
A magyar szotárirodalom.} 

(Első közlemény.) 

A szótár szót a XVI., XVII. és részben a XVIII. század írói 
nem ismerték. SZIKSZAI FABRICIUS BALÁZS Nomenclaturá-jának 
ÚJFALVI-féle kiadásában (először 1597, az idézet az 1619-i kiadás
ból való) a Dictionarium Latino-Ungaricum = « N e v e s k ö n y v , 
Deákul s- Magyarul», míg MOLNÁR ALBEET szótárában « d i c t i o -
n á r i o m » (v. ö. 1. kiadás: «Altórfium-Városka az Noribergai vrac 
tartományában . . . Holot ez D i c t i o n a r i o m o t írta ALBERTUS 
MOLNÁR. 1603. esztendőben*)), « k ö n y v avagy E e g e s t r o m , 
L a y s t r o m , Melyben minden igék rendel föliratatnac es meg-
magyaraztatnacw (v. ö. 1. kiadás dictionarium szónál), «Igéket 
magyarázó k ö n y v . D i c t i o n a r i o m » (Lexis . . . Lexicon szónál 
a 2. kiadásban) olvasható. COMENIUS «Lexicon januale» (1652, 
10. b. 1.) kiadói a «Lexicon vocum»-ot «a Szoknak L a j s t r oma»-
val fordítják, míg ugyané könyv XXV. fejezete szerint «Lexicum: 
vocum totius linguae recensitio = Szokat m a g y a r á z ó k ő n y v». 
Általában állíthatjuk, hogy a XVIII. század közepéig irodalmunkban 
vagy a latin szót használták s z ó t á r jelentésben, vagy pedig körül
írva, magyarázó kitétellel éltek. PÁRIZ-PÁPAI szótárának BoD-fóle ki
adásában (1767) jelenik meg először a szótár szó ; e kiadásban ezt 
olvassuk: ((Lexicon . . . Zőtár,szokot magyarázó könyv».MivelPÁRIZ-
PÁPAI szótárának előző kiadásaiban (1708, 1762) a latin részben sem 
a d i c t i o n a r i u m , sem pedig a l e x i c o n szó elő nem fordul, azt 
kell állítanunk, hogy ezt az adatot BŐD PÉTER iktatta be a szótárba, 
s mivel régies, az ő szótárában használt helyesírástól elütő alak-

*) A budapesti tud. egyetemen az 1904—5. tanévben tartott elő
adások. 
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ban közölte (a szótárban ugyanis az sz hang sz-\e\ van jelölve), az 
a gyanú támadhat, hogy BOD a szót valahol valamely könyvben 
olvasta. Ez volt a véleménye BÁTH MÁTYÁsnak és SÁNDOR IsxvÁNnak. 
SÁNDOR ISTVÁN «Toldaléka" (1808) élőbeszédében ezt olvassuk: 
•^Lexicont PÁRISPÁPAI vagy inkább BOD PÉTER Zóíarnak nevezte, 
a' melly Szót alkalmasént valamelly irott vagy nyomtatott régiebb 
Könyvünkben találta. Ezt BÁTH MÁTYÁS Ur észre vévén, a'Lexicont 
Szótárnak mondotta Hírmondójában». S csakugyan BÁTH MÁTYÁS 
«Magyar Hirmondójai* ohozta a szót forgalomban (v. ö. SZILY, 
NyŰSz.), a mennyiben lapja 1781. évi folyamában (187. 1., majd 
245. és 326. 1.) ezt olvassuk: «S z ó t á r . . . így nevezi egygy tudós 
levelezőm Magyarul igen helyesen a Lexicont . . . A S z ó - t á r t 
nem én találtam-fel újontan, hanem BENKŐ JÓ'SEF Uram emlékez
tetett reá, hogy PÁPAI PÁRIZ akképen tészi-ki a Lexicont Magyarul: 
mert az ő Zótarjánn kétség kívül Szó-tárt kell érteni; s az azt 
valamelly régibb könyvben fogta úgy írva találni, nem tudván 
pedig igaz értelmét, azonképpen a maga Dictionariumába bé-
j egyzette». 

BOD Z ó t á r adata régiségének a kérdését a kortársaknak nem 
sikerült tisztázniuk, s ezt a kérdést azóta sem helyezték minden 
kétséget kizáró világításba. Mindazonáltal a legnagyobb valószínű
séggel állíthatjuk, hogy a szótár szó a XVIII. század második felé
ben keletkezett tudatos, nyelvújító alkotás. Hogy tudatos alkotás, 
következik abból, hogy összetétel a szó-hói és a tár-bői, tár pedig 
abban a használatban, hogy jelenti «azt a helyiseget. szekrényt, 
épületet, házat, termet stb., a melyben holmit tartanak, őriznek, 
öszvegyüjteneko (CzF.), tudatos alkotás, melyre a legrégebbi adat 
1754-ből való (v. ö. SZILY, NyŰSz.). A szótár szó tehát tudatos 
alkotás, akár úgy képzeljük el a dolgot, hogy a szó-ból és a tór-ból 
való, akár pedig SZILY vei tartunk, a ki szerint «alkalmasint a szó
tárházból a ház elhagyásával)) (vö. NyÚSz. íar-nál) készült. [Egyéb 
kifejezések: Szószerzőkönyv, tárkönyv, Hírmondó 1781. 326 l.j 

A kortársak azonban nem voltak elragadtatva az új szótól; 
«a Debreczeni grammatika (1795) nem helyeselte, SZAKLÁNYI pedig 
ugyanazon évben kifigurázta» (SZILY, NyÚSz. szótár-nál). SÁNDOR 
ISTVÁN is az ellenzők táborába állt «Toldalék a' magyar deák szó
könyvhöz, a mint végsöször jött ki 1767-ben és 1801-ben»> czímü 
műve (megjel. 1808) élőbeszédében, s ő a szókó'nyv-et ajánlotta (vö. 
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még Sokféle VIII. 40: A magy. nyelv és sz ó k ö n y v e k r ő l ) , a 
mely a ném. Wörterbuch mintájára készült (a ném. szó keletkezésé
ről 1. GRIMM szótára bevezetését). Az ő nyomdokain haladva szó-
könyv-nek nevezte a lexicon-t VERSEGHY FERENCZ, MÁRTON JÓZSEF 
és KASSAI JÓZSEF is. Az ellenzők daczára is a szótár lassan-lassan 
terjedni kezdett; BARÓTI SZABÓ DÁVID (Kisded S z ó - t á r 1784, 1792), 
MAKÓ PÁL (Egy Magyar S z ó t á rnak készítésére intéző vélemények, 
1792), a külömbőzö tiszti s z ó t á r a k szerzői (1806-tól), SIMÁI 
KRISTÓF (Vég tagokra szedetett Szó -Tá r , 1809—10), KRESZNESICS 
FERENCZ (Magyar Szótár, 1831—32) lassan-lassan diadalhoz juttat
ták a szót. Teljes diadalhoz azonban az segítette a szótár szót, hogy 
a Magyar Tudós Társaság is ezt használta (v. ö. TELEKI JÓZSEF gróf: 
Egy tökéletes magyar s z ó t á r elrendeltetése, készítése, módja, 
1817, 1821, Magyar Táj s z ó t á r 1838 és a CZUCZOR-FOGARASI féle 
s zó t á r és erről szóló előzetes jelentések). A XIX. század 50- es 
éveiben «lexioon, dictionarium, wörterbuch» jelentésben a szótár 
ügyszólván az egyedüli kifejezés (így jelennek meg BALLAGI stb. 
míívei). A szótár szót a teljes győzelemhez mindenesetre a neológia 
segítette, a mely mindenkor a maga alkotásának tekintette. 

