
Réder Dezső, néhai ügyvéd (1887 körül született), aki Réder János múlt század eleji 
járásorvos leszármazottja, mesélte, hogy a Kossuth L. u. 43. sz. alatti családi házuk szom
szédos volt a 41. sz., egykor Vörös János bádogos házával, melynek pajtájában játszottak 
valamikor a színészek és családtagjai annak idején a kerítésen át lestek a színészeket, így 
Petőfit'is. Ezek szerint Petőfi a mostani Járásbíróság épületében10 lakott és a Kossuth L. u. 
41. sz. házban11 játszott . . ."12 

A Petőfi-legendák — és tények — avatott gyűjtője, Dienes András helyesen állapította 
meg legutóbbi munkájában, hogy az emlékezés a feljegyzések megtörténte után legyen vita
tott kérdés.13 Mégis hadd tegyük szóvá, hogy Ete János közlése, amely tulajdonképpen két 
emlékezést tartalmaz, a Dienes-féle osztályozás „harmadik nemzedékétől" ered, s ez a nem
zedék, Dienes tapasztalatai szerint, már nem tisztán őrzi a hallottakat. Kétségtelennek lát
szik, hogy bizonyos legendásnak mondható elemek felfedezhetőek a közlésben. Ilyen például 
az, hogy Réder Dezső családtagjai látták volna Petőfit játszani. 

A két mohácsi emlékezés valós vagy legendás jellegének eldöntését, közelebbi adatok 
híján, a jövőre kényszerülünk bízni. 

HEGEDŰS JÓZSEF 

MEGJEGYZÉSEK SZENCZI MOLNÁR ALBERT NYELVÉSZETI 
MUNKÁSSÁGÁHOZ 

I. 
Tanulmányomban főként Dézsi Lajos : Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és 

irományai (Budapest, 1898) c. gyűjteményes levelezési anyagát használtam fel, mint a Molnár
hoz intézett leghitelesebb és legközvetlenebb megnyilatkozásokat. Sajnálatos, hogy a levelek 
egy tekintélyes része elveszett s csak a meglevők alapján rekonstruálhatjuk Molnár nyelvészeti 
munkásságának néhány részletkérdését, de úgy vélem, a meglevő is elegendő ahhoz, hogy 
bizonyos vonatkozásban néhány új vonással gazdagítsuk a már nagyjában kialakult Molnár
képet. 

Szenczi Molnár Albert nyelvészeti munkásságának érdemeit az újabb időkben találóan 
jellemzi Tolnai Gábor : „Bátran mondhatjuk, hogy a magyar nyelv előrevitele terén végzett 
munkássága Kazincziig kiterjedő jelentőségű."1 Ez a megállapítás kiindulópontul szolgálhat 
ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk Molnárról, a 17. sz. nagy, előremutató tudósáról, aki 
ma — társadalmi s egyébvonatkozású ismereteink hatalmas minőségi gyarapodása után — 
nagyobbnak tűnik, mint eddig gondoltuk/' Molnár Albertet származása, társadalmi helyzete, 
körülményei a haladás útjára vezetik. Életének döntő eseményei a polgárosodásért vívott 
harchoz, a humanizmus eszméjéhez kapcsolják."2 

E dolgozatban arra szeretnék rámutatni, hogy Molnár a magyar nyelv eredetéről vallott 
felfogásában és ehhez kapcsolódóan célkitűzésében túlmutat kora elfogult nyelvszemléletén ; 
nem hamis ábrándok vezérlik nyelvészeti munkásságában, hanem az őszinte segíteniakarás 
nemzetén; lényegében tehát nyelvészeti vonatkozásban is korához viszonyítva a haladás 
útján járt, a magyar nyelvtudomány haladó hagyományai között a helye. 

II.-

Az Európa nyelvi tudatába ékelődő társtalan magyar nyelv felismerése szempontjá
ból igen nagyfontosságú esemény volt, hogy 1585-ben megjelent a komoly tudományos igény
nyel fellépő Calepinus latin—magyar szótára. Ez a szótár mérföldkő nyelvünk «felismerése 
hosszú útjának történetében. A külföld ezzel elismeri, hogy végérvényesen és visszavonhatat
lanul Európa nyelvi közösségéhez tartozunk ; elismeri, hogy politikailag egyenrangú nemzet 

10 Helyesen : . . .a mai járásbíróság telkén álló hajdani kocsma fészerében lakot t . . . 
11A Kossuth L. utca a múlt század negyvenes éveiben még Német utca volt. Utóbb az egész házsort 

újjáépítették, mivel tűzvésznek esett áldozatul. így a közlés a mai ház telkén akkor álló házra vonatkozik. 
12 A mohácsi városi tanács elfogadta Ete János javaslatát , hogy jelöljék meg emléktáblával a 

Kossuth L. u. 41. sz. házat és a járásbíróság épületét. 
13 D I E N E S ANDRÁS: A legendák Petőfije. Bp. 1957. 27. 
1 TOLNAI GÁBOR: Vázlatok és tanulmányok. Budapest, 1955. 30. 
8 Uo. 25. 
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vagyunk Európa többi nemzetei között. Ugyanakkor ez a szótár jelzi egy nagyon jelentős 
folyamat megindulását is : a latin nyelv uralta középkor fellazulása Után feltörő nemzeti 
nyelvek felzárkózását a latin, görög és héber mellé. E folyamat lényegében a reformáció 
s egyéb akkori művelődéstörténeti jelenségek mögött húzódó polgárosodási irányzat kifejező
dése. Megérett az idő arra, hogy véglegesen egy nagyobb közösség keretei közé illesztve, 
belépjen nyelvünk egyenrangú félként Európa nyelvei közé. Ezt a munkát kitűnően végezte el 
Szenczi Molnár Albert." Az első igazi magyar-európai szembesítés Szenczi Molnár nevéhez 
fűződik" — mondja Turóczi-Trostler.1 

E nagy folyamat egyik pólusa tehát, a Calepinus-szótár volt : a felismerés pólusa, 
mintegy tudományos méretben. A másik pólus Molnár volt: a megismertetés igényelt fela
datával, ahol az „igényelt" azt jelenti, hogy immár felelni kellett a külföld kérdésére : 
milyen hát a magyar nyelv? Ugyanakkor igény merült fel belföldön is : a kor követelményei
nek megfelelően halaszthatatlanná vált a nemzeti nyelv nagyobbarányú művelése. 

