
A magyar szótárirodalom. 
(Harmadik közlemény.) 

p) Két, esetleg több nyelvű szótárak. 

a) A nyelv egész szókészletére kiterjedő szótárak. 

A középkori iskolázásnak legfőbb czélja a latin nyelvnek 
szóban és írásban való elsajátítása volt. Latin volt a tanítás 
nyelve s ez volt az énntkezés nyelve az iskolán kívül is. Ezt a 
ezélt óhajtotta elérni a renaissance- és a humanismus-kori isko
lázás is s e tekintetben csak abban külömbözött a középkoritól, 
hogy megvetette az egyházi latint s ideálul CICERO nyelvét állí
totta. A középkor egyik leghíresebb tárgyi (reál) szótára JOHAN-
NES BALBUS DE JANUA «Catholicon»-a (XIII. századi mü); ez a 
szótár a maga feladatát így írja körül: «Orthographia, prosodia, 
significacio, origó, ethymologia quarundam diccionum, que fre-
quenter inueniuntur i n b i b l i a e t i n d i c t i s s a n c t o r u m 
e t p o e t a r u m » (vö. J. MÜLLER, Handbucb II. 610.). A klasz-
szikus latin írókat egyáltalán figyelembe nem veszi; ezzel szem
ben az 1502. évben megjelent CALEPINUS az egyes latin szavak 
magyarázásánál bőségesen idéz példákat a klasszikus latin írók
ból is. Azon tankönyvek tekintetében azonban, a melyek akár 
az egyházi, akár pedig a klasszikus latin nyelv birtokába juttat
ták az embereket, a középkor és a renaissance-bumanizmus 
kora közt nem volt nagy külömbsóg. A tankönyvek három cso
portra oszthatók. Az első csoportba az abecedariumok tartoztak. 
Ezekben az abecedariumokban közölve voltak a latin betűk, 
néhány imádság, valamint 10—15 fogalmi csoportban a legszük
ségesebb latin szavak (nemzeti nyelven értelmezve). Ilyen emlé
künk nekünk az 1630. és az 1694. évi Abecedarium. A második 
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csoportot azok a tankönyvek alkotják, a melyekben kérdések és 
feleletek alakjában közölt beszélgetések vannak. Ilyen emlékünk 
HEYDEN SEBALD «Gyermeki beszélgetései»-nek 1531-ben meg
jelent latin-német-lengyel-magyar kiadása. Ezeknek a tanköny
veknek az volt a czéljuk, hogy a tanuló a latin grammatika 
elemeit megtanulja. A harmadik csoportba azok a tankönyvek 
tartoznak, a melyeknek a czélja az ifjúval a latin grammatikát, 
stilistikát, retorikát s minél terjedelmesebben a latin szókészle
tet elsajátíttatni. E harmadik csoportba tartozó emlékek két 
részre oszlanak; olyan emlékekre, a melyekből a tanuló a latin 
szókészletet tanulta (ezek voltak az eddig tárgyalt szójegyzékek, 
nornenclaturák), s olyanokra, a melyek a latin szavak eredetét, 
használatát, helyesírását stb. betűrendben latin nyelven elmond
ják. Ezek a betűrendben megírt művek tulajdonképpen reál-
encyclopsediák, tárgyi szótárak. 

PAÜLSEN (Gesch. des gel. Unterr. I. 21.) e három csoportba 
sorolt tankönyvek tanulóit Tabulistá-knak, Donatistá-knak és 
Alexandristá-knak nevezi. A harmadik elnevezés onnan ered, 
mert Németországban az a tárgyi szótár, a melyből a latin sza
vakra vonatkozó tárgyi ismereteket tanulták, ALEXANDER DE VILLA 
DEI «Doctrinale» ez. munkája volt. A mi szótárirodalmunkban 
eddig ismeretlen olyan «Doctrinale», a melyben magyar glosz-
szák is volnának. Épp azért e mű nálunk nem lehetett valami 
elterjedt tankönyv. E «Doctrinale» helyett iskoláinkban más 
olasz írók műveit használták: ezek a müvek a következők: 

1. PAPIAS VOCABULISTA ((Elementarium doctrinas erudimen-
tum». A lombardiai származású író e művét 1063 táján írta s 
tartalma részint a régibb szokatlan szavak felsorolása, részint 
pedig a hét szabad művészetre vonatkozó ismeretek közlése (vö. 
J . MÜLLER : Handbuch II. 609.). A mű sokáig forgott kézirat
ban, míg végre 1476-ban (vö. BRUNET, IV. 1, 352.) «Vocabula-
rium» czímmel nyomtatásban is megjelent s összesen négy ki
adást ért (1476, 1485, 1494, 1496; ez az utolsó kiadás megvan 
az Akadémia könyvtárában, vö. HELLEBRANT, Catalogus 203. 1.). 
PAPIAS művének közvetlen hatása volt szótárirodalmunkra, a 
mennyiben egyik főforrása a «Gyöngyösi szótártöredék)) latin
magyar szótárnak (1. ezt lejjebb). 