Mikor szótárról beszélünk, mindig olyan szellemi termékre gon
dolunk, a melyben valamely nyelv szavai b e t ű r e n d b e n vannak 
fölsorolva. A szótár fogalmának tehát lényeges jegye az alfabetikus 
sorrend. Az abécze szerint való elrendezés pedig nem tudományos, 
hanem csak praktikus szempont, s a szótár nem is egy huzamban 
való olvasásra szánt mű, hanem tudományos foglalatosságainknál 
és egyéb szellemi szükségletünknél afféle kisegítő könyv. (Ez a 
tudományos szótárakra is áll, mert az alfabetikus elrendezés nem 
tudományos szempontból alkotott rendszer, v. ö. ZOLNAI, AZ új Nagy 
Szótár feladatáról 30. 1., a hol PAULt idézi, a ki egyfolytában 
szeretné olvastatni művét.) Az olyan szótári műveknél mármost, a 
melyeknek gyakorlati czéljuk van, t. i. segédeszközök idegen nyelvű 
szövegek megértésénél, idegen nyelvek tanulásánál, nagyon fontos, 
hogy a gyakorlati czél érdekében, a használhatóság szempontjából 
a legmesszebb menő következetességgel megszerkesztett abécze-
rendben soroljuk fel a szavakat. A gyakorlati czél megköveteli, 
hogy ettől még az alárendelő összetételeknél se tágítsunk s a szót 
ne a föfogalmat kifejező utótagnál értelmezzük, hanem az előtag 
követelte abécze-rendben haladjunk. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXV. 9 
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A tudományos szótáraknál azonban a szoros abécze-rendtől 
gyakran eltérnek az írók. GEIMM szótára, a Czuczon-FoGAKASi-féle 
nagyszótár, SZAMOTA-ZOLNAI Oklevél-Szótárasa SziNNYEi-fóleMagyar 
Tájszótár (ez utóbbi csak az igekötős őszszetételeknél tesz kivételt) 
szoros betűrendet követnek, a Nyelvtörténeti Szótár szerkesztői 
azonban a szoros betűrendet megbolygatták. Legelőszőr is bele 
vitték a szoros betűrendbe a szavak etymologiai összefüggését, a 
mivel kétségtelenül nagy szolgálatot tettek az etymologiai szótár
írónak is. A NySzót.-ban pl. a tökéli a tesz ige származékai közé 
van fölvéve, az állapot az áll alá stb. Az alárendelő összetételeket 
meg, hogy az egyes szók jelentésbelileg ne legyenek kiszakítva az 
őket tudományos szempontból megillető helyükből, a főfogalmat 
kifejező utótagnál tárgyalják. Egy részt tehát etymologiai össze
függés kedvéért, másrészt, hogy a szavak jelentéstani szempontból 
ne legyenek elszigetelten tárgyalva, az alfabetikus sorrendbe tudo
mányos szempontokat vittek bele. Mindkét vállalkozásukért elis
merés, s nem gáncs illette volna őket. Hogy azonban mégis gáncs 
érte őket még az avatottabbak részéről is, annak oka, hogy a fent
vázolt két tudományos szempont a legnagyobb vaskövetkezetességgel 
gyakran végre se hajtható, mert a czímszónak ide vagy oda sorolása 
gyakran maga is hosszabb bizonyításra szorul. A kedd szót pl. 
szabályszerűen a két számnévnél, az orczá-t a száj-nál kellene 
tárgyalni; a húshagyó-í a hagyó-néX, a húshagyó kedd-et pedig kedd-
nél kell felemlíteni. De épp az utolsó példa mutatja, hogy a fentebbi 
tudományos elv szoros figyelembe vételével már a húshagyó is két 
külön helyre kerül. 

Mindezeket figyelembe véve nekünk is az a nézetünk, hogy 
a tudományos szótárakban is szoros alfabetikus sorrendnek kell 
lenni (v. ö. PETZ GEDEON, Szótárírás és szótárirodalom, NyK. XXVIII. 
212.), s a fenti két tudományos szempontnak utalásokkal kell eleget 
tenni. így legalább elkerüljük azt, hogy a szótárhoz még külön 
szómutatót kell készíteni. 

Semmiféle tudományos elvvel sem támogatható azonban a 
szavaknak olyan fölsorolása, a milyen egynémely külföldi szótár
ban van. Csak egyet mutatok be e nemből. SCHMELLER «Bayerisches 
Wörterbuch/>-ja (először 1827, másodszor 1872—4) a következőkép 
van elrendezve : A szókezdetre döntő a szókezdő mássalhangzók 
képzésének helye; így történik, hogy a b-n kezdődő szavak után 
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a p-n kezdődők, a d-n kezdődők után a t-n kezdődők következnek. 
A szókezdő szótag (-\- a, e, i, o, u) után számba veszi abócze-rend-
ben a német alfatjetumot. E szótárban tehát a bab, beb, bib, bob, 
bub kezdetű szavak után következnek a ba (e, i, o, u) + ch-n kez
dődők, majd ba (e, i, o, u) + ck-n, ba (e, i, o, u) + d-n stb. 
E rendszer aztán, a melyet a szótár használójának, ha nincs a 
műhöz index, külön meg kell tanulnia, nem is egyéb, mint egy 
tisztán praktikus szempontból kifejlődött dolognak, s az alfabetikus 
sorrend csakis ilyen praktikus szempont, eredeti mivoltából való 
teljes kiforgatása. Van a mi irodalmunkban is ilyen szótár, s ez a 
SIMÁI KRISTOFÓ, a mely a szavak végét, a mely sokszor a képzővel 
azonegy, veszi alapul, s így sorolja fel a szavakat, úgy hogy SIMÁI 
tulajdonkép rím-szótárt írt (előszavában meg is írja, hogy ez is 
czélja volt művével). 

Mindezekből a mi meggyőződésünk az, hogy a szótárnak 
szorosan abécze-rendben kell írva lennie. 

Az a c z é 1 már most, a melyet a szótáríró valamely nyelv 
szavainak abécze-rendben való felsorolásával el akar érni, két
féle lehet: 

A) Vagy azt akarja, hogy egy nyelv szavait egy másik nyelv 
segítségével magyarázza abból a czélból, hogy idegen szöveget 
megértsünk, idegen nyelvet megtanuljunk. Ilyenek a két-, esetleg 
többnyelvű szótárak. Az e csoportba tartozó művek történeti 
egymásutániságban való vizsgálatából látszólag semmi tanulság 
sem származik, haladás is csupán annyi van bennük, hogy a 
későbben megjelentek teljesebbek az előbb megjelenteknél. Több 
bennük a szó vagy jelentésárnyalat (v. ö. WÖLFLIN, Archív f. lat. 
Lexikogr. XIV. 114.), s ez legföljebb azzal a haszonnal jár, hogy az 
olvasó az idegen szöveget elődeinél jobban, pontosabban tudja 
lefordítani, megérteni. Jól lehet ez a haszon sem kicsinyelni való, 
mégis csak lászat az, hogy e történeti fejtegetésben más tanulság 
ne rejlenek. Mivel ugyanis az ilyen két nyelvű szótárak tuljdonkép 
segédkönyvek a tanulásnál, illetve tanításnál, fontosságuk azon
kívül, hogy általában terjedelmesebb szókincset őriztek meg, mint 
az egykorú irodalom, s hogy tájékoztatnak nagyjában a régibb ko
rok nyelvtudományi felfogásáról, pedagógiai is. COMENIUS «Lexicon 
januale»-ja pl. tanúskodik arról, hogy a latin szavaknak etymologiai 
csoportokban való tanítása megvolt iskoláinkban a XVII. század-

9* 
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ban; viszont a különféle nomenclaturák a latin szavaknak fogalom
körök szerint való tanításáról tesznek bizonyságot, a melyben 
COMENIUS azt az újítást tette, hogy az egy fogalomkörhöz tartozó 
szavakat beszélgetés formájában mondta el hozzákapcsolván képe
ket : szemléltetést. Psedagogiai kérdés az is, hogy az igék mikép 
tanítandók, vájjon a jelentőmód jelen idejének 3. személye legyen-e 
az alap, a melyből kiindulunk, vagy pedig a főnévi igenév. A mi 
szótáraink túlnyomó része a főnévi igenevet közli, s csak csekély 
része a jelentő mód jelen idejének egyes első személyét. A két vagy 
többféle nyelvű szótárak tehát psedagogiai emlékek. A pöedago^ia-
történelmi tanulságokon kívül azonban a szótárak történeti egy
másutániságban való vizsgálata más tanulságokat is rejt magában. 
Fontos művelődéstörténeti mozzanat, mikor lép fel szótárainkban 
a német nyelv abból a czélból, hogy azt iskoláinkban tanulják; 
mikor jutunk az idegen nyelvek tanulásában odáig, hogy szükségünk 
van olasz-, franczia- vagy angol-magyar szótárra. Művelődéstörténeti 
fontosságuk van a különféle szakszótáraknak is. Az 1805. évben 
meghozza az országgyűlés azt a törvényt, hogy a hivatalokban a 
latin nyelv helyébe a magyar lépjen. S e törvény nyomában felbuz
dult nemzeti életnek élénk tanúbizonyságai a különféle tiszti szó
tárak, a melyek a XIX. század első felében 1806-tól fogva meg
jelentek. S hasonló művelődéstörténeti mozzanatok olvashatók ki 
a XIX. század második felében keletkezett kereskedelmi, tőzsdei, 
postai stb. szakszótárakból. 

A ket- vagy többnyelvű szótárakban is tehát, jóllehet ((régeb
ben jóformán csak a szóalakok öszeállítására s jelentésüknek egy
szerű közlesérew (NyK. XXVIII. 199) szorítkoztak, nyelvtudományi 
szempontból való tanulságokon kívül sok a pedagógiai, művelődés
történeti tanulság is. Mi fejtegetéseinkben ezeket a szempontokat 
sem mellőzzük, de főtörekvésünk csupán az lesz, hogy e szótári 
műveket nyelvészeti szempontból tárgyaljuk. 