A nyelvünkről alkotott külföldi véleményt illetően a 16. sz.-ban egy lassú fordulat 
körvonalait látjuk. Még mindig az a vélemény, hogy a magyar nyelv barbár hangzása 
fülsértő,2 nem lehet grammatikai szabályokba foglalni.3 Ugyanakkor azonban nő azok száma, 
akik ellenkező véleményen vannak. Ez nem csekély mértékben Molnár Albert személyes 
hatásának is köszönhető, hiszen személyesen ismerte az akkori Európa legjelentősebb tudósait. 
A ránkmaradt hozzáintézett levelekből látjuk, milyen nagy érdeklődéssel fordultak barátai 
és ismerősi körét alkotó külföldi tudósok a magyar nyelv felé. Itt eljutunk az elemezendő 
kérdések egyikéhez : hogyan vélekedtek a külföldi (többségükben német) tudósok nyelvünk 
eredetéről, hovátartozandóságáról s hogyan nyilatkozott Molnár Albert erről a kérdésről? 

A „barbár" nemzeti nyelvek létjogainak fokozatos elismerése, a humanizmusból s 
rákövetkezőleg a reformációból sarjadó nemzeti dicsőség-szomj, valamint a héber nyelv, a 
„lingua sancta" művelésének nagyarányú föllendülése létrehozta a nyelvhasonlító etimologi
zálás sajátos formáját s felvetette a nyelvek eredetének kérdését. Ezt a kérdést áltálában elég 
egyszerűen intézték el: minden nyelv a héber ősnyelvből, a „lingua primigenia"-ból szárma
zik. Ugyanakkor kihajt még egy ehhez képest is túlzó irányzat: bizonygatása annak hogy ez 
vagy az a nemzeti nyelv tekintendő az emberiség ősnyelvének. Természetesen minden nyelv
tudós a saját anyanyelvének igyekezett múlhatatlan dicsőséget szerezni. Ennek az irányzat
nak a 16. sz.-ban Goropius Becanus holland teológus, volt a legjellemzőbb s talán a legjelentő
sebb képviselője, aki az „Origines Antwerpianae" (1569) c. művében a Genezis alapján azt 
fejtegeti, hogy a paradicsom nyelve a hollandi volt.4 

A magyar nyelv iránt megnyilvánuló és fokozódó érdeklődés előterébe ilyen körülmények 
között csakhamar az eredet kérdése került annál is inkább, mivel a nyelvhasonlítás dolgában 
— ha mégoly primitívnek is hat e nyelvhasonlítás mai szemmel nézve — a külföld (elsősorban 
a németek) előbbre volt.' 

Túlsók adatot nem találunk arra vonatkozóan, hogyan akarták Molnárt a nyelvhason
lítás, a nyelveredet akkoriban még igen bizonytalan ingoványára csábítani. Ismeretes azonban 
Keckermann Bertalan e tekintetben nagyon fontos epigrammája, amelyben egyenesen 
felszólítja Molnárt, mint a hazai nyelv páratlan művészét („linguae singularis artifex 

. patriae"), mutasson rá, bizonyítsa be, hogy a magyar nyelv a héber nyelv legközelebbi 
rokona. Égy nyelv sincs Európában, amely oly közel áilna a szent nyelvhez, az angyalok 
nyelvéhez. Ezt a rokonságot bizonyítják a magyar nyelv héberes hangzású szavai; bizonyít
ják a magyar nyelv igéi és főnevei.5 Rem György nem osztja Keckermann véleményét. Molnár-

1 TURÓCZI-TROSTIER JÓZSEF: A magyar irodalom európaizálódása. Budapest, 1946. 30. 
2 Vö. MARCELLUS DÁVID levele. (DÉZSI LAJOS: Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. 

• Budapest, 1898. 181.) 
3 POLANTTS AMANDUS egyik levelében pl. így ír Molnárnak : „Sed reperiebantur, qui negarent linguam 

illám praeceptis grammaticis tradi posse, quod sane mihi perabsurdum visum. Tu opinionem illorum erreneam 
facto ipso refutasti et ostendisti nullám linguam tam barbaram*esse, quae leges grammaticas non admittat . '* 
( D É Z S I L. i. m. 328-329 . ) 

* Nouvelle Biographie Generale. V. 70—71. 
5 Az epigramma (1604) egy részlete: ' 

Sed ipsa lingua testis est uberrimus, 
Quae dictiones integras complurimas 
Hebraeae originis sonat, nec cognita est 
Europae in őrbe lingua auae vícinior 
Pedissetua omnium parenti sit sacrae 
Deoque suetae linguae et angelis-probant, 
Affixa verbo iuncta, iuncta nomini. 
Alberte, testem te vocabo publicum 
Qui nempe linguae singularis artfex 
Patriae, adornas dasue Romano-Ungarum 
Jam lexicon; quod laude tanto dignius, 
Quanto lojuella vestra sanctae iunctior. 

( D É Z S I L. i. m. 161.) 
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hoz intézett levelében6 kifejti, hogy Keckermannal szemben a magyarokat szarmatáknak 
vagy inkább szkítáknak tartja. Ez a levél azért is fontos, mert nyilvánvalóan látszik belőle, 
hogy e kérdés körül viták folytak. A levélből nem derül ki, mi volt Molnár álláspontja, Molnár 
levél-válaszát pedig nem ismerjük. Mindenesetre a levélzáró sorokból („Interpellationes tuae 
mihi semper gratae adcidunt") az olvasható ki, hogy Molnárnak volt valamilyen álláspontja, 
többször nyilatkozhatott e kérdést illetően. Álláspontját majd a későbbiekben elemezzük. 