2. HUGÜTIUS «Liber deriuationum». A pízai származású 
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HUGUTIUS 1210-ben Ferrara püspöke volt s e müvében első 
sorban a latin szavak eredetét írta meg a scholastikus bölcselet 
tanításai szerint 1192 körül (MENŐIK, Slov. presp. IX. L). Szófej
tésének elve nem a hangok szabályos megfelelése, hanem a szavak 
értelme; így pl. lapis szerinte «quasi Zaedens pedem», fenestra =* 
«quasi /erens nos extrán, gladius — «quasi gul&m. divi&ensv stb;. 
(vö. DELBRÜCK, Einleitung4 22.). HUGUTIUS szófejtései belekerültek 
JOHANNES BALBUS DE JANUA «Catholicon»-ába. HUGUTIUS sohasem 
jelent meg nyomtatásban, szótárirodalmunkra közvetve BALBUH 
műve útján mégis hatással volt. Azt hiszem azonban, hogy ha 
nem tudjuk is még eddig közvetlen hatását kimutatni, ilyet 
mégis fel kell tennünk, még pedig azért, mert hazai könyvtá
rainkban kéziratban levő HuGUTiusról van tudomásunk s ebben 
német nyelvi értelmezések vannak. Ez a kézirati emlék 1429-ből 
való s a pozsonyi Szent Ferencz-rendi kolostor könyvtárában 
őrzik.*) 

*) Czíme: «Ex quo vocabularij autentici videlicet hugucionis katho-
licon breuiloquus . . . i ta quod lat inum precedat et theutonicus sibi iuga-
tur . . . 0 Sancta Maria 1429». Első szavak: Abbacia — ein apthey, abre-
uiare — verkurtzen . . . . utolsó szavak: legére — lesen uel ubergen; legenda 
— ein buch; leges — weltichi recht; legifer — weltlich recht sprecher; utolsó 
szó lenticula. Az L—Z közti rész ki van vágva (v. ö. M. Könyvszemle 
1878. évf. 47. 1.). — A Bat thyány-könyvtárnak BEKÉ ANTAL-féle Index e sze
rint (644. szám, felállítás j egye : F5. IV. 13.) Gyulafehérvárt is van egy 
«Vocabularium HUGUCCIONIS . . . . ex a. 1386»; erre azonban vö. VARJÚ 
ELEMÉR «A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár» 151. lap, 57. szám. — 
E hazai német szótár kapcsán hadd álljanak itt azok a hazai könyvtá
rainkban levő XIV—XVI. századi szótári művek, a melyek latinul és 
cseh-tótul vagy németül vannak értelmezve, s a melyeket részint magam 
lát tam, részint könyvjegyzékekből i smerek: a) P o z s o n y , káptalani könyv
tár (KNAUZ NÁNDOR: A pozsonyi kápta lannak kéziratai, Esztergom 1870): 
1. Latin-cseh szójegyzék versekbe szedve a XIV. század végéről (KNAUZ-
nál a 120. lapon, könyvtári száma 50; kiadta MENŐIK FERDINÁND: Pres-
pursky slovník, Vocabularium latino-bohemicum Posoniense. Prága 1892); 
2. Latin-német szótár ábécze-rendben a XIV. századból (KNAUznál a 12L 
lapon, könyvtári száma 52; szavak: abstractum — gev?-emt{?); accides ~r 
eyn czuval, eyn geschic oder des wesinschgn . . . Beniuolencia — gutis willen 
. . . Uniuersum, — aller ding eyn sume. . . vita activa — eyn woltetig lében 
odir erbeyihum lében; vita contemplatiua — andachtig lében; utolsó szó: 
Valeriána — baldrian^; 3. Latin-német szótár ábécze-rendben a XV. szá
zad elejéről (KNAUznál a 133. lapon, könyvtári száma 62, kiadta SCHRÖER 
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3. JOHANNES BALBUS DE JANUA. Művét PAPIAS és HUGUTIUS 
műve alapján készítette és 1286-ban fejezte be. Sokáig kézirat
ban volt elterjedve, míg aztán 1460-ban nyomtatásban is meg
jelent. 1520-ig összesen húsz kiadást ért meg (vö. BRUNET III. 
1, HAIN 2251.). Első lapján ez áll: «Incipit s u m m a que voca-
tur c a t h o l i c o n , edita a fratre IOHANNE DE JANUA, ordinis 
fratrum predicatorum etc.» A szerző génuai születésű domini
kánus barát volt (vö. a szótári rész Janua czikkét, a hol ez ál l : 
«Janua . . . . ciuitas iuxta maré sita, quasi porta lombardié tuscie 
prouincie. H u i u s c i u i t a t i s o r i u n d u s f u i t c o m p i l a t o r 
p r e s e n t i s l i b e l l i , qui dicitur p r o s o d i a uel c a t h o l i 
c o n . C o m p i l a t o r siquidem huius operis dictus i o h a n n e s 
i a n u e n s i s de b a l b i s de ordine fratrum predicatorum» stb.). 
BALBUS Catkolicona, két részre oszlik; az elsőben a latin gram-
matica vázlata van s ugyanilyen vázlat a stilisztikából és a 
retorikából; a második rész pedig abécze-rendbe szedett latin 
szótár. Hogy BALBUS műve mily mertékben volt használt tan
könyv hazánkban, bizonyítsák a következő körülmények: 