B) Míg azonban az A) alatt felsorolt müveknél a czél gyakor
lati, addig e második csoportba tartozó müveknél tudományos czél 
lebeg a szótáríró szeme előtt. Azok számára szerkeszti ugyanis 
szótárát, a kik egy-egy nyelv minden egyes szavának az élete 
történetét akarják megismerni. Ismerni akarják a szó jelentését, 
illetve mivel egy-egy szónak rendesen több jelentése van, tudni 
akarják e jelentések történeti fejlődésben bemutatott egymáshoz 
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való viszonyát (v. ö. PBTZ GEDEON, Szótárírás és szótárirodalom, 
NyK. XXVIIL, ZOLNAI GYULA: AZ új Nagy Szótár feladatáról 
29. 1.). Tudni akarják, melyik jelentés mikor lép fel, meddig 
tart, mikor csap át más jelentésbe, milyen körben járatos 
(irodalmi nyelv, társalgási nyelv, műnyelv, vidékiesség stb.) 
ma vagy volt járatos a múltban. A különféle jelentéseknek egy
másból való fejlődése magyarázásánál szüksége van a szó első 
jelentésének megállapítása czéljából a szó eredetére. Az eredet
nek minél biztosabb és helyesebb megállapításához azonban 
szüksége van arra, hogy összegyűjtse az összes alakváltozatokat 
a régi és az élő nyelvből Mívelődéstörténeti szavaknál ki akarja 
mutatni a szó első, legrégibb előfordulását, s a kihaltaknál lehetőleg 
pontosan az utolsót. A tudományos értelemben vett szótár ilyen 
szempontokból igyekszik feltárni valamely nyelv szavainak élete 
történetét. S mert így tárgyi tartalommal tölti meg az egyes szavak
ról való fejtegetéseket, ezt a csoportot tárgyi (reális) tartalommal 
bíró szótárak csoportjának fogjuk nevezni. Az a tárgyi szótár, a 
mely a fentvázolt szempontokat figyelembe véve tárgyalja valamely 
nyelv egyetemes szókincsét, az illető nyelv nagy szótára. Csakhogy 
egy-egy ily nagyszótár megvalósítása igen nagy, egy-egy ember 
erejét meghaladó feladat. Már az egyetemesség szempontjából is 
bizonyos engedményeket tesznek önmaguknak a szótárírók. Nagyon 
sok nagyszótár a tulajdonneveket (hely- és személynevek), s rész
ben a keresztneveket nem dolgozza fel, hanem külön függelékben 
óhajtja őket bemutatni. Ez volt a terve a mi Nyelvtörténeti Szó-
tárunk-nak (v. ö. Bevezetés XVIII: ((Keresztnevek és népnevek))), s 
ezt szándékozik tenni külön onomasticon alakjában a ((Thesaurus 
Linguse Latinseo is. A CzuczoR-FoGARASi-féle nagyszótár minden 
személy- és helynevet felvesz; az Oklevél-Szótár abból indul ki, 
hogy a mely személy- és helynév közszóból magyarázható, azt a 
szótárba fel kell venni. ZOLNAI e tárgyról így nyilatkozik «Az új 
Nagy Szótár feladatairól)) czímü dolgozatában (24. 1.): «Mi . . . . a 
tulajdonneveket mint ilyeneket általában kizárandóknak tartjuk 
az új szótárból ; azonban a világos fogalomszókból alkotottakat 
az illető szók alatt példaképen, esetleg regi adataikat szükség 
esetén nyelvtörténeti tanulság czéljából idézni óhajtjuk. Különösen 
az Árpád-kori helynevekkel kell ezt tennünk, a melyek egyúttal a 
bennük megőrzött fogalomszóknak legrégibb adataiul szolgálhatnak. 
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Nagyon természetes, hogy a köznévül is használt tulajdonnevek, 
valamint különös jelentésű köznévi származékaik már nem marad
hatnak ki szavaink tárházából.)) 

A hely és személynevek épp úgy tagjai a nyelv szókészletének 
és éppúgy alá vannak vetve e szókészletet érő hangtani változások
nak, mint akár a közszavak. A m. Gyécsa névből akkor lett Décse, 
a mikor a gyisznó-, gyió, gye-ből disznó, dió, de. A m. Balaton-t 
akkor írják Bolatin-nak, Bolotum-n&k, a mikor az asszony-t achscin-
nak, ozzun-nak stb. Ha mi a közszavakat elválasztjuk a személy- és 
helynevektől, akkor a magyar hangtörténetnek XI., XII., XIII. szá
zadi koráról igen fogyatékos ismereteink lesznek. A ZoLNAi-féle taní
tás túlságos egyéni szabadságot biztosít a szótár szerkesztőjének. 
A mit a szerkesztő meg tud magyarázni, azt fölveszi, a mit nem, azt 
kihagyja. De hátha más meg tudja magyarázni ? Például veszem 
az Oklevél-Szótár aha czikkét. Az Oki. Szót. az Aha személynevet 
megkérdőjelezve «pater, vater»-rel értelmezi. Az értelmezés he
lyes, csakhogy magyarul «atya» jelentésű aha közszót még eddig 
senki sem mutatott ki. Az aha, a török nyelvekben jelent «atyá»-t, 
a hol közönséges személynév is a szó, s a mi Aba-nk, Thonuz-
oba-nk és Abddunk a tör. aha «atya»-ból lett tör. Aha személynév
ből való. A milyen joggal azonban felvette az Oki. Szót. szerkesztője 
az Aba-t, épp oly joggal felvehette volna az Alap személy- és hely
nevet (V.Ö.ANON. OZwp-tulma stb). A tör. alip, alj) (hős, hősi) szóból 
épp úgy alakult az Alp- (-arslan : Löwenheld, ^4£p-kara : Viehheld 
stb.) török személynév, mint az Aha. Ha az egyiket felveszszük, fel 
kell vennünk a másikat is. Nem gáncsból vagy kissebbítésből mond
juk ezeket e rendkívül nagy gonddal készült szótárunkról, csupán 
a tulajdonnevekkel szemben követett eljárását nem helyeseljük. 

Sok szótár megelégszik azzal, ha a nyelv élete bizonyos 
szakaszának (esetleg csak bizonyos szempontból való) szókincsét 
tárgyalja. Ilyenek a nyelvtörténeti szótárak, nyelvújítási szótárak, 
tájszótárak, műnyelv szótárai, egy iró műveinek szótára, fraseolo-
gia stb. Az egyetemes nagyszótár feladatainak egyikét: a szók erede
tének megírását tűzik maguk elé a szófejtő (etymologiai) szótárak. 
Ezek a részlet-művek mind együttvéve építő anyagot hordanak 
ahhoz, hogy valamely nyelv tudományos szótára minél teljesebb, 
tökéletesebb legyen. 

A következő sorok mármost be akarnak számolni azzal, hogy 
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a magyar tudományos irodalom A) és B) alatt felsorolt csoportjai
ból minő emlékekkel rendelkezik, hogyan függnek ezek egymással 
össze, minő elvek szerint készültek. A magyar szótárirodalom 
történetét akarjuk előadni a legrégibb emlékektől a legújabbakig.*) 

*) Eddigi i rodalom: aj Történetiek: 
1. SZIKSZAI-FABRICIUS : Nomenclaturá-ja ÜJFALVi-féle 1597. évi ki

adásának előszava ; 
2. MOLNÁR ALBERT Dictionariumának 1604. évi kiadása előszava; 
3. PÁRIZ PÁPAI Dictionariumának 1767. évi Bod-fóle kiadás előszava; 
4. SÁNDOR ISTVÁN: A magyar nyelv- és szókönyvekről (Sokféle VII I . 

köt. 40. s köv. 1.); 
5. SZILÁGYI ISTVÁN : A magyar szótárirodalom történeti szemléje. 

I. korszak: NYIR-KÁLLAIÍÓI MOLNÁR ALBERTig 1484—1604. (Akadémiai érte
sítő 1847. 303—309, 311—337. 1.); 

6. VASS J Ó Z S E F : Lat in-magyar szótárirodalmunk (A kolozsvári r. 
kath. nyilvános teljes gymn. évkönyvei, I I I . füzet. 1853 4 ) ; 

7. TOLDY FERENGZ : «A magyar nemzeti irodalom történeté»-ben az 
illető fejezetek; 

8. SZINNYEI J Ó Z S E F : A magyar nyelvészeti irodalom bibliogra-
phiája KÉVAI előtt (Magyar Könyvszemle, régi folyam 8. köt. [1883.] 148. 
s köv. lapokon); ez az összeállítás csak a M. N. Múzeum könyvtárában 
levő műveket foglalja magában. 

b) A szótárirodalomra, különösen pedig a magyar tudományos 
szótárirodalomra vonatkozó művek: 

1. MAKÓ P Á L : Egy Magyar Szótárnak készítésére intéző vélemé
nyek 1792. (megjelent a Brevis inst i tut ionum l ingua Ungaricse adumbra-
tio. Budse 1792. mű függelékéül és újra lenyomatva Magyar Hírmondó 
1793. I . 538—541.); 2. Juta lom feleletek Pesth 1821: a) gróf TELEKI 
J Ó Z S E F : Egy tökólletes magyar szótár' elrendeltetése, készítése módja, (3) 
GÁTI ISTVÁN: Elmélkedés a' magyar dialectusról, lexiconról és helyesírás
ról ; — 3. MÁRTON JÓZSEF : A' magyar lexiconnak szükséges voltát tár-
gyazó elmélkedések és egy új lexicon készítésének módja. Béts 1802. — 
4. Terve a' nagy magyar szótár' belső elrendezésének, Buda 1834. (újra 
lenyomatva s megbővítve 1840-ben: A' nagy magyar szótár' belső elren
dezésének, 's miképeni dolgoztatásának terve. Utasításul a' Magyar tudós 
társaság tagjainak.) — 5 . P E T Z GEDEON: Szótárirás és szótárirodalom (NyK. 
XVIII . 199. s köv. 1.); — 6. ZOLNAI GYULA :, Az új Nagy Szótár föladatai
ról. Budapest, 1899. E két utóbbi dolgozatban megtalálható a tudományos 
szótárírás feladatairól szóló külföldi irodalom is (különösen PAUL és 
WÖLFLIN dolgozatai), a melyhez én csupán a GRIMM-féle szótár bevezeté
sét, mint elolvasásra méltó dolgot csatolom. Minden egyéb e tá rgyra vo
natkozó irodalomról a maga megfelelő helyén fogok szólani. 
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A) Szótárak mint paedagógiai segédkönyvek. 

