menni Bethſaidába az túlſó partra” 
(KárB.) ~ „és keljenek át a túlsó partra” (Bibl. 73). 
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e l ő t t e  j á r : Kiv. 32,1: „Surge, fac nobis deos, qui nos praecedant”: „kel ffel —ere— yfte-
neket m	nek“nk k	k elett“nk 	ar	anak” (JordK. 34c) ~ „Kelly fel és czinály mi nékÚnc Iſtene-
ket kic mi elÓttÚnc iárianac” (KárB.) ~ „Készíts nekünk egy istent, amely előttünk jár” (Bibl. 73).
 42. praeeo (9). Jelentése: 1. ’előre megy’, ’megelőz’; 2. ’elrendel’. C.: ElOl megyOk; MA.: 
ElOl megyek; PP.: Elfl mégyek. 

e l e v e k e l : Lk. 1,76: „tu puer … praeibis enim ante faciem Domini”: „te gèrmec … èlèue 
kèl— vrnac orćaia èlÐt” (MK. 55va) ~ „Ees te germec … ew orczaya elewt meegy” (FeK. 270) ~ „te 
germec … elette meegý wrnak —ýneenek” (JordK. 114c) ~ „Te pedig kis gyermec … az Wrnac 
elÓtte iárÑз” (KárB.) ~ „mert az Úr előtt jársz majd” (Bibl. 73). 

43. praevenio (21). Jelentése: 1. ’megelőz’; 2. ’meghiúsít’. C.: ElOl vezem; MA.: ElOlve-
Ñзem, Eleit veÑzem; PP.: Elfl-véÑzem, Eleit véÑzem. 

e l e v e k e l : Ps. 67,26: „Praevenerunt principes coniuncti psallentibus”: „eleuekÐltenek 
a fedelmek” (AK. 58) ~ „Feiedelnek [!] … elÐl vÐnek templomnak vigado leańok kÐ—Ðt” (DK. 
64v) ~ „Elel veueek feyedelmek zerkezwen || dycherewkhez” (KeK. 165) ~ „Elöl mentek az ének-
lök” (MAZs.) ~ „ElÓl mennec vala az éneklÓc” (KárB.) ~ „Elöl az énekesek, majd a hárfások kö-
vetkeznek” (Bibl. 73); Ps. 118,147: „Praeveni in maturitate, et clamavi”: „Eleue kÐltem ertſegben 
es iuÐltÐttem” (AK. 139) ~ „En elÐl volek irleliſbe . es ‹vÐltek” (DK. 34v) ~ „Een elel welek 
tegedeth erth koromba ees kayalteek” (KeK. 348) ~ „Gyakorta reggel virradta elött Te hozzád 
könyörgéſemben kiáltok” (MAZs.) ~ „Haynalnac elÓtte kiáltottam te hozzád” (KárB.) ~ „Korán 
reggel jövök segítségért” (Bibl. 73); Mk. 14,8: „praevenit ungere corpus meum in sepulturam”: 
„eleue koltè èn teſtemet megkènètni èltemetetbèn” (MK. 50va) ~ „a—t tewee elUl veven meg keńn	
a— en teſtemet el temeteeſre” (JordK. 111c) ~ „Mert az én teſtemet egyebec elÓt meg kente az én 
temetéſemre” (KárB.) ~ „Előre megkente testemet a temetésre” (Bibl. 73); e l ö l k e l : Eszt. 8,10: 
„veteres litteras novis nuntiis praevenirent”: „az o lèuèlèkèt vy kÐuètſegÍckèl èlÐl kèlnÍc” (BK. 
66) ~ „kÚldé az leuelet louag poſtáktól” (KárB.) ~ „futárokkal szétküldték az írásokat” (Bibl. 73); 
Ps. 87,14: „mane oratio mea praeveniet te”: „holual en imadſagom || elÐl kel tegedet” (AK. 85,6) ~ 
„holual en imaLagom teged elÐl ve—en” (DK. 81r) ~ „een ýmadſagom elewl vezen tegedeth” (KeK. 
231) ~ „Minden reggel néked könyörgök” (MAZs.) ~ „minden reggel az én imádſágom te hozzád 
érkezic” (KárB.) ~ „már hajnalban eléd száll imám” (Bibl. 73); Mt. 17,24: „praevenit eum Iesus 
dicens”: „èlÐlkèle ic Ðtèt mōduan” (MK. 23vb) ~ „ele	be kele Ieſus es monda” (JordK. 95a) ~ „elÓl
véué Ótet Ieſus monduán” (KárB.) ~ „Jézus megelőzte a kérdéssel” (Bibl. 73). 

e l ö l v e s z : Ps. 16,13: „Exsurge, Domine, praeveni eum”: „Vram tamadý fel ved elÐl ótÐt” 
(DK. 17v) ~ „Vram tamady fel wed elel wtheth” (KeK. 26) ~ „URam jövel vegyed eleit” (MAZs.) 
~ „Kely fel WRAM és vedd eleit az Ó orczáiánac” (KárB.) ~ „Kelj fel, Uram, szállj szembe vele” 
(Bibl. 73). 

(Folytatjuk.) 
H. BOTTYÁNFY ÉVA 

T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K  

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 98. közgyűlése 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2002. december 11-én az Akadémia székházában tar-
totta 98. közgyűlését. 

 
1. B e n k ő L o r á n d  elnök megnyitó szavai után H a j d ú  M i h á l y  egyetemi tanár 

tartotta meg közgyűlési előadását „Beszéd és név. Kommunikáció és identifikáció” címmel. 