Minden lehetőség adva volt, hogy Molnár kövesse korának nyelvészeti irányzatát és 
engedjen Keckermann és mások felszólításainak. 

Elsősorban is tudott héberül. Felsőfokú tanulmányait Németországban végezte, ahol 
már a babérkoszorús vizsgánál a fő tantárgyak között a héber nyelv is szerepelt a latin és 
görög mellett.7 A grammatikai nevelésnek egyik fő követelménye volt a héber nyelv ismerete. 
„Nihil tarn urgemus, quam ut adolescens sit bonus grammaticus et logicus. Ut sit bonus 
grammaticus, hoc est, ut calleat linguam Latinam, Graecam et Hebraicam" — írja Pasor 
György herborni tanár Hutterhez.8 A strassburgi „Collegium Wilhelmiticum" felügyelőjének 
Molnár részére adott bizonyítványában is azt olvassuk, hogy német, latin, görög és héber 
nyelvi tanulmányaiban igen jó előrehaladást tett.9 Nyilván elég alaposan ismerhette a héber 
nyelvet ; ezt látszik bizonyítani Alsted Henrik hozzáintézett levele, amelyben héber nyelvű 
verselési kísérletét küldi Molnárnak véleményezés céljából. A levélíró különben megemlíti, 
hogy hasonló kísérleteket sokan csinálnak.10 

Másodszor : nagyon jelentős a megítélésnél az is, hogy ismerősei, barátai (főleg németek, 
mind ismerték a héber nyelvet, művelték azt, sőt nem egy közülük jelentősen hozzájárult a 
vázolt nyelvhasonlítási irányzat kifejlődéséhez. Keckermannon kívül különösen Hutter 
Illyés emelhető ki. Hutter a 16. sz. egyik legnagyobb orientalistája volt. Lipcsében a keleti 
nyelvek tanáraként működött s héber nyelvmestere volt Ágost szász választófejedelemnek. 
Sok hébernyelvű kiadványt bocsátott közre, felfedezett egy új nyelvtanulási módszert : 
hogyan lehet 3—4 év alatt megtanulni a négy főnyelveí, azaz a hébert, latint, görögöt és németet.11 

A nyelveredet kérdésével a „Cubus Alphabeticus sanctus linguae Hebraeae" (Hamburg, 1586) 
c. művében foglalkozik, melyben a héber szógyököket német magyarázatokkal látja el. Nyelvé
szeti vonatkozásban nagy megbecsülésnek örvendett. Jellemző Pasor György herborni tanár 
Hutterhez intézett levele, amelyben elragadtatással méltatja Hutter működését, a „lingüa 
sancta" művelése terén szerzett érdemeit.12 Hutter később könyvnyomdát alapított s mikor 
Molnár bibliájának nyomtatásához hozzáfogott, Molnár hozzáköltözött s körülbelül 6 hónapig 
nála lakott, hogy a korrektúrát jobban elvégezhesse.13 Bizonyíték nincs, csak feltevésekre 
vagyunk utalva, de nem igen kételkedhetünk abban, hogy ez idő alatt sokszor szóba eshetett 
a nyelvek származása, s minden bizonnyal a magyar nyelv hovatartozásának a kérdése is. 

Ismerhette Coler Jakab teológust is, aki Hutternek héber nyelvű biblia kiadványainál 
segített s akiről ugyancsak elismeréssel nyilatkozik Pasor György.14 Kapcsolatban állott 
Pappus Jánossal, aki teológiai doktor s héber nyelvtanár volt.15 Alsted Henrikről már beszél
tünk. Molnár egyik legnagyobb támogatója és jótevője, Rittershausen Konrád, a római 
jog tanára, több bibliai könyvet héberből latin versekre fordított.16 Molnár feleségének első 
férje kitűnően ismerte a héber és káld nyelvet.17 Személyesen ismerte Hermann Rennecher 
héber nyelvtanárt is,18 Maga Móricz Hes?eni fejedelem is, egyéb nyelveken kívül, jártas volt 
a héber nyelvben.19 Különösen sok kapcsolata lehetett ilyen tekintetben a magyar Thury 
Györggyel, aki Rákóczi Zsigmond költségén tanult a heidelbergi egyetemen. Molnár megkérte, 
hogy segítsen a bibliafordításnál, amit Thury nem is utasított vissza. Thury oly alaposan 

"„Vestram gentem omnibus módis Sarmaticam, vei Scythicam potius arbitror" (Uo.) 
' DÉZSI L.: Szenczi Molnár Albert. Budapest, 1897. 44. 

'DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 156. 
! " . . . i n unguis quatuor : Germanica, Latina, Graeca et Hebraica laudabiles studiorum fecit prog

ressiv" (Uo. 418.) 
16 „Fecerunt aliquam multi doctissimi viri id ipsenn, qui subinde mihi calcar et animum a d d u n t " 

(Uo. 333.) ^ 
11 „Künstlich neu A. B. C.-Buch, daraus ein junger Knab die nötigsten 4 Haubt-Sprachen, ebräisch, 

griechisch, latéin, deutsch, zugleich so leicht, als eine alleine mit grossem Vortheil lerne kan. Hamb. 1593. 
(Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon. 216-217 . ) 

12 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 156. 
13 DÉZSI L.: Szenczi Molnár Albert. 116. 
14 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 156. 
15 Uo. 1 0 - 1 1 . 
16 DÉZSI L.: Szenczi Molnár Albert. 109. 
17 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 53—54. 
18 Uo. 21. vö. m é g : Allgem. Gelehrten-Lexicon. I I I . 2016. 
19 DÉZSI L.: Szenczi Molnár Albert. 140. 
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megtanulta a héber nyelvet, hogy az Újszövetség egy részét görögből héberre (!) fordította s 
ezt ki is adta nyomtatásban.20 