a) A gyöngyösi Szent Ferencz-rendi könyvtárban van egy 
1490—1500 közt nyomtatott BALBus-féle Catholicon, a melyben 

a pozsonyi reáliskola 1859. évi értesítőjében); 4. Latin-cseh szójegyzék a 
XV. század végéről (KNAUznál a 193. lapon, könyvtári száma 98; e szó
jegyzékben összesen 39 fogalomcsoport v a n ; az első Anima, a második 
Homo et partes eius stb., a főnevek u tán latin-cseh igék betűrendben). 
/?) G y u l a f e h é r v á r (BEKÉ ANTAL: Index . . . . Az Erdély egyházmegyei 
Bat thyány könyvtár kéziratai névsora. K. Fehérvár 1871; VARJÚ E L E 
MÉR: A gyulafejérvári Bat thyány-könyvtár . Budapest 1899) : 1. Latin
német szótár (?) a XV. századból (BEKÉ 155. sz., VARJÚ 216. lap, könyv
tári jegy: H5 . IV. 5.); 2. Lat in-német szótár ábécze-rendben a XV. szá
zadból (BEKÉ 589. sz., VARJÚ 187. 1., könyvtári jegy: K5. I I I . 7.1; 
3. SENFTLEBEN ZSIGMOND latin-német szótára ábécze-rendben a XV—XVI. 
századból (BEKÉ 646. sz. alatt, VARJÚ 250. 1.); 4. BEKÉnél 631. szám alatt 
említett «Vocabularii lat ino-hungarici fragmentum»-ról 1. a SZAMOSKÖZY-
nél mondot taka t ; y) B r a s s ó , ág. ev. főgimnázium: 1 XV. századi latin
német szójegyzék (kiadva Archív des Vereines für siebenb. Landesk. XVI. 
60—132.), ő) S e l m e c z ? FRANKL «A hazai és külföldi iskolázás a XVI. 
században* ez. műve 41 . lapján említi, hogy MYLIÜS JÁNOS késmárki 
tanártól is megjelent volna egy szójegyzék, a melyet 1594-ben a modosi 
iskolában használtak. Bővebbet e műről nem tudok. 
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itt-ott magyar-horvát értelmezések vannak. Ez értelmezések 1542 
tájáról valók (vö. NyK. XXVIII. 33.). 

b) A brassói ág. ev. főgymnasium könyvtárában van egy 
1487. évből való MENTELiN-féle kiadású BALBUS. a melyben sű
rűen vannak XVI- XVII. századi magyar értelmezések, glosszák 
(vö. Értekezések a nyelv- és széptud. köréből XIX. 4. ós itt az 
olasz hatás alatt keletkezett szótárak közt; ugyanitt van egy 
1462. évi kiadás is, a melyről közelebbit nem tudok, vö. M. 
Könyvszemle 1888., 190. 1.). 

c) A M. T. Akadémia könyvtárában van egy 1487-ben 
megjelent BvLBus-féle Catholicon (vö. HELLEBBANT, Catalogus 
99. 1., egy másik 1470—75. évi köztire vö. u. itt 284. 1.), a mely
hez hozzá van kötve a kéziratban maradt «Gyöngyösi latin
magyar szótár-töredék» (vö. itt az olasz hatás alatt keletkezett 
szótárak közt 2. szám alatt). E kézirat! szótártöredék egyik for
rása BALBUS Catholicon^,. 