Azok a népek, a melyek a latin egyházhoz csatlakoztak, e 
csatlakozásukkal mint valami természetes dolgot az egyház nyelvét: 
a latint is elfogadták. A VIII. századon túl különben Róma nem is 
tűrte a nemzeti nyelveket, s ezzel épp ellenkezőjét tette annak, a 
mit a konstantinápolyi görög patriarkátus, a mely a miseszolgálatot 
bármily nemzeti nyelven megengedhetőnek tartotta. A róm. kath. 
népek tehát vallási hovatartozóságukkal a középkori latin kultúra 
részeseivé, harczosaivá lettek. Ámde a latin nyelv holt nyelv volt ; 
ezt a nyelvet a IX—XI. század román nyelvű fiai aránylag könnyen 
elsajátították, mivel a román nyelvek differenciálódása alig hogy 
megindult. Annál nehezebb helyzete volt a nem román nyelvű népek 
kath. papságának. Ezeknek az egyház nyelvét el kellett sajátítaniuk, 
a mi nem történhetett meg, csak nagy fáradság árán. Mily sok 
nehézséggel volt e tanulás összekötve, elképzelhetjük abból, hogy 
a tanulók rendelkezésére semmiféle könyv sem állott. S ha ehhez 
hozzá veszszük, hogy a X., XI. századi irás valóságos rajzolás 
számba ment (v. ö. hogy több nyelvben a mai «írni» jelentésű szó 
«rajzolni»-t is jelent, így pl. a magyarban képíró stb.), mert a 
betűknek nem volt meg a kurzív alakjuk, akkor még azt 
sem állíthatjuk, hogy a tanulók valami könnyedséggel képe
sek lettek volna az anyagot tollbamondás utján leírni. Mind
ezeket tekintetbe véve állíthatjuk, hogy a latin nyelvnek elsajá
títása a kolostori iskolákban első sorban s jóformán kizárólag 
szóbeli érintkezés útján történt, a mely szóbeli érintkezés útján való 
tanulás sokáig, úgyszólván a könyvnyomtatás feltalálásáig ural
kodott. Nagyon természetes már most, hogy ez a latinnyelvi tudás 
a papok többségénél nem volt valami magas színvonalon álló. Ezt 
a körülményt tudjuk abból, hogy a nem román anyanyelvű róm. 
kath. népeknél vannak olyan latin szertartásos és egyéb hivatalos 
használatra szánt latin kézirati emlékek (pl. jogi emlékek), amelyek
ben egy-egy nehezebben érthető latin szó vagy mondat fölé a sorok 
közt vagy a kézirat szélén a megfelelő nemzeti nyelven (lingua ver-
nacula) való értelmezés is be van írva. A németujvári ferenczrendi 
zárda könyvtára egy lat. nyelvű, 1470-ből származó, vasárnapi szent
beszédeket tartalmazó kódexet őriz, a melyben a sorok között és a 
lapok szélén sok magyar értelmezést találunk (v. ö. FEJÉRPATAKY 
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L.: A németujvári sz. ferenczrendi zárda könyvtára 15. 1. külön
lenyomat a M. Könyvszemle 1883. folyamából). Ugyanilyen szent 
beszédeket tartalmazó kódex van a budapesti egyetemi könyvtárban 
is. s ez is magyar bejegyzéseket tartalmaz, (vö. u. o. 14.1.), A magyar 
papok az egyházi beszédeket természetesen magyarul mondták el, 
megírni azonban a nyilvánosság számára latinul irták meg a XV. 
századig, a mint azt a többi közt PELBÁRT működése is tanúsítja. 
Az így latinul megírt beszédek egy-egy példányába a latinul ke-
vésbbé tudó pap itt-ott magyar értelmezéseket is írt, nehogy fenn
akadjon a szószéken. De más téren is találkozunk ilyen sorközi 
bejegyzésekkel. Minden szerzetesnek pl. ismernie kellett szerzete 
«constitutiones»-eit, de nem mindegyik tudott egyformán latinul. 
A ránk maradt kézirati «constitutiones»-ek nem egy példányában 
mármost találunk ilyen sorközi magyar bejegyzéseket (v. ö. Könyv
kiállítási emlék 1885-ből: 48, 127, 129, 130, 131, 132. szám alatt 
és Nyk. XXVIII: Gyöngyösi glosszák). Ilyen sorközi bejegyzéseket 
minden róm. kath. nem románnyelvü népnél találunk; így a 
németeknél (ELIAS STBINMAYER und EDUÁRD SIEVERS : Die althoch-
deutschen glossen. Berlin 1879- 98 ; I. köt.: Glossen zu biblischen 
schriften, II. k. Glossen der nicht biblischen schriften, III. Sachlich 
geordnete glossare, IV. Alphabetisch-geordnete glossare.), csehek
nél (a legrégibb: JAGIC, Kirchenslavisch-böhmische Glossen, Wien 
1903, a bécsi akad. Denkschrift. L. köt.-éből), a horvátoknál (v. ö. 
Magyar Könyvszemle uj foly. XI. k.: Misekönyv a XIV. századból) stb. 
A mi irodalmunknak is vannak ilyen emiekei (v. ö. ZOLNAI GYULA : 
Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, Budapest 1895. czímű 
művében a következőket: 3. szám alatt: Gyulafehérvári glosszák, 
7. Schlágli, 10. Római, 15. Németujvári, 10. Budapesti. 21. Nyir-
kállai Tamás glosszái, 25. Szálkai László glosszái, 30: Temesvári 
Pelbárt glosszái, 76. Zolnai-glosszák, 95. Gyöngyösi glosszák), a me
lyek azonban aránylag fiatalabb korúak, mint a hasonló külföldiek. 

Az ilyen sorközi vagy lapszéli bejegyzéseket glosszákn&k 
nevezzük, a mely név a classica philologiából van átvéve. A mint 
ugyanis HOMEROS tanulmányozása megindult, a benne előforduló 
elavult, vagy bármiként is a köznapi használattól eltérő szavakat 
és kifejezéseket (yX&aoai) magyarázni kellett. E glosszák elrendezésé
ben először semmi rendszer, semmi következetesség nem volt, de 
azért e glossariumok a szótárírás első termékei (v. ö. IWAN MÜLLER, 
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Handb. II. Griech. u. Lat. Lexicogr.). A szótárírás valójában az ilyen 
glosszákból fejlődött ki. Ha egy-egy kéziratban a megértést elősegítő 
sorközi vagy lapszéli, akár a kézirat nyelvén, akár pedig a kézirat 
nyelvétől elütő nyelven megírt bejegyzéseket bizonyos sorrendben 
összegyűjtjük, akkor már szótári művet alkotunk. A középkor hires 
szótára volt PAPIAS «Elementarium»-ja, JOHANNES BALBUS DE JANUA 
«Catholicon»-a; tulajdonképen alfabetikus sorrendben megírt en-
cyclopeedikus művek e szótárak; ha mármost valakinek volt ilyen 
szótára, s a lapszélekre oda írta itt-ott az idegen nyelvű értel
mezést is, akkor csak egy lépés választotta el attól, hogy kétnyelvű 
szótárt szerkeszszen. A brassói ág. ev. főgimnázium könyvtárában 
van egy 1470. tájáról való BALBüs-féle Catholicon (v. ö. Akad. Érte
sítő 1904. 408 1.), a melybe valaki több helyen magyar értelmezést 
írt. FÁBCHICH JÓZSEF 1791—95-ben írt egy szótárt, a mely kézirat
ban maradt s «Magyar Kalepinus» néven a M. N. Múzeum könyv
tárában őriztetik. E műben FÁBCHICH a források jegyzékében azt 
mondja, hogy ő felhasznált egy 1554-ből való latin CALEPINUS-szó
tárt, a mely tele volt lapszóli magyar bejegyzésekkel: glosszákkal 
(v. ö. NyKözl. XXV1L 403). 