Ismerte, bár nem személyesen, a már említett Goropius Beeanus holland teológust és 
nyelvészt. Nyelvtanában hivatkozik is rá, bár nem Goropius nyelveredet-kutatása kapcsán.21 

Levelezett Biblianderrel,22 aki a „De communi ratone omnium linguarum" (1569) c. nagy
hatású könyvet írta. Csak feltételezés, de nincs kizárva, hogy ismerte Etienne Guichard 
akkoriban nagyon elterjedt művét, a „Harmonie des Langues, ou ce demonstre; que toutes 
les langues sönt descendues de Lhébraique" (1606),23 amely egyik legklasszikusabb megfogal
mazása a nyelvek közös — a héberből sarjadó — eredetének.-

Harmadik s ^ugyancsak lényeges szempontként figyelembe kell vennünk Molnár 
nyelvészeti állásfoglalásának értékelésénél, az őt megelőző s utána következő hazai nyelvészek 
nyelvhasonlító törekvéseit. Ebből azt is látni fogjuk, mennyire el volt terjedve a héber ősnyelv-
kultusz. Ez a dogma Németországból Magyarországra került s itt, a hazai talajon, mondai 
hagyományaink „napkeleti" rokonság-eszméjének vonásaival színezve kifejlődik, elárasztja 
nyelvirodalmunkat, az őstörténeti kutatásokat, míg végül, hosszú évszázadok után, de bele
szövődve még a XX. századba is, lassan elsorvad. 

Sylvester János volt az első grammatikusunk s elsőként ő vetette fel nálunk a héber
magyar nyelvrokonság eszméjét. A „Grammatica Hvngaro-Latina" (1539) c. nyelvtanában 
a magyar igék tárgyas ragozásának, valamint a névszók személyragozásának elemzésekor 
a héberben talál analógiát s félreérthetetlenül kimondja a nyelvrokonság tényét: „quae 
res manifestissime ostendit, magnam nostrae linguae cum sacra illa, nimirum hebraea, ess 
affinitatem"24 Sylvester nyelvtana tulajdonképpen egy rendszerbe foglalt első híradás nyelvünk
ről. A kibontakozó nyelvhasonlítási irányzatnak megfelelően, nyelvünket a héber mellé állítja. 
Mondhatnánk talán, hogy mintegy felismeri, megsejti azt a nagy távolságot, ami a magyar 
nyelvet a többi ismert európai nyelvtől elválasztja és ez a távolság egy másik távoli, keleti 
nyelvhez fűződő rokonságban fejeződik ki. •— Nagyságában, haladó voltában nem kételked
hetünk, méltatlannak és semmiképpen sem indokoltnak látszik Jancsó Benedek párhuzam
vonása Molnár és Sylvester között : „Valamint irodalmi jellemére, eruditiójára nézve 
szélesebb látkörrel bír Molnárnál Erdőssi, úgy tisztán nyelvészeti tudományossága is 
magasabb nemű, mint Molnáré."25 

Igaz, Molnár nem szerezhetett tudomást Sylvester nyelvtanáról s az abban fejtegetett 
nyelvhasonlítási kísérletekről. A nyelvtan ugyanis elveszett. Ehhez hozzá kell még tennünk 
azt is, hogy abban az időben meglehetősen izoláltan működtek az egyes tudósok. Egymás 
munkáit alig használták fel. Ennek oka a korabeli viszonyokban keresendő, mint pl. a közle
kedés nehézkessége, a könyvnyomtatás fejletlensége stb. Komáromi Csipkés Györgynek pl. 
úgy rémlik, mintha már látta volna Molnár nyelvtanát, de hogy hol és mikor, azt nem tudja.26 

Pereszlényi pedig egy szóval sem említi, hogy akármelyik előző grammatikus munkáját 
látta volna. — Mind Komáromi, mind pedig Pereszlényi már jó mélyen bent jártak a héber
magyar nyelvrokonság elemzésébenrÉppen ezért bátran feltételezhetjük, hogy vajmi keveset 
változtatott volna Molnár állásfoglalásán, ha történetesen ismerte volna Sylvester nyelvtanát. 
A héber ősnyelv-dogma szilárdan ült a kor nyelvi tudatában s csak az nem fogadta el, aki 
nem akarta. Márpedig Molnár, mint látni fogjuk, nem akarta elfogadni. Ha egy futó pillantást 
vetünk egy-két utódára, szembeszökően látszik, milyen erős gyökereket vert grammatikusaink 
tudatában ez az eszme. Geleji Katona István mondja a „Magyar Grammatikatska"-ban 
(1645): ,,A' Magyar nyelv egy az Orientális lingvák közül, melly megtetszik mind e' b&l, 
hogy az igen kivált-képpen való, és semmi egyéb nyelvekvel, az egy Sidon kűv8l (hogy tudjam) 
rokonsága nintsen.. ."27 Komáromi pedig így nyilatkozik a „Hvngaria Illvstrata"-ban (1655) 
„Quantum denique ad ejusdem, cum linguarum aliquam convenientiam et affinitatem, lingua 
Hungarica nulli linguarum sub coelo tam est similis, ac Hebraicae ; quam imitantur Syriaca, 
Chaldaica, et Arabica, quamvis longius."28 

És most lássuk, mit mond maga Molnár a vázolt körülmények között? Nyelvtanában 
(1610) nyelvünk eredetével, régiségével kapcsolatban többek között megemlíti, hogy nagyon 

20 Uo. 92. Thury alapos héber nyelvismerete nem egyedülálló. BOD P É T E R írja (Athenas, 145.), hogy 
Komáromi Csipkés György igen tehetséges volt, ,,ki a zsidó nyelvet annyira megtanulta volt, hogy azon a 
nyelven közönséges helyen az Akadémián orált ." 