4. CALEPINUS. A mennyire elterjedt volt hazánkban a XV. 
században BALBUS Catholicon^, ópannyira használt szótár volt a 
XVI. században CALEPINUS Dictionarium-&. Kiemeltem azt, hogy 
e műnek az volt az előnye, hogy a klasszikus latin irók szó
készletét is figyelembe vette s a humanizmus korában való 
elterjedésének ez az egyik oka. A szótár először 1502-ben jelent 
meg ezzel a czímmel: «Ambrosius Calepinus Bergomates profes-
sor ordinis Eremitarum sancti Augustini: Dictionum latinarum 
e greco pariter diriuantium earundemque interpretationum col-
lector studiosissimus omniumque Cornucopie vocabulorum inser-
tor sagacissimus: ita vt in vnum coegerit volumen Nonium 
Marcellum / Festum Pompeium. M. Uarronem Pedianum / Ser-
uium Donatum Uallam et Suide pl(ur)imum Argiuo functus 
officio)), belül pedig: «Ambrosii Calepini Bergomatis Eremitani 
Dictionarium cum additione».*) A szerző életében még egyszer 
(1509-ben Velencze), halála után pedig (t 1511-ben, szül. 1435-
ben, J. MÜLLER, Handbuch II. 598, 612, ZAMBALDI, Vocab.) 
számtalanszor jelent meg bővítve; utolsó kiadása 1778-ban 
látott napvilágot. Az 1502-től 1778-ig megjelent kiadások közt 

*) Ez a kiadás megvan a M. H. Múzeum könyvtárában; jegye: 
L. lat. 3. 
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három főcsoportot külömböztethetünk meg. Az első csoportba 
az 1502-től 1544-ig megjelent kiadások tartoznak. Ekkor a mii 
egynyelvű, itt-ott görög értelmezésekkel megírt tárgyi szótár. Az. 
A—Z közti latin szavakat sorolja fel, minden egyes betűn belül 
azonban külön is megjelöli a szókezdő hangzó utáni hangzót is, 
pl. A-n kezdődő szavak közt alcsoportok : A. ante a, A. ante ly 

A. ante c. stb. Ugyanez a felsorolásrend a «Gyöngyösi szótár
töredék»-ben is. A második csoportot az 1544—1568 közt meg
jelent kiadások alkotják. E kiadások legjellemzőbb sajátsága, a 
mennyiben Baselben jelentek meg, hogy a tulajdonnevek ki vannak 
véve a köznévi használatú névszók csoportjából s külön «Onoma-
sticon propriorum nominum» alakjában vannak a műhöz mel
lékelve. Ezt a munkát CONRADUS GESNERUS TIGURINUS készítette. 
Meg kell még jegyeznem, hogy e kiadásokban a görög értelme
zések is rendszeresebben vannak keresztülvive. A harmadik 
csoportba az 1568—1778 közt megjelent kiadások tartoznak. 
E kiadások jellemző sajátsága, hogy a latin-görög szavak ben
nük más európai nyelveken is értelmezve vannak. A szótár 
ekkor először hat, majd hét, nyolcz, kilencz, tíz, végül tizenegy 
nyelvi értelmezésekkel jelenik meg (e nyelvek: latin, görög, 
zsidó, franczia, olasz, német, spanyol, lengyel, magyar, angol, 
belga). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy e korban vannak 
olyan kiadások is, a melyek egy-egy ország részére készültek ; 
így pl. van latin-olasz CALEPINUS (a M. N. Múzeum könyv
tárában: L. lat. 139.), vagy van hétnyelvű CALEPINUS 1625-ből 
(Velencze), a melyben nincs meg a lengyel és a magyar nyelv, 
pedig ez a kettő már 1585-ben bele volt iktatva CALEPrausba. 
Hogy CALEPINUS Dictionariumébt hazánkban addig is, míg nem 
volt benne magyar értelmezés (1585), mennyire használták, 
bizonyítják a következő körülmények. 