A mily igaz azonban az, hogy a szótárirodalom tulajdon
képpen a glossariumokból fejlődött, épp oly igaz az is, hogy a két
nyelvű alfabetikus szótárak nem fejlődtek közvetlenül a középkor 
alfabetikus tárgyi szótáraiból. A kétnyelvű alfabetikus szótárakat 
mindenütt megelőzik a fogalomkörök szerint csoportosított két vagy 
több nyelvű szójegyzékek. Az iskolákban a XIII—XV. században 
úgy tanították a latin nyelv szókészletét, hogy a szavakat bizonyos 
fogalomkörök szerint rendezték. így pl. összegvűjtötték a halak, 
fák, füvek, állatok stb. neveit. Az egyes fogalomkörökön belül aztán 
a szavak felsorolása vagy az «egész és részei» szerint haladt, vagy 
pedig alfabetikus sorrendben. Az elsőre például idézhetjük a Besz-
terczei szójegyzék «mundus-világ»-ról szóló csoportját, a hol a 
sorrend ez: mundus, homo, genus, generatio, cognatio, consan-
guineus, avus stb. vagy SZIKSZAI-FABEICIUS Nomenclaturája «egyházi 
rend»-re vonatkozó kifejezéseit, a hol a magasabb állást jelölő 
szóról a kisebb állást jelölő felé történik a felsorolás, tehát először 
pápa, aztán érsek, püspök, kanonok stb. A második felsorolási módra 
ott van SZIKSZAI FABBICIUS Nomenclaturá-jának füvek csoportja, a 
mely abécze-rendben halad. 
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Mivel e szógyűjtemények tanulásra szánt könyvek voltak, 
vannak olyan szójegyzékek is, a melyekben egy-egy fogalomkörön 
belül a szavak versbe vannak szedve. Ilyen verses két nyelvű szó
gyűjteményünk nekünk nincs, hogy azonban az ilyen verses szó
jegyzékek hazánkban nem voltak ismeretlenek, arra fölemlíthetem 
bizonyságul a következő két körülményt: a) A pozsonyi káptalan 
könyvtárában van egy a XIV. század végéről való latin-cseh, 
fogalomkörök szerint csoportosított verses szójegyzék, a melyet 
1892-ben MENŐIK FERDINÁND adott ki «Vocabularium latino-bohe-
micum Posoniense» czímmel; (3) MOLNÁR ALBERT szótárának 1611. 
évi kiadásában (a magy.-lat. rész végén) HONTERUS jÁNOstól van 
egy latin nyelvű «költemény*), a mely az összes latin főneveket 
versekbeszedve sorolja fel, czíme: «Poema de variarum rerum 
Nomenclaturis per classes distinctum.)> 

A fogalomkörök szerint való csoportosítást azonban csakis a 
főneveknél lehetett végrehajtani, a mellékneveket, igéket, határo
zókat ilyen csoportosításban nem igen lehetett fölsorolni. A külföldi 
hasonló szójegyzékek mármost arra tanítanak, hogy egy-egy teljes 
középkori kétnyelvű szógyűjteménynek három fő-része volt: a) Fő
nevek és melléknevek csoportja fogalomkörök, esetleg abócze-rend-
ben; b) igék abécze-rendben; c) a többi beszédrészek abécze-rend-
ben. Ilyen emlék pl. EEUCHLIN Vocabularius Breviloquus-a (1475 
vagy 1476-ból), s ilyen a XV. századból való brassói latin-német 
glossarium (v. ö. Ein Kronstádter lat. deutsches Glossar . . . mitge-
teilt von fr. W. SERAPHIN, Archív des Vereines für siebenb. Landesk. 
XVI. 60—132). 

E legrégibb iskolai tankönyveink mármost psedagogiai szem
pontból becsesek, merie latin szavaknak fogalomkörök szerint való 
tanítását már a XIV—XV. sz.-ra is bizonyítják, másrészt a versekbe 
foglalt szavak emlékeztetnek az iskoláinkban egész a legújabb időkig 
tanított verses nemi szabályokra. Pedagógiai tanulságokon kívül 
azonban művelődéstörténeti tanulságokat is foglalnak magukban 
e szógyűjtemények. Sokszor ugyanis az is fontos, hogy mit nem 
sorolnak fel e művecskék. így pl. a Beszterczei Szójegyzék több 
fegyvernek a nevét közli. Ha mi a fegyvereknek itt található 
nevein «végig tekintünk, akkor ötlik szemünkbe a legfontosabb 
körülmény, mely a szójegyzék korát mindennél biztosabban tudja 
kijelölni. E szócsoportban ugyanis t ű z i f e g y v e r e k n e k l eg -
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k i s e b b n y o m á t s e m t a l á l j u k . Igaz ugyan, hogy a puska
por régi találmány, alkalmazása is régi, de a legújabb kutatások 
éppen azt mutatták ki, hogy annak szerepe a hadviselésben egészen 
a huszita háborúig a nagy tökélyre vitt hajítógépek mellett teljesen 
jelentéktelen volt. A szójegyzék irója hallhatott bombardákról, 
puskákról, de mivel azokat akkori rendkívül kezdetleges állapotuk 
miatt csak itt-ott inkább csak védelmül vagy próbából alkalmazták, 
tehát az általánosan használt fegyverek mellett még csak meg
említeni sem tartotta érdemesnek. A szójegyzék . . . tehát okvetlenül 
a husszita háborúk előtt keletkezett)) (TAGÁNYI K., Századok 
XXVII. 319.). 

E paedagogiai és kultúrtörténeti emlékeket, legrégibb iskolai 
könyveinket nominaloknak, nomenclatoroknak, nomenclaturdknSik 
(v. ö. PÁRIZ PÁPAI Dict. 1708: nomenclator: nevén nevező, neveket 
elő számláló, MOLNÁE A. Dict. 1621: nomenclatura-neueknek oszve 
szamlalattya, PÁEIZ PÁPAI Dict. 1708: nomenclatura-neveknek 
lajstromok, neveknek előszamlálások, SZIKSZAI-FABRICIUS-UJFALVI : 
1597 : nomenclatura-neues könyv), vocabularium (v. -us) rerum-ok-
nak nevezték. 

A német irodalom rendkívül gazdag ilyen emlékekben (v. ö. 
DJEFENBACH LORENZ : Glossarium latino-germanicum mediae et 
infimas aetatis. Frankfurt 1857 és Nóvum glossarium u. o. 1867; e 
két műben a lat. ném. glossariumok adatai latin abéczé sorrendben 
vannak feldolgozva); vannak cseh (v. ö. VLŐEK, Déjiny ceské lita-
rutury I. 33.) és olasz-német emlékek is (v. ö. MUSSAFJA, Beitragzur 
Kundé der norditalienischen Mundarten im XV. Jahrh. Denk-
schriften XXII. 103.). A mi irodalmunkban két emlék van a könyv
nyomtatás előtti korszakból, ezek: a Beszterczei és a Schlágli 
szójegyzékek. 

aj A könyvnyomtatás kora előtti nomenclaturáink. 

1. A Beszterczei Szójegyzék. Ezt a nyelvemléket BERGER 
ALBERT tanár fedezte fel a besztercze-naszód-megyei levéltár ren
dezése alkalmával 1891-ben. Abban az időben FINÁLY HENRIK 
kolozsvári egyetemi tanár volt megbízva a kolozsvári tankerület 
főigazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával, s e minőségben tett 
egyik körútja alkalmával értesült a megye főispánjától, BETHLEN 
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PÁL gróftól Naszódon a becses leletről. A főispán az emléket FINÁLY 
HENEiKnek, a ki egy jeles latin-magyar szótárt szerkesztett, tanul
mányozás végett elküldte Kolozsvárra. A tanulmányt a szerző 1892. 
okt. 24-én bemutatta az Akadémiának, a mely az ((Értekezések a 
nyelv- és széptudomány köréből» czímű sorozatos gyűjteménye 
XVI. kötetében ezzel a czímmel adta k i : «A Beszterczei Szószedet. 
Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. Az eredeti kéziratból 
kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat készí
tett hozzá FINÁLY HENRIK 1. tag. A nyelvemlék hasonmásával. 
Budapest, 1892.» A kiadásról meg kell jegyeznünk, hogy nem 
pontos, nem megbízható. Nagyon sok benne mind a latin, mind 
pedig a magyar szavakat illetőleg az olvasási hiba, a melyeket mind
eddig senki sem állított össze teljesen. A szójegyzékről ugyan eddig 
is több tanulmány jelent meg (a szójegyzékre vonatkozó bibliogra-
phiát lásd ZOLNAI ((Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig» ez. 
műve 85. 1., továbbá NyK. XXV. 122, XXVIII. 538.), a hpl FINÁLY 
több olvasási hibáját kiigazították, de az összes hibák ez elszórt 
tanulmányokban sincsenek kijavítva. Kívánatos tehát egy ily, ol
vasási hibákat feltüntető lajstrom, mert a míg ilyen nem áll ren
delkezésünkre, addig minden egyes szónál arra vagyunk utalva, 
hogy az eredetit is, illetve a FINÁLY-féle kiadáshoz csatolt facsi
milét is minden egyes alkalommal megnézzük. A tárgyi magyará
zatokban is sok a hiba FINÁLY kiadásában; hogy ezeket a hibákat 
is ellenőrizhessük, szükséges dolog, hogy FINÁLY magyarázatait 
egybevessük egyrészt a SZAMOTA által kiadott Schlágli Szcjegyzék
kel, másrészt TAGÁNYI KÁROLYnak «A Beszterczei Szószedet kultúr
történeti jelentősége*) czímű igen nagybecsű értekezésével (Száza
dok XXVII). 