2 1 T O L D Y FERENC: Régi magyar nyelvészek. Pest, 1866. 115. 
22 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. Előszó, VII. ' • 
23 Nouvelle Biographie Generale. XXI I . 523. 
24 TOLDY F.: Régi magyar nyelvészek, 45. 1. 
25 JANCSÓ B E N E D E K : Szenczi Molnár Albert. Kolozsvár, 1878. 3 4 - 3 5 . 
26 „Me'mini me olim obiter vidisse D. Mölnaris Grammaticam ; sed ubi, quando non jam memini" 

(TOLDY F.: Régi magyar nyelvészek, 340. 
27 Uo. 293. 
28 Uo. 343. 
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kevés könyvre lehet támaszkodni a kutatásokban.29 Azt mondja, hogy a magyar nyelv hova
tartozásáról, rokonságáról semmit sem tud : „Denique si quis ex me quaerat, ad quam origi
nalem haec referendajingua sit, vei cum quibus habeat cognationem, me nescire fatebor".30 

Hogy vannak-e még Ázsiában magyarok, akik a mi hun-nyelvünket beszélik, azt sem tudja.31 

Ugyanakkor azonban elsőként jelenti ki a leghatározottabban, hogy a magyar nyelv fegy európai 
nyelvvel sem rokon, „cum Europaeis nullám cognationem habere certum est."32 Természetesen 
nyelvtani magyarázatainál, egybevetéseinél felhasználja, vagy inkább segítségül hívja a 
latinon kívül a hébert is. Pl. a héber nyelvtanírók szokására való hivatkozással az igeragozás
nál a 3. személyt teszi első helyre.33 Az igéket 2 csoportba osztja : cselekvő és műveltető 
ragozást különböztet meg (a héberben : K'aUHifil). Ajánlja a magyarban is a héber betűket, 
mert a pontozással a magánhangzók minden változását pontosan követni lehet.34 (Jóval 
később Beregszászi is tesz hasonló javaslatot). Nyelvtanában Johann Clay, német grammatikusra 
hivatkozva, Székely Magyar Krónikájából kimásolva, minden meggyőződés nélkül levezeti ő 
is a magyarok nemzetségfáját Noétól Szent Istvánig.35 A korában dívó etimologizálásba'nem 
bocsájtkozik, pedig már elég korán szerzett ismereteket a szófejtésekre vonatkozóan. Magyar
latin szótárának (1604) Ajánlásában pl. említi, hogy egyszer tanúja volt Károli Gáspár házában 
egy szófejtési vitának. A „köszvény" szóról folyt a vita s végül abban állapodtak meg a felek, 
hogy a „köszvény" a „kötözvény"-ből magyarázható. 

Ha Molnár nem foglalkozott volna a magyar nyelv hovátartozandóságának kérdésével, 
nem latolgatta volna azt alaposan — márpedig ez világosan látszik nyelvtanából és szótárának 
ajánlásaiból — nem valószínű, hogy a már ismert feleletet adta volna. Ahogy megállapította 
a magyar nyelv rokontalanságát, egy lépés kellett volna csak, hogy a kor tudományosságának 
megfelelően a héberben találja meg a hasonlóságot, a rokonságot, "amint ezt mások is habozás 
nélkül megtették. Nem mondta ki nyíltan, hogy nem hisz ebben a nyelvi ősrokonságban, 
de látszik, hogy komolyan mérlegelte s megállapította, hogy a rendelkezésre álló anyag nem 
elegendő ítéletre. Ez, ha úgy tetszik, visszautasításnak is vehető. Lényegében tehát szembeszállt 
egy általánosan elfogadott irányzattal. Magyarázatképpen természetesen gyakran hivatkozik 
a héber nyelvre is, ami a magyar nyelv európaizálásának egyik módja és formája volt. A nagy
tekintélyű nyelvek ugyanis évszázadokon át a nemzeti nyelvek mértékei voltak ; csak rajtuk 
keresztül érvényesülhettek, csak rajtuk keresztül nyerhettek rangot s léphettek az önálló 
fejlődés útjára. 

Föltétlenül látnunk kell itt Molnár egyedülálló tudományos komolyságát. A kor hatalmas 
parancsa, csábítása ellenére nem bocsájtkozik üres spekulációkba. Azzal, hogy csak konkrét 
adatok birtokában lehet tudományos tételeket felállítani, messze előremutató volt. Molnárt 
nem vakította el a dicső múlt délibábja ; az ábrándkergetés helyett a jelenben akart nem
zetének használni azzal, hogy a közoktatás előmozdítására elkészítette az egyre súlyosabban 
nélkülözött latin-magyar, magyar-latin szótárt és magyar nyelvtant. 

III. 

A nemzeti nyelvek kiművelésének terén a használni-akarásnak két útját figyelhetjük 
meg e korban. Az egyik a nemzeti dicsőség utáni vágy, a másik a konkrét segítségnyújtás, a 
közművelődés elősegítése, a kultúra gyarapítása. Ezeket természetesen nem lehet e korban 
élesen egymástól elválasztani, legföljebb arról beszélhetünk, hogy a nyelvtan- és szótáríró 
művében egyik vagy másik szempont túlsúlyra kerül. Korai grammatikusaink közül jellemző 
Komáromi Cs. György hazafias túlbuzgósága a magyar nyelv dicsőítése terén : „Quantum ad 
originem et antiquitatem, linguam Hungaricam, tempore confusionis babilonicae, enatam esse, 
non solum probabile, sed et necessarium videtur. Quia nullius linguae dialectus est, sed lingua 
cardinalis, lingua Mater, non secus ac Germanica, Sclavonica, Graeca, Latina."1 Kétségtelen, 
hogy ebben az időben a nyelvek egybevetésének már vázolt módja bizonyos mértékig össze
függött a hazaszeretet eszméjével. 