a) Hazai könyvtárainkban sok olyan CALEPiNus-féle Dictio-
narkim van, a mely 1585 előtt jelent meg, pl. a M. H. Múzeum
ban vannak 1502, 1516, 1531, 1549, 1564. évi kiadások, a po
zsonyi Szent Ferencz-rendi könyvtárban van egy 1513-i kiadás, 
a nyitrai EosxovÁNYi-féle egyházmegyei könyvtárban van egy 
1551. évi kiadás, a körmoczbányai Szent Ferencz-rendi kolostor 
könyvtárában 1579. évi kiadás, a kolozsvári egyetemi könyvtár
ban 1575. évi stb. 
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b) Több olyan CALEPiNus-féle DictionariumUnk van, a 
melyben magyar glosszák vannak. Ilyenről kettőről tudok: 1. 
FABCHICH JózsEFnek van egy kéziratban maradt szótári müve, 
czíme Magyar Kalepinus (készült 1791 —1795 közt; megvan a 
M. N. Múzeum kézirattárában : Fol. Hung. 14.). Ebben a mű
ben a források jegyzéke közt ezt olvassuk : «CAI,EPINUS Parisinus 
1554 habét in margine Voces Hungaricas ab antiqua manu 
scriptas per . . . . Citabitur Calep. M. S.» FABCHICH azokat a sza
vakat, a melyeket ebből a magyar glosszákkal ellátott 1554. évi 
CALEPiNusból vett, müvében csillaggal jelölte meg (vö. NyK. 
XXVII. 403.). CALEPINUS ezen itt említett példánya ismeretlen 
előttem. QL. Nyitrán a EosKOvÁNYi-féle egyházmegyei könyvtárban 
van egy 1551-ből való CALEPINUS, a mely tele van magyar 
glosszákkal (1. CALEPINUS Dictionariuma tárgyalásánál). 

c) MOLNÁR ALBERT szótára 1604. évi kiadásának latin
magyar részében ezt mondja : «Me puero nullus extabat liber 
idoneus, qui discipulorum privata studia adjuvare potuisset. 
CALEPINI quidem v a r i a e e d i t i o n e s v i s e b a n t u r , s e d 
t a n t u m á P r a e c e p t o r i b u s e t a d u l t o r i b u s d i s c i p u -
l i s t r a c t a b a n t u r : egentiores eas emere non poterant, mi-
nores ob magnam molem versare non valebant, tyrones iis uti 
nequibant. E d i t i o n e m v e r ő CALEPINI c u m a d j e c t a L i n -
g u a V n g a r i c a in G e r m a n i a p r i m u m v i d i » . MOLNÁR 
ALBERT 1590-ben ment Németországba s így a CALEPINUS szó
tárára való czélzás csakis olyan kiadásra vonatkozik, a melyben 
nem volt magyar nyelvi értelmezés; s ilyen kiadásokból sok 
példányt látott MOLNÁR idehaza. 

Az eddigiekben felsoroltam azokat a müveket, a melyek
nek hatása alatt latin-magyar szótárirodalmunk megindult. 
Mivel e szótári müvek olasz szerzők munkái, szótárirodal
munk első korszakát az olasz hatás korszakának lehet ne
veznünk (vö. erre SZILÁGYI ISTVÁN, M. Acad. Értesítő VII. 
311—1847. és VASS JÓZSEF, Latin-magyar szótárirodalmunk 
10. 1., A kolozsvári róm. kath. gymn. évkönyvei 1853—4. 
folyamában). E korszakra csak azt jegyzem még meg, hogy 
az irodalmunkra hatással volt müvek közt az olvasó nem 
találja meg NICOLAUS PEROTTUS, siponto-i püspök (szül. 1430, 
f 1480, ERSCH és GRUBER Realenc, J. MÜLLER Handb. Ili 611) 
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«Cornvcopiae, sev latinse lingvse commentarii» czímű művét 
(első kiadás 1499, azután többször; a M. N. Múzeum könyv
tárában 1532. évi kiadás van L. lat. 49. szám alatt), pedig BOD 
PÉTER*) és VASS JÓZSEF (az idézetet 1. feljebb) úgy említik, mint 
szótárirodalmunk egyik forrását. PEROTTUS műve, a mely állító
lag CALEPINUS főforrása volt (vö. ERSCH és GRUBER, Perotti szó
nál; e szerint SABINUS CALEPiNust plágiummal vádolta), nem 
olyan mű, a melyet ma szótárnak neveznénk. A műben ugyanis 
vannak distichonok közölve (egy-egy distichon egy-egy fejezet) 
s a distichonokban előforduló szavak vannak eredetük, jelenté
sük stb. szempontjából megmagyarázva. Hogy egy-egy latin szó
ról a mű melyik lapján van szó, azt legelején közölt abéczés 
latin szómutató mondja meg. Hogy PEROTTUS műve nem volt 
hatással szótárirodalmunkra, abból is látszik, hogy nincsenek 
olyan példányaink belőle, a melyekben XVI. századi magyar 
glosszák volnának. A pannonhalmi Szent Benedek-rendi könyv
tárban levő Perottus 1532-ből való s benne vannak magyar 
glosszák, de ezek a XVII. század közepéről valók. 