T a r t a l o m . 10 vastag bordás negyedrétű papirlevelből áll 
a nyelvemlék, a melyből a szójegyzék 16 lapon foglal helyet, de 
úgy, hogy a 16. lapon csupán egy magyar szó (korsow) van. 
A többi latin szöveg. TAGÁNYI azt mondja e papirfajról, hogy ez 
nálunk Nagy Lajos idejében jött divatba s 1440 után végképen ki
ment a forgalomból. Ha már most az egyes papírlapokat, akár a 
facsimilén is megtekintjük, azt látjuk, hogy a papirost először meg
vonalozták, azután a sorokra írták a latin szavakat, míg a latin 
szavak fölé, tehát a sorok közé valamivel kisebb betűkkel beiktat
ták a megfelelő magyar szavakat. A betűk alakja egyöntetű a latin, 
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s az a magyar szavakban, s egyezik a XV. század első negyedéből 
való oklevelek írásával. Az egyöntetűséget csupán a «Nomina 
aquarum et nauium» szócsoportnál levő négy, magyar szavakat 
tartalmazó sor zavarja (FINÁLY kiadásában a 224. számtól a 241. 
számig), a mely folyóírással van írva, de ilyen folyóírással írt 
Zsigmond király kori okleveleink is vannak, s ezt találjuk a Schlágli 
Szójegyzékben is. A magyar szavak, számszerint 1316, a latin 
szavak fölé vannak írva, s így a kéziratnak az a képe van, mintha 
magyar glosszákat tartalmazó emlék volna. Ha azonban figyelembe 
veszszük, hogy a magyar szavak az egész kéziraton végig vonul
nak, hogy tehát a czél, a miért ez emléket írták, a latin szógyűjte
mény értelmezése volt, továbbá ha szemügyre veszszük, hogy a 
latin-magyar szavak didaktikai szempontból fogalomkörök szerint 
vannak csoportosítva, azt kell állítanunk, hogy nem glosszákkal, 
hanem nominal-\al, a mint kéziratunk magát nevezi, illetve nomen-
clatura-víü, a mint általában az ilyen gyűjteményeket hívták, van 
dolgunk. Az 1316 szó összesen 21 fogalmi szócsoportra oszlik, a 
melyeknek •— egynek kivételével — latin fejezetczíme is van, a 
mely fejezetczímek közül egy magyarul is megvan. E fejezetczímek, 
illetve a nomenclatura szócsoportjai a következők: 1. Mundus 
(értsd: a világt& vonatkozó nevek), 2. Nomina militum (vitézek, 
harczosok nevei), 3. Nomina terrarum secuntur (hegyek, völgyek 
nevei), 4. Nomina aquarum et Nauium (ennek az egynek magyar 
fejezetczíme is van : Kezdethik víznek és hai/jnak newy), 5. Nomina 
piscium [halak nevei), 6. Nomina erbarum Secuntur (füvek nevei), 
7. Secuntur nomina mansionum etc. (házak s hozzátartozók nevei), 
8. Secuntur nomina vestium et ornatum (!, ruhák és díszek nevei), 
9. Secuntur nomina pannorum et metellorum (sic! posztók és érezek 
nevei), 10. Secuntur nomina curruum ac ceterorum (szekerek s 
hozzátartozók nevei), 11. Secuntur nomina Canum etc. (kutyák s 
több effélék nevei), 12. Latin czím nélkül szőlőmüvelésre vonatkozó 
szavak, de e csoport úgy van írva, mintha a 11-hez tartoznék, 
13. Secuntur nomina fructuum et cetera (gyümölcsök nevei), 14. Se
cuntur nomina lignorum etc. (fák nevei), 15. Secuntur nomina 
equorum etc. (lovak nevei), 16. Secuntur nomina brutorum etc. 
(barmok nevei), 17. Secuntur nomina ferarum etc. (vadállatok 
nevei), 18. Secuntur nomina vermium etc. (férgek nevei), 19. Se
cuntur nomina auium etc. (madarak nevei), 20. Secuntur nomina 
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qui (sic!) pertinent ad mensam cum suis ceteris (asztali eszközök, 
ételek nevei), 21. Nomina que pertinent ad coquinam (konyha esz
közök nevei). A.21. szócsoporton belül az egyes szavak felsorolásá
ban csak nagyjában van némi rend, t. i. az egész és részei szerint 
való felsorolás, a legtöbb esetben azonban ez sem állapítható meg 
biztosan. 

A szójegyzéknek r e n d e l t e t é s e , mint minden ilyen no-
menclaturáé, az volt, hogy belőle az ifjak a latin nyelv szókészletét 
az anyanyelv segítségével elsajátítsák. Tanulásra szánt mű volt 
tehát a Beszterczei Szójegyzék, a mit bizonyít az is, hogy a 14. szó
csoport végén ez az emlékeztető sor van írva: «Disce puer dum 
tempus.» 

Ha azonban tankönyv volt a Beszterczei Szójegyzék, előáll a 
kérdés, hogyan keletkezett, kinek a munkája. Útmutatással szolgál 
erre némileg a 21. szócsoport után való következő bejegyzés: ((Ex
plicit nominal. Per manus Georgij De regno dicto Sclauonye : Qui 
nescit scribere, nullum putat esse laborem, Trés digiti scribunt 
totum corpusque laborat. Quis te furetur, tribus lignis associetur.» 
E bejegyzésből az világlik ki, hogy szójegyzékünket Tótországból 
való GYÖRGY írta. Ki és mi lehetett ő, erre nézve semmi adat sem 
áll rendelkezésünkre. Társadalmi állására vonatkozólag FINÁLY azt 
hiszi, hogy Tótországi GYÖRGY tanuló volt s a szójegyzék afféle mai 
értelemben vett praeparatiója volt. Ez mindenesetre téves állítás, 
mert ellenkezik mindazzal, a mit a latin nyelvnek az iskolákban 
való tanításáról a XIV. századból ós a XV-nek első feléből tudunk. 
Téves állítás ez azért is, mert a kézirat betűinek alakja gyakorlott 
íróra vall, a ki a betűvetésben korának legjobb íróival kiállja a 
versenyt. S ép ezért mi is azt valljuk, a mit TAGÁNYI mondott 
(Századok XXVII. 306.) s utána ZOLNAI is elfogadott (Nyelvemlé
keink 79.), hogy t. i. Tótországi GYÖRGY tanító volt, még pedig való
színűen vándortanító. De nem szerzője, hanem csak másolója a 
kéziratnak. Ezt következtetjük abból, hogy a kéziratban másolásból 
eredt tollhibák vannak; ilyen pl. a fényképmásolat 2. lapjának 
5. sora, a hol zukishol ki van törülve, mivel a szerző észrevette, 
hogy a 4. sorba ez már be van írva. Következtetjük azonban abból 
is, hogy e szójegyzék anyaga nagyjában ugyanazon sorrendben 
ismétlődik a Schlágli Szójegyzékben, a mi lehetetlen volna, ha e 
szójegyzékek nem volnának közös eredetire visszavezethető máso-
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latok. Hogy ezt bebizonyítsuk, s hogy a Beszterczei Szójegyzék 
eredetijére vonatkozó, még el nem mondott nézeteket is kellőleg 
méltathassuk, a szójegyzék koráról, nyelvéről szólhassunk, szük
ségünk van arra, hogy előbb a Schlágli Szójegyzékről is elmondjuk 
tájékoztató megjegyzéseinket. 

2. A Schlágli Szójegyzék. Ezt a nyelvemlékünket VIELHABEK 
GOTTFRIED, a schlágli3) premontrei ház könyvtárosa fedezte fel 
1890-ben Schláglben egy colligatumban. A colligatum czíme : Hor-
tularium, azaz latin szótár latin magyarázatokkal; az egész gyűj
temény 184 levélből állott, melynek 1 —161 levele a tulajdon-
képeni Hortularium, a melyben magyar glosszák is vannak (lásd 
az alfabetikus szótárak közt 1. szám alatt); a 163-—176 közti lapok 
ünnepekről és szentekről, köztük magyarokról is szóló missale van 
s végül a 177—184 közti lapokon egy fogalomkörök szerint csopor
tosított latin-magyar szógyűjteményt találunk, a melyet most Schlágli 
Szójegyzéknek nevezünk. A gyűjtelékes munka jelenleg részeire 
van választva, s külön-külön emlékként elkönyvelve Schláglben 
őrzik. Hogy ez a gyűjtelékes kézirat magyarországi szellemi termék, 
azt épp a missaléban levő magyar szentekről szóló rész bizonyítja. 

VIELHABER felfedezéserői értesítette HORVÁTH BALÁZSÍ, a ki 
viszont SZAMOTA ISTVÁN, korán elhunyt jeles történeti nyelvészünk 
figyelmét hívta fel ez emlékre. SZAMOTA aztán Schláglbe utazott, s 
az emléket leírta, lefényképeztette, s becses nyelvi magyarázatok
kal a következő czímmel a M. Tud. Akadémia költségén kiadta: 
«A Schágli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből. Az 
eredeti kéziratból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal el
látta SZAMOTA ISTVÁN. A szójegyzék fényképével. Budapest 1894.» 