29 Uo. 123-124. 
36 Uo. 114. 
31 ,,An verő in Scythicis Asiae finibus supersint gentes aliquae, nostra Lingua Hunniaca utentes 

jux ta cum ignorissimis scio" (Uo. 114.) 
32 Uo. 114. 
33 Uo. 113-114 . 
31 Uo. 123. 
36 Uo. 124. 
1 TOLDY F.: Régi magyar nyelvészek. 341. 
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Szenczi Molnár Albert más módon akart hazájának, népének használni. Segíteni akarása 
nem üres ábrándokból, nem a tudományok mértéktelen s önmagukért való elsajátítása vágyá
ból táplálkozott: „Innét vagyon, hogy ez hires akadémiákban fő tanítók közt forogván, 
nem kapok, ez világon gazdagító tudományokon, hanem ollyakat kévánok, mellyekkel leg
többeknek használhassak az mi nyomorgó hazánkban.. ."-mondja „Psaltérium Ungaricum"-
ának (Herborn, 1607) Előljáró beszédében. 

A tudományok elsajátításának az élet realitásaihoz simuló módja jellemző az elinduló 
korabeli polgárosodási irányzatra, amelynek Molnár is képviselője volt. Érdekes ebből a szem
pontból Tolnai Fabricuis Tamás Molnárhoz intézett levele. Azt tanácsolja, hogy csak olyan 
dolgokat tanuljon, aminek hasznát veheti, hogy',,.. .stúdiósa quoque iuventus te cum multa 
fruge docentem audire possit".2 Hazaszeretetéről, „nyomorgó" hazáján való segíteni akarásáról 
többször is nyilatkozik. Rémhez írt levelében latin-görög-magyar szótárával kapcsolatban is 
azt olvassuk, hogy ezzel is használni akar nemzetének : „ . . .miscellae patriae satisfacere".3 

Még bővebben beszél hazaszeretétéről s szótár ajánlólevelében, ahol egy Platon-idézetet fordít 
magyar nyelvre, ezzel mintegy jellemezve munkásságának, életének célját, de ezen keresztül 
minden nemzete baján segíteni akaró tudós életcélját is : „Nemcsak magunknak születtünk, 
hanem születésünknek egy részét hazánk tulajdonítja magának, más részét szüleink, az többi 
részét egyéb barátaink." Magyar-latin szótárának Ajánlásában is többször mondja, hogy 
munkáját a közjó, a tanulóifjúság érdekében írta, a hazai nyelv ügyét akarja előmozdítani.4 

Érzi, hogy égetően szükség van egy szótárra. E tekintetben nagyon el vagyunk maradva 
Európa többi nemzeteitől: „Et hoc tali libro inter omnes Europae nationes Latiné doctas, 
sola gens nostra adhuc fűit destituta" — írja latin-magyar szótárának II. Rudolf császár és 
a magyar királyhoz intézett Ajánlólevelében. 

De nemcsak maga állítja, hogy munkásságával hazájának igyekszik szolgálni, elismerik 
ezt itthon és külföldön is egyaránt. „Hogy szinte távoly vagyon is, mégis sok hasznos munká
jával hűséggel és szeretettel szolgál hazájának" — írja Asztalos András Nagyszombatról a 
Németországban tanuló Molnárnak.5 Egy másik levelében ezeket írja : „A Kegyelmed jó 
hírén és nevén örülök szüvem szerént, nem csak azért penig, hogy Kegyelmed minden jóakarat
ját mutatja hozzám, hanem Kegyelmed távolylétében is nemzetségének és szerelmes hazájá-
jának hogy örömest szolgál".6 A wittenbergi magyar coetus is elismeri, hogy munkássága nagy 
hasznára van a hazának : „Quae equidem fateor ingens commodum patriae attulisse".7 

Az előzőekhez hasonlóan nyilatkozik Rittershausen Konrád.8 Scultetus Ábrahám azt írja 
Molnárnak, hogy többet tud hazájának szolgálni Németországban, mintha Budán élne.9 

Az altdorfi egyetem rektorának Molnár részére adott bizonyítványában ezeket olvassuk ; 
„Hoc quoque tempore, quo nobiscum fűit, Dictionarium Latino-Ungaricum novo exemplo 
et magna cum industria conscripsit. Quem laborem speramus suae gentis pueris magno usui 
fore et ad humaniores literas excolendas et promovendas summopere profuturum esse".1(> 

Csak néhány jellemző levelet ragadtam ki, ezeken kívül még számos levél és üdvözlővers 
méltatja Molnár nyelvészeti munkásságának hazája művelődésének, felvirágoztatásának 
szempontjából hasznos voltát. Piscator János üdvözlőverse pl. ilyen szavakkal kezdődik : 
„Ungaricae columen linguae.. . " n 

Az előzőekből is látható, hogy komoly jelentőséget tulajdonítottak Molnár nyelvtudomá
nyi munkásságának. Életének javarészét külföldön töltötte ugyan, de minden idegszálával 
összefüggött nemzetével. Ugyanakkor azonban szemmeltartotta a nagyobb, európai közösséget 
is. Mint ahogy az I. pontban, most is hangsúlyoznunk kell, nyelvtudománytörténetünkben 
Molnár volt az első, akinek nyelvészeti munkássága európai színvonalra emelkedett s ezen 
keresztül nyelvünk európai rangot kapott a szakirodalomban. Molnár nyelvészeti jelentősége 
koráqan nemzetközi jelentőségre tett szert. Rem György írja Molnárnak : Gaudeamus omnes 

2 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 105. 
3 Uo. 352. 
4 „Eorum ego vestigia sequens pro ingenii mei tenuitate meoque seti modulo seu talento, pátriám 

linguam promovere cupiens, collegi voces Ungaricas hinc inde in quotidiano vulgi termone spa r sas . . . Ugyan
csak az ajánlásban : „Harum itaque vir tutum vestrarum consideratio et admiratio me permovit a tque 
excitavit, ut confidenter VV. III. MM. appellarem et patrocinium vestrum implerarem, cum et ipse a puero 
studia et conatus eo direxirem meos, ut afflictae patriae mea etiam qalisqualis opera in scholis et €cclesiis 
olim utilis esse posset." 