Olasz hatás alatt keletkezett szótárak. 

1 1. Hortularium. Már a Schlágli Szójegyzék ismertetése al
kalmával említettem, hogy azt a kéziratot, a melylyel a Schlágli 
Szójegyzék volt egybekötve, Hortularium czímen őrizték a 
premontrei rend schlágli könyvtárában. A Hortularium név 
azonban a gyűjtelékes kódex első kéziratát illeti meg csupán; 
•ez az első kézirat összesen 161 levélből áll s tulajdonképp abécze-
rendbe szedett latin szótár latin magyarázatokkal. Hogy kinek 
a szellemi terméke e mű, közelebbről azért nem tudjuk, mert 
a kódex Schláglben őriztetik s így nem láthattam, de nagyon 
valószínű, hogy végső forrása vagy PAPIAS, vagy HUGUTIUS vagy 

*) Az 1782.. évi PÁRIZ-PÁPAI szótár BoD-féle előszavából: «Nicolaus 
Perottus Archiepiscopus in Eegno Neapolitano Sipontinus, inter primos 
sseculo XV. qui Li terarurn barbariem fugarunt, editis sub titulo Comuco-
piarum Latinge Linguas Commentariis, viarn sequentibus stravit, qui ejus 
opera strenue usi in explicandis Vocabulornm notionibus versabantur . 
Non pauci ejus exemplő excitati industr iam suam in condendis Lexicis 
exercuerunt». 
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pedig BALBUS.*) Ebbe a kózirati latin ábéczés. tehát szótári 
Hortulariumba, oldalt összesen 130 magyar glossza van beírva, 
a melyeket SZAMOTA ISTVÁN «A Schlágli magyar szójegyzék. Buda
pest 1894» czímű műve 91—96. lapján ezzel a czímmel közölt: 
«A «Hortulariumban»> előforduló magyar szavak». Én e glosz-
szákat szótáraink csoportjában tárgyalom, mert a latin mű, a 
melybe írva vannak, latin szótár (vö. ZOLNAI, Nyelveml. Buda
pest 1905. 3.1.). Hogy kitől valók ezek a bejegyzések, azt nem 
tudjuk; arra azonban meg tudunk felelni, hogy körülbelül melyik 
korból származnak. 

SZAMOTA igen szellemesen azt bizonyítja, hogy maga a 
Hortularium kézirata nem régibb az 1420. évnél s viszont 
1433-nál sem későbbi. Szóval a Hortulurium-mik nevezett szó
tárt 1420 és 1433 közt írták. Két bizonyíték van erre a szótár
ban t az egyik a 99. lapon, a másik a 28. lapon az a u g e o 
igénél. Az első így hangzik: «Hus modernis temporibus est nő
mén heresiarche, qui inspirante diabolo finxit sectam hussitarum 
et in concilio constantiensi est condempnatus». Hus-t tudva
levőleg 1415-ben égették el, ha tehát a másoló 1416-ban vagy 
1417-ben írta volna az idézett bejegyzést, akkor azt mondaná, 
hogy t a v a l y vagy h a r m a d é v e . Hogy azonban a codex nem 
későbbi 1433-nál, arra ez a bizonyíték: «Imperátor ex eo cmod 
debet augere regnum, dicitur einde augustus ab augeo, es, re 
ergo scribitur. Sigismundus dei grácia Eomanorum rex sempei 
Augustus et augmentator». ((Zsigmondot 1410-ben választották 
római királylyá ós 1433-ban koronázták római császárrá, ha te
hát 1433 után írták volna, akkor már mint római c s á s z á r t , 
emlegetnék)) (SZAMOTA, id. h. 4, 5. 1.). E két adattal be van 
bizonyítva, hogy a Hortularium-ot 1420 és 1433 közt írták: 
nagyon természetes, hogy a magyar beírások sem lehetnek ko
rábbiak a XV. század első harmadánál, későbbiek azonban le
hetnek. De nem sokkal későbbiek. SZAMOTA azt mondja, hogy a 
Halotti Beszéd, a Königsbergi Töredék (és a szalagok), a Gyula
fejérvári Glosszák, a Schlágli és a Beszterczei Szójegyzék után 