SZAMOTA kiadása egyike a leggondosabbaknak; mindössze két 
kiadásbeli hibát találtam benne; ezek: 547. szám alatt: dalmath, az 
eredetiben: dalamath, 1245. szám alatt: ordas zinew, az eredeti
ben: ordas zine ; más hibák: th: SzAMOTÁnál eh több szóban nem 
veendő hibának, mert a régi kéziratokban eh és th sokszor egy
formán van írva. Ezek a hibák nem kisebbítik SZAMOTA érdemét, sőt 
ha tekintetbe veszszük azt a gazdag oklevélbeli anyagot, melylyel a 
szerző egy-egy nehezen érthető, ritkábban előforduló magyar szót 
értelmez, e kiadás filológiai irodalmunk legjobbjai közé tartozik. 

*) Schlágl falucska Felső-Ausztriában, Linztől 55 km.-nyire. 
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A Schlágli Szójegyzéknek ugyanolyan a t a r t a l m a , mint 
a Beszterczeié; 7 negyedrétü papirlevélen összesen 2140 szó van 
itt közölve, s ugyanúgy fogalomkörök szerint csoportosítva. Csak
hogy több szócsoport van a Schlágliben, s az egyes szócsoportokon 
belül gyakran több szó is van közölve. Az egyes csoportoknak 
nincsen fejezetczímük; e helyett minden csoport első szava külön 
kikezdéssel nagy betűvel van írva, mint pl. a ruhákról szóló csoport 
első szava Lectus, a többi szócsoporton belül levő szó pedig kis 
betűvel írva. A szócsoport első szavának kezdőbetűje azonban 
gyakran nincs kiírva, csupán hely van számára hagyva, pl. a lovak 
csoportjánál az első szó Equus, de csak a qus van kiírva, s az 12-nek 
üres hely van hagyva. Ugyanígy jlua Sjlua helyett, vrrus Cvrrus 
helyett stb. Nyilván való ebből, hogy az író e nagy betűket később 
be akarta írni, itt-ott kifesteni, de valami közbejött akadály miatt 
e szándékát meg nem valósíthatta. A szójegyzékben összesen 32 
szócsoport van, a melyek a következők: 1. Isten (első szó: Deusr 

kiírva csak: Eus), 2. Világ (első szó: Mondus, kiírva: Ondus), 
3. Számnevek (első szó : Decem, kiírva: Ecem), 4. Ember (első szó : 
Homo, kiírva: Omo), 5. Testrészek (első szó: Caput, kiírva: aput), 
6. Világi és egyházi méltóságnevek (első szó: Rex, kiírva csak : 
Ex), 7. Tartományok, országok nevei (első szó: Hvngarus), 8. Har-
czosok nevei (első szó : Miles, kiírva: Iles; külön kikezdéssel a 
Latro szótól), 9. Hegyek, völgyek nevei (első szó: Terra, kiírva; 
Erra), 10. Vizek (első szó : Unda, kiírva : nda), 11. Hajók (első szó : 
Nauis, kiírva: auis), 12. Halak (első szó: Piscis), 13. Füvek (első 
szó: Iutroitus), 14. Házak s hozzátartozó (első szó: Cvria, kiírva: 
vria), 15. Ruhák és díszek (első szó : LEctus), 16. Posztók (első szó : 
Pannus, kiírva csak: annus), 17. Szekerek (első szó: Cvrrus, kiírva 
csak: vrrus), 18. Lovak (első szó: Equs, kiírva csak: qus), 19. Bar
mok (első szó: Gr ex, kiírva csak: Rex), 20. Kutyák (első szó : 
Canis, kiírva: anis), 21. Szőlők (első szó: VInea, kiírva: Inea), 
22. Gyümölcsök (első szó: Fructus, kiírva csak: Ructus), 23. Erdő 
s hozzátartozó (első szó : Sjlua, kiírva : jlua), 24. Vadállatok (első 
szó : BEstia, kiírva csak: Estia), 25. Férgek (első szó : VErmis, 
kiírva csak: Ermis), 26. Madarak (első szó: Avis, kiírva : vis), 
27. Asztali eszközök, ételek (első szó: MEnsa, kiírva Ensa),-
28. Konyha (első szó: COcus, kiírva csak: Ocus), 29. Testrészek és 
állapotukra vonatkozó szavak (első szó: Manus, kiírva: Anus), 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXV. lo 
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30. Hang-és játékszerek (első szó: Tvba, kiírva: vba), 31. Utak 
(első szó: Via, kiírva: la), 32. Különféle szerszámok nevei (első 
szó : TExtor, kiírva: Extor). 

Ennek a szójegyzéknek ugyanaz volt a rendeltetése, a mi a 
Beszterczei Szójegyzéknek. Ez is tankönyv volt. Erről a szójegy
zékről azonban nem tudjuk, ki írta, csak annyi bizonyos, hogy ez 
is másolat. Ebben is elég szép számmal van tollhiba, csak számra 
kevesebb, mint a Beszterczeiben. Hogy azonban ez a szójegyzék is 
másolat, azt megállapíthatjuk abból, ha a Beszterczeivel össze
vetjük. Ha mi ugyanis e két szójegyzék egy-egy egyező csoportját 
összevetjük, azt látjuk, hogy a két szójegyzék nemcsak az értelme
zésben, hanem a szavak felsorolása rendjében is egyezik. Hadd 
álljon itt a földekre vonatkozó szócsoport: 

Beszterczei száj. Schlagli szőj. 
195-219. 687—712. 

195 TErra — féld 687 (T)Erra — féld 
196 pus — thelek 688 pus — telek 
197 humus — agag 689 humus — agag 
198 solum — feidd 690 solum — terra 
199 rus — mezen 691 rus — mezw 
200 campus — idern 692 campus — idem 
201 Agras — mezen 693 ager — idem 
202 agellus — t/iarlou 694 argilla •— agag 
203 Mons — heg 695 terragium — feuimvam 
201 monticulus — kis heg 696 monticulus — kis heg 
205 cacumen — heg tetew 697 cacumen — tetw 
206 collis — halni 698 collis — halm 
207 colliculus — kis halom 699 colliculus — kis ham 
208 gricorium — heg mai 700 territórium — heg mai 
209 vallis — velg 701 vallis — vewlg 
210 valliculus — kis velg 702 valliculus — kis velg 
211 lutum — sar 703 lutum — mochar 
212 Gleba — ggrangijag*) 704 gleba — gorongag 
213 pulluis — por 705 puluis •— por 
214 cespis — zonch 706 cespis — pasith 
215 antrurn — Bariag**) 707 antrum — parrag 
216 fossa — árok 708 fossa — árok 

*) Olv. garangyag. 
**•) Olv. barlang. 
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Beszterczei szó]. Schlagli szőj. 
217 specus — verem 709 specus — verem 
218 fouea — vápa 710 cauerna — lik 
219 kauerna — liuk 711 cauus — 

712 fouea — lik 

stb. Ez egybevetésből kétségtelenül kiderül, hogy a latin szavakat, 
a melyeknek felsorolásában a szócsoporton belül semmi következe
tesség sincs, nem lehetne ugyanabban a sorrendben előszámlálni 
a két szójegyzékben (v. ö. pl MuEMELiusnál a földek csoportját), ha 
a két szójegyzék nem volna közös eredetire visszavezethető máso
lat. De erre az eredetire is következtetést vonhatunk, ha a két szó
jegyzék egész anyagát összevetjük; hadd álljon itt ez összevetés: 

Beszterczei szó]. Schlagli szój. 
— = 1—181*) 

1—74 = 182—257 
— =s 258-537 

75—85 = 538—554 
86—168 = 555—652 

169 — 194 = 653—686 
195—224 = 687—713 
225—266 = 714—755 
267—284 = 756—780 
285—324 = 781—827 
325—495 == 828—1034 
496—567 =s 1035—1129 
568—668 = 1130—1233 
669—759 = 1234—1321 
760—784 = 1322—1350 
934—992 = 1351—1407 
993—1042 = 1408—1463 
785—799 = 1464—1479 
8 0 0 - 8 3 9 = 1480—1526 
840—880 = 1527—1568 
881—933 = 1569—1623 

1043—1100 = 1624—1685 
1101—1150 =5 1686—1734 

) A számozás a két szójegyzék kiadásában megjelent számozás. 
10* 
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Beszterczei szőj. Schlagli szőj. 
1151—1225 = 1735—1814 
1226—1279 = 1815—1877 
1280—1316 = 1878—1922 

— == 1923—2140 
A két szójegyzék anyagának egybevetése mármost arra tanít, 

hogy mind a két szójegyzék másolat, csakhogy nem egy és ugyan
annak a kéziratnak a másolatai, csupán egy közös eredetire vissza
menő másolatok. Ha az eredetit a-val jelöljük, akkor a két szó
jegyzék egymáshoz való viszonya ez : 

a = az eredeti 

b b = másolatok 

I \ 
c c 

(Beszterczei | 
Szój.) d (Schlagli Szój.) 

Ha mármost ez a megállapítás helyes, akkor fel kell tennünk, 
hogy hazánkban több ily kézről-kézre vándorló tankönyvnek kellett 
lenni. Lehet, hogy még más másolatokat is fogunk találni. 

Ha azonban ez a két szójegyzék másolat, kérdés, milyen lehe
tett az eredeti, a melyről a másolás történt. Mivel a két szójegy
zéknek közös eredetije van, elfogadhatjuk további fejtegetéseink 
alapjául azt, a mit TAGÁNYI a Beszterczei Szójegyzék eredetijéről 
mond. TAGÁNYI szerint «az eredeti szószedet írója n é m e t ember 
volt, talán éppen valami beszterczei tanító, a kitől aztán azt GYÖKGY 
collegája, odavetődvén Szlavóniából, magának leírta» (Századok 
XXVII. 307). Ezt a tanítást ZOLNAI is elfogadja s ezt írja: «A leg
közelebbi eredeti pedig, melyből GYÖKGY tanító a maga szójegyzékét 
másolta, n é m e t ember munkája lehetett, a mint a némely fo
galomcsoportok után vetett n é m e t mondattöredékekből látszik» 
(Nyelvemlékeink 79. 1.). Sem TAGÁNYI, sem ZOLNAI nem fejezi ki 
magát elég világosan; az eredetiről nem mondják meg, vájjon az 
latin-német volt-e, s GYÖRGY a németet a magyarral helyettesítette 
(hasonló eset MuRMELiusnál, 1. alább), s csupán szórakozottságból 
írt le néhány német szót, vagy pedig az eredeti latin-német-magyar 
volt-e, s GYÖRGY tanító a latin-magyar részt lemásolta, a németet 
pedig kihagyta. Az első esetben GYÖRGY tanító a Beszterczei Szó-
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jegyzék szerzője volna. Az én nézetem szerint, a mint már fentebb 
kifejtettem, GYÖRGY tanítónak semmi szellemi része nincs a kézirat 
magyar szavainak értelmezésében; de nem másolhatta le GYÖRGY 
beszterczei német tanítótól sem a maga szójegyzékét; ezt a követ
kezővel bizonyíthatjuk : 

Azt, hogy Beszterczén a XIV. század végén és a XV. elején 
voltak fogalomkörök szerint csoportosított latin-német nomencla-
turák, bizonyítja az a vocabularium, a melyet SERAPHIN VILMOS 
egy XVI. századi, a barczasági káptalan számadásait tartalmazó 
könyv kötési tábláiból fejtett ki. E számadó-könyv szerint a XIV. 
század végén és a XV. elején Beszterczén VINCENCIUS volt a «rector 
scolarum». Ez a szász szójegyzék (kiadva «Ein Kronstádter latei-
nisch-deiitsches Glossar aus dem XV. Jahrhundert», Archív des 
Vereines für sieb. Landeskunde XXVI.) két szempontból tanul
ságos : a) Berendezése teljesen külömbözik a mi nomenclaturáink-
tól, a mennyiben itt három főcsoport van, illetve volt, mert a szó
jegyzéktöredék : 1. N é v s z ó k : madarak, halászati szerszámok, 
halak, állatok, fák, gyümölcsök, füvek; 2. I g é k alfabetikus sor
rendben; 3. M e l l é k n e v e k és h a t á r o z ó s z ó k alfabetikus 
sorrendben. (Ez elrendezés, a mely nyomtatásban először KEUCHLIN 
«Vocabularius breviloquus»-ában van, SANCTIUS működésével a 
grammatikában is kiszorítja a görögök nyolcz beszédrészét.) p) Erről 
a szójegyzékről azonban azt is ki lehet mutatni, hogy szász nyelvi 
emlék, a mennyiben juz van a felnémet fuchs helyett, appel az 
apfel helyett stb. Ha e két pont alatt említett dolgot összehason
lítjuk a mi nomenclaturáinkkal, először azt látjuk, hogy a mienk 
berendezése a szász szójegyzéktől teljesen külömbözik, de a Besz
terczei és Schlágli Szójegyzékben levő német szavakról is könnyű 
kimutatni, hogy nem szászok, hanem osztrák-bajorok. A Beszter
czei Szójegyzékben ugyanis a «nomina vermium» szócsoport végén 
ez áll: «Vnű(?) schaydenleich das ist». Ebben a schaydenleicli 
osztrák-bajor szó (v. ö. osztr. baj. schaid, sckaiden SCHMELLER, 
scheiden GRIMM: harcsa, laich SCHMELLER: halikra, ivadék); de két
ségtelenül osztrák-bajor szó a «nomina curruum» szócsoport végén 
levő «etc. punthschus vnd», a mely nem lehet más, mint osztr. baj. 
bundschuh, a melyről SCHMELLER szótárában ezt olvassuk: «In frü-
herer Zeit scheint es ein üblicher Scherz gewesen zu seyn, statt 
Et cetera zu sagen: Etc. puntschucli* (vö. SCHMELLER Bay. Wb.1 
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3 : 340). Mivel mármost a szász nyelvre osztrák hatás csak 1526 
után mutatható ki, kétségtelen dolog, hogy a mi szójegyzékeinknek 
eredetije nem erdélyi szász latin-német szótár, hanem az eredetit 
osztrák-bajor földön kell keresnünk. Más szóval a mi két szójegy
zékünk eredetijére az a helyes álláspont, ha azt állítjuk, hogy valaki 
a németországi, első sorban osztrák-bajor nomenclaturák hatása 
alatt egy latin-német szójegyzékből készített egy latin-magyart, a 
melyből való másolatok a Beszterczei és a Schlágli Szójegyzék. 
A szerkesztés alkalmával aztán itt-ott becsúszott a német szó (vö. 
Schlágli Szój. posch — guctus < osztrák-baj. pasch: würfel, továbbá 
ugyanitt németországi latin szó herrus, herra — vr, azon), német 
helyesírás (vö. Beszter. Szój.: schayth, schathor, farcasch), a mit a 
másolók megtartottak. Ezt a latin-német nomenclaturát, a mely a 
mieinknek így alapul szolgált, mind ez ideig nem találtam meg. 

Hátra van még, hogy a két szójegyzék koráról s ezzel kap
csolatban nyelvéről, helyesírásáról szóljak néhány szót. 

TAGÁNYI KÁROLY abból a körülményből, hogy a Beszterczei 
Szójegyzékben nincs szó tűzi fegyverekről, azt következtette, hogy 
a szójegyzék eredetije 1380—90 közt keletkezett,*) a ma meglevő 
másolat pedig a XV. század első negyedéből való. A Schlágli Szó
jegyzék koráról meg azt vallja SZAMOTA, hogy 1400—1410 közt 
keletkezett. Az én nézetem e két szójegyzékről az, hogy mindkettő 
az 1415-ik év előttről való, de a Beszterczei egy-két évtizeddel 
régibb a Schláglinél; erre a következő bizonyítékok vannak : 

a) A Schlágli Szójegyzék cursiv betűkkel írja a magyar sza
vakat, míg a Beszterczei a régibb frank minusculát használja. 

b) A Beszterczei Szójegyzék a magyar nyelvtörténet szem
pontjából régibb alakokat őrzött meg, ilyenek: Beszterczei Szój. 
cho híj na: Schlágli: kohnia = konyha | B. nyhthow: Schl. nuto === 
nyújtó | B. zahtho, Schl. sayto = sajtó | B. sahthar, Schl. saytar = 
sajtár. A -ch(t): h(t) = j(t) jelölése történetében a h(t) a régibb hang
állapotot visszatükröztető írás (v. ö. NyK. XXIV. 132. s köv. s a 
megfelelésre: Schlágli sz. ioíj —- joh helyett = cor | B. peley — Schl. 
yeleh \ B. vad mey= Schl. vad meh). 

c) A helyesírás szempontjából is a Beszterczei Szójegyzékben 

*) Hazánkban a tűzi fegyverek 1391-ben már ismeretesek (v. ö. 
SZAMOTA, Schlágli Szój. 34. L). 
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régibb állapot van, mint a Schlágliben, ilyen: a mélyhangii ige
nevek -6 képzője az esetek túlnyomó többségében -ou-, ow-val van 
írva, míg a Schlágliben az o-val írt alakok teszik ki a többséget. 
A tővégi rövid magánhangzók szempontjából is megemlítést érde
melnek a Beszterczei Szójegyzék következő adatai: negede (= 
Scblágli szój. neges), rere ( = Schl. rered, a B. adat lehet másol ás-
beli hiba), ezuere (a. m. öszvér; e három -e végű szóra v. ö. SZINNYEI 
NyK. XXXIII. 137, a hol az Ehr.-k. hasonló adatai vannak magya
rázva), alu (Schl.-ben nincs), zolmú (== Schl.-ben : sulium; a Beszt. 
adat esetleg súlyom; a fejlődésre nézve v. ö. alma: álom stb.), a me
lyek régibb írásbeli, esetleg hangbeli állapotot tükröztetnek vissza, 
mint a Schlágli Szójegyzék. 

E három pontban felsorolt bizonyítékok tanúsítják, hogy a 
Beszterczei Szójegyzék régibb emlékünk a Schláglinél, de kétség
telen, hogy egyik sem fiatalabb az 1415. esztendőnél. 

Yégül csak annyit említek, hogy szakszerű nyelvészeti fel
dolgozásban egyik szójegyzékünk sem részesült eddig; a mit róluk 
írtak, az fel van említve ZOINAI «Nyelvemlékeink*) czímű művében. 
Pedig a két szójegyzék megérdemelné, hogy külön-külön, s aztán 
összehasonlítva valaki rendszeresen feldolgozza. 

MELICH JÁNOS. 