5 DÉZSI L.: Szenczi M. A. Naplója, levelezése és irományai. 338. 
6 Uo. 318. 
' Uo. 227. 
8 Uo. 441. 
• „En laetor te subsistere in Germania, ubi plus patriae opera tua prodesse potes, quam si in ipsa Buda 

habitares" (Uo. 342.) 
16 Uo. 439. «. 
11 Uo. 449. 
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literarum amantes literas florere teque illid ipsum pro tuo curare modulo, uti et Pannona 
inclarescat lingua Germanis nostris aliisque populus".12 

Nyelvészeti munkásságának nemzetközi jelentőségét maga Molnár is tudta. Mind 
szótárában, mind pedig nyelvtanában tekintettel volt a külföldre, különösen fonetikai vonat
kozású magyarázataiban. Magyar-latin szótára (1064) előtt pl. a következő helyesírási, ill. foneti
kai útmutatást adja: „Orthographiam secutus sum usitissimam: Cz compositum consonans, 
pro quo alii eh, quidam cs, nonnulli Ts ponunt in Czap, Czep, Czik, Czok, Czuka, Vaczora, 
Lencze, Takacz, Górcz, libenter retinui, cum et Poloni et Bohemi eodem modo seribant et 
proferant... Vis, autem huius cz eadem est, quae in lingua Germanica tsch in Mentschen, 
homines stb." Hasonló fonetikai egybevetésekkel találkozunk nyelvtanában is.13 Szótárát 
véleményezésre elküldte több tudós barátjának és ismerősének, így többek között Ritters-
hausennek,11 Rém Györgynek,15 Kepler Jánosnak,16 Heuss Károlynak17 és másoknak. Vélemé
nyüket szívesen meghallgatta, tanácsaikat jónéven vette. Mindebből határozottan az látható, 
hogy a magyar nyelvet európai mértékhez akarta szabni, egy nagyobb keretbe akarta elhelyezni. 

Eközben érdeklődést keltett a magyar nyelv iránt. Helyesebben : meggyorsította a 
magyar nyelv felismerésének folyamatát, amely előbb-utóbb úgyis elvezetett volna a teljes 
felismerésig. Rumel János pl. arra kéri, írja le neki a Genezis első fejezetét, megadva minden 
egyes latin szó mellett a magyar jelentést.18 Nyilván tanulmányozni kívánta a magyar nyelvet. 
Marcellus Dávid további munkára ösztönzi s dicséri, hogy a magyar nyelvet ősi szépségében 
és méltóságában mutatja be.19 Ahogy a magyar nyelv, mint olyan, ismertté kezd válni, ezen 
keresztül egy másik nyelv felé is kezd fordulni a figyelem ; Alsted Henrik biztatja Molnárt, 
hogy tanuljon meg törökül.20 Az általános érdeklődést igen jól le lehet mérni a könyvpiacon. 
Rittershausen arról számol be Molnárnak, hogy a marpurgi könyvpiacon egy könyv sem 
oly kelendő mint Molnár szótára.21 Asztalos András panaszkodik, hogy „A Dictionarium, kit 

* Kegyelmed edált, igen felette szűken érkezik hozzánk. Én még egynél többet nem láthattam 
benne, nem tudom, hova oszlott el, hogy ily ritka. Bizonyára kedves volna, ha kaphatnák."22 

Külföldi barátainak és ismerőseinek hozzáintézett meleghangú levelei egy nagy szellem 
körvonalait rajzolják ki. Halhatatlanság vár rá és az utókor hálával fog reá emlékezni. „Gratus 
érit hic labor tuus omnibus popularibus tuis sine dubio et tibi gloriosus ad posteritatem" — 
írja Keckermann Molnár szótáráról.23 Tehetség'e, szorgalma s a nemes ügy érdekében kifejtett 
buzgalma mindenütt elismerésre talál. „Leoném ex ungve cognovi" — mondja Heuss Károly 
szótára előszaváról.25 

Szótárait és Nyelvtanát Magyarországon is kedvezően fogadták. Legalábbis a hozzá
intézett levelekből ezt olvassuk. Az itthoniak közül talán Suri Orvos Mihály ismerte fel leg
jobban Molnár nyelvtudományi jelentőségét. Magasztaló szavaiban lelkes biztatás is van : 
arra ösztönzi Molnárt, hogy mostmár készítsen egy négynyelvű szótárt is.26 Rátkay György 
levele arról ad hírt, hogy Molnár nyelvtana még ellenségeinek (ti. a katolikusoknak) is tetszett; 
maga Pázmány Péter is elolvasta és nem fukarkodott a dicsérő megjegyzésekkel.27 Taksonyi 
Péter meg van győződve arról, hogy az irodalom ügyét is nagymértékben szolgálja a szótár.28 

12 Uo. 161. 
s i3 Yg TOLDY F.: Régi magyar nyelvészek.' 118. 

14 „Specimena lexici tui, quae misisti, placuerunt et mihi et domine Rhumeiio". (DÉZSI L.: Szenczi 
M. A. Naplója, levelezése és irományai. 154.) 

15 Uo. 172. 
16 Uo. 178. 
17 Uo. 203. 
18 Uo. 145. 
19 „Non possum verbis explicare animi mei laetitiam et iubilum, quod mihi peperit ardor et zelus ille 

tuus linguam Hungaricam, quae exteris quibusdam nationibus ob eius ignorentia barbára et insolens imo 
etiam delicatis auribus ingrata esse videtur, excolendi, et in avitum suum nitorem et decus restituendi." 
(Uo. 181.) 

26 Uo. 333. 
21 „Audio nullum ex libris ipsius ita esse vendibilem mercem, ut tuum dictionarium, de qua utrique 

vestrum gratulor" (Uo. 285.) 
22 Uo. 254. 
23 Uo. 187. 
24 Uo. 202. (Lingelsheim levele) 
25 Uo. 203. 
26„Effert Ungaria te patrono caput, superbiunt christianae literae te parente, reflorescit concussae 

gentis lingua, abundat coelestis roris foecunditate, tua opera, sapientiae campus. Quis ex tam arido trunco 
tam foecundam sperabat messem. O felicis genii felicissimos labores! Perge, perge et quadrilingue ede dictiona
rium. Laboris tui memoria canescit seclis innumerabilibus." (Uo. 314.) 