*•) Ilyen, eddig közelebbről meg nem határozott szótárakra irodal
munkban vö. KNAUZ, A pozsonyi káptalan kéziratai 106., 212. 1., BEKÉ 
Index 155., 167. 1., VARJÚ 216. 1. 
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korra a Hortularium magyar szavai következnek (vö. u. o. 5. L). 
E szerint SZAMOTA e glosszákat régebbieknek tartja a XV. szá
zad első feléből származó Ehrenfeld-kódexnél. Mi is azt hisz-
szük, hogy a Hortularium magyar glosszái a XV. század első 
feléből valók, s ezt, minthogy az eredeti kéziratot nem láttuk 
s így palseographiailag nem szólhatunk a kérdéshez, a következő 
helyesírási bizonyítékok alapján valljuk (vö. SZAMOTA, 5, 6. 1.); 
a) A glosszákban az ö és ö hang ew-val van írva (vö. welew, 
luczfenew, gabonafew, tewlfa, ewl, ewren,• mai ü, ü, régibb 
ö, ö: kezerew, teperteic, chepew, kecche chechew zele), tehát úgy 
mint az Ehrenfeld-kódexben (vö. ZOLNAI, Nyelveml. 94. 1. is). 
Megtaláljuk azonban a régibb jelölést t. i. az u-t, w-t is, pl. 
euezw, n e m e s e , kwjnen, kuteieyze, feketw, elyw esetleg = elyö, 
mai ölyü). 2. A glosszákban a cs és ez hang c-vel (kecchechechew 
zele, acetes éden), ch-y&l (chyger, chypke bokor, pachir, chaturna, 
tolmach (kétszer), virich, kecche chechew zele, chepew; biboch, 
bibech (= bíbic), chy-val (\fismachycha, kechyka allo, fachyan), 
cs-vel (csath) s csak egyszer van oz-vel jelölve (luezíenew). Az 
Ehrenfeld-kódex a cs és ez hangot az-vei írja (vö. ZOLNAI, Nyelv
eml. 94. 1. is). Mivel a cs hang jelölése történetében a ez jelö
lés a c, eh, chy jelöléssel szemben újabb keletű, a fentebbi ada
tok is a mellett szólnak, hogy a Hortularium glosszái régebbiek 
az Ehrenfeld-kódex kéziratánál s így joggal írhatta SZAMOTA, 
hogy korra a Schlágli Szójegyzék után jönnek, mely utóbbi né
zetünk szerint 1415 előttről való. 

A glosszákból hangtani tekintetben a következőket emelem 
ki: 1. A mai o hang helyén u betűt találunk a solyum, vgurca 
alakokban, ellenben a mai a hang helyén sehol sincs a régi o irás. 
Ellenkezőleg itt már nyoma van, hogy az etimologikus a-ból a 
XV. század folyamán sok esetben o lett (vö. mondola fa, kalonga). 
2. A mai e helyén egy esetben a hangot találunk, s ez az nace-
tes eden» adat. A szláv ocbiT»-ből nyelvünkben szabály szerint 
*oczit, *oczét, *aczét s ebből eczet lett. Nem lehetetlen, hogy az 
acetes alak ezt a régi s eddig másunnan ki nem mutatott alakot 
tükrözteti vissza. De nincs kizárva, hogy dunántúli nyelvjárási 
sajátság. Ugyanis & fövenyes szó is, régi fövenyes afauenes hel»-
nek van írva, s itt az a nem lehet etymologiai értékű. 

Mindent összefoglalva, a Hortularium magyar glosszái a 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 3 
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XV. század első feléből (1420 utáni időből) valók s régebbiek, 
mint az Ehrenfeld-kódex mai kézirata és nyelvezete. 

2. A Gyöngyösi latin-magyar Szótár-töredék. A M. Tud. 
Akadémia könyvtárában JOHANNES BALBUS DE JANUA «Catho-
lieon» czimű müvének 1487. évi, velenczei kiadásához egy 
két hasábon írt 39 a/b lapra terjedő latin-magyar szótár
töredék van kötve. A szótár nem teljes, a mennyiben csak az 
Abba-Cilones közé eső latin szavak vannak meg benne meg
felelő magyar értelmezésekkel. Felfedezésének az a története, 
hogy a M. T. Akadémia 1835. évi nagygyűlése azzal bízta meg 
DÖBRENTEI GÁBORt, hogy hazai könyvtárainkban kutasson régi 
magyar nyelvemlékek után. E tanulmányút alkalmával DÖBRENTEI 
megfordult Gyöngyösön is a Szent Ferencz-rendiek könyvtárában. 
Ott jártakor azonban (1835. nov. 20.) a nagy hideg miatt nem 
kutathatott soká; megkérte tehát MAGÓCSY ISTVÁNÍ, az akkori gvár-
diánt, hogy mihelyt kitavaszodik, nézze át a könyvtár anyagát 
s ha találkozik valami becsesebb anyag, hozza fel Pestre. MA
GÓCSY teljesítette a kérést, s 1836. május 3-án DöBRENTEinek a 
többi közt a szóban forgó szótárt is átadta (1. Evkönyvek 3 : 117.). 
DÖBRENTEI nem adta ki a szótárt s később feledségbe ment, 
hogy van ilyen emlékünk. SZILÁGYI ISTVÁN 1847-ben nem említi. 
Az 1868—71 közt megjelent MÁTYÁS FLÓRiÁN-féle «Magyar nyelv
történeti szótár-kisérlet»-ben azonban szótárunk is föl van hasz
nálva s az «Idézett írók és müvek jegyzéké*)-ben ezt olvassuk: 
«Eégi Szótár (Esztr.) a 1"6. század első feléből, az akad. könyvi» 
(LXX. 1.) Mivel MÁTYÁS FLÓRIÁN nem idézte pontosan, milyen 
jelzet alatt található a kézirat, a Nyelvtörténeti Szótár szerkesz
tői nem találták meg a szótárt (1874—1880 közt történt a NySz.-
hoz az anyaggyűjtés). Pedig HELLEBRANT ÁRPÁD «A M. T. Aka
démia könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéké»-ben (Buda
pest 1886.) a 100. lapon, leírva BALBUS «Catholicon»-át, 
megemlíti, hogy a műhöz 73 lapra terjedő XVII. századból való 
latin-magyar kézirati szótártöredék van csatolva. Végre 1893-ban 
SZILY KÁLMÁN, az Akadémia akkori főtitkára «Egy feledésbe 
ment régi latin-magyar szótárról)) czímen előterjesztést nyújtott 
be az Akadémia I. osztályához, hogy «a XVI. század első felé
ből* való eme szótárunkat az Akadémia adja ki (vö. Akad. Ért. 
IV. 694. s köv. 1.). Az I. osztály a szótár-töredék kiadásával e 
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sorok íróját bízta meg, a kinek gondozásában a mű a következő 
czímmel jelent meg: «A Gyöngyösi latin-magyar Szótár-töredék. 
VERESS IGNÁCZ másolata felhasználásával közrebocsátotta, beve
zetéssel és jegyzetekkel ellátta MELICH JÁNOS. Budapest, kiadja 
a Magyar Tudományos Akadémia 1898.»*) Ehhez a kiadáshoz 
terjedelmes bevezetés van írva arról, hogy milyen munkák alap
ján van összeszerkesztve a szótár-töredék, kik lehettek a szerzői 
s milyen korból való. E bevezetésben elmondottak, valamint 
újabb kutatásaim alapján írtam a következő sorokat (vö. a be
vezetés kivonatát: Akad. Értesítő 1898, IX. 119. s köv. 1.). 

a) A Gyöngyösi latin-magyar Szótártöredékben a latin 
szavak abócze-rendben vannak közölve, minden egyes latin szó 
latin nyelven van megmagyarázva; e magyarázatok kiterjednek 
a latin szó eredetére, a klasszikus íróknál való külömböző hasz
nálatára stb. Itt van pl. az arx szó, erről ez van: a Arx: ab 
arceo: quia arcét. i. prohibet hostes accedere: Vaar erosseghn; 
vagy egy másik az ascarotum, erről ez van mondva: «Ascarotum, 
pauimentum picture arte elaboratam, sic dictum: quod uerri non 
debeat, i. purgari. Mester seggel alkottatott: megh yrth pagymon-
tom». Az a kérdés áll elő, hogy a latin szavak e latin magya
rázatai a Gyöngyösi Szótár-töredék szerkesztőjének az értelme
zései-e, vagy pedig a latin értelmezések ki vannak-e írva vala
honnan. S a vizsgálódásnak az az eredménye, hogy e latin 
értelmezések olaszföldi eredetű latin szótárakból vannak kiírva, 
pl. az arx szónál mondottak szóról szóra megvannak CALEHNUS 
szótárának első csoportba tartozó kiadásai közül az 1516. évben 
megjelentben, a hol ez van: «Arx ab arceo: quia arcét. i. prohibet 
hostes accedere». A főművek, a melyekből a Gyöngyösi Szótár
töredék össze van szerkesztve: 1. PAPIAS «Vocabularium»-a, 2. 
JOHANNES BALBUS DE JANUA «Catholicon» -a, 3. CALEPINTJS «Dic-
tionarium»-ának