27 „Tuae Claritatis industria in laboribus librorum experimendorum non solum laudatbr a piis menti-
bus, imo etiam adversariis. Nam mense Novembri visa est mihi nova vestra Grammatica, quam a me pos-
tulavit noster cardinalis cum suo Petro Pazman et totam perlegit, admiratus laudavit, nisi methodus Ra-
mae ipsis displicuit." (Uo. 366.) 

28 Uo. 149. 
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Nagy lelkesedés és megértés sugallja Szíjgyártó Lukács29 és Szenczi Csene Péter levelét is.30 

Egy nagyobb közösség, talán a nemzet tolmácsa Asztalos András, amikor írja : „Mert minden 
rendek, főemberek és közönségesek, ifjak és öregek nagy ájtatossággal emlegetik és szüvek 
szerént várják Kegyelmedet."31 

E fejtegetések Szenczi Molnár Albert nyelvészeti munkásságának csak néhány részletére 
terjedtek s ebben is inkább külföldi vonatkozásai domborodtak ki. Egyházi jellegű munkáit 
célkitűzésemből következőleg nem érintettem, bár nem lett volna érdektelen nyelvészeti 
és egyházi munkásságának egybevetése abból a szempontból, hogy korában melyiknek volt 
nagyobb jelentősége. 

A külföld számára Molnár inkább nyelvész volt, míg hazája számára — tekintetbe 
véve a korabeli Magyarország vallási harcai mögött megbúvó társadalmi harcokat, az érlelődő 
népi mozgalmakat — inkább prédikátor, zsoltár- és bibliafordító. Ez látható, anélkül, hogy 
hazája számára nyelvészeti munkássága emögött háttérbe szorulna. 

HEREPEI JÁNOS 

APÁCZAI CSERE, NAGYAJTAI CSEREI 

Apáczai János életét nyomozva, régóta feltűnt nekem az a körülmény, hogy az Olt 
jobb és bal partján elterülő s egymástól csupán csak a folyómederrel elválasztott határú 
két községben egy időben él ez a két, különbözőnek tartott, tulajdonképpen azonban mégis 
csak azonos nevű család. Bár nagyon jól tudom, hogy a nagyajtai Csereiek fészke a kissé 
északabbra fekvő Bárót községig nyomozható vissza, azonban e csekély térbeli eltolódás mit 
sem változtat azon a helyzeten, hogy az átáramlás a folyó egyik partjáról a másikra minden 
feltűnőbbnek tetsző külső indok nélkül is könnyen megtörténhetett. 

Mielőtt e feltevés bebizonyításához fognék, e családok eredeti nevét annál is inkább 
megállapítandónak tartom, mivel Apáczai professzorról tudjuk, hogy megállapodott férfi
korától kezdődó'leg Csen'-nek írta magát. Igaz, semmi kétség sem fér hozzá, hogy nevét eredeti
leg ő is csak Csere alakban használta. így találjuk a külső országokbeli akadémiai anya
könyvekben, továbbá a Magyar Encyclopaedia címlapja szövegében, valamint ezekkel egy
idejű sajátkezű feljegyzéseiben, eleintén még akkor is, amikor könyvtári könyveinek tulajdon
jogát jelölendő, birtokos esetbe helyezett nevét (1651-ben) Johannis Tsere Apatzaei-nek 
írta. Későbben azután a családnevet is megkísérelte hajlítani, azonban az alanyesetben 
Chiereius Apacaius nehézkesen hangzó szavakból —- a hangtorlódást megszüntetendő — 
az egyik magánhangzót egyszerűen kiugratta s az így formálódott Chierius Apacius alakot 
helyezte Johannessei együtt birtokos esetbe. Ezért olvashatjuk több könyvén Johannis 
Chierj Apacii sajátkezű megjelölést.1 De egy feltevés szerint ezért történhetett az is, hogy e 
genitivusban levő alakból ismerősei és barátai nem tudván kihámozni a helyes nevet, alany
esetben is ezt a Chjeri-vé torzult formát kezdették használni.2 Minthogy pedig élőszóval mindég 
csak az Apáczai névvel illették, későbbi korában — az idegenek példamutatását követve — 
egy vagy két, tőlünk tudott esetben ó'maga is ebben a változatban írta nemcsak birtokos-, 
hanem alany- vagy más esetben is előforduló teljes nevét.3 

Az elmondottakban részleteztünk egy, szemünk előtt lefolyt Csere > Cseri név
változási folyamatot, ez azonban amint keletkezett, Apáczai professzorral együtt éppen olyan 
hamar ki is halt : nem lévén nevének senki folytatója', aki az önkényes névtorzítást talán 
kegyeletből, avagy megszokásból tovább erőszakolja. 

Ezzel szemben vegyük részletesebb taglalás alá a család eredeti Csere nevét. Termé
szetesen azonnal félretehetjük a cser — cserefával — cserjéssel való rokonhangzás elemzését, 

29 Uo. 260. Vö. még : 290. 
36 Uo. 306. 
31 Uo. 318. 
1 Az átvizsgált könyvek mind a kolozsvári református kollégium nagykönyvtárában vannak, ahol 

külön csoportba gyűjtöttem össze. 
2 így írta 1658-ban Enyedi M.János gyalui pap Apáczai nevét dativusban : Johanni Chierj Apacio-nak. 

(E könyv hasonlóképpen a kollégiumi nagykönyvtárban van.) • 
3 Többek között az Apáczai-album címlapján ablativusban' levő 1656. évi saját kezö aláírásában: 

a Joh. Chierj Apacio. (A koll. levéltárában) 
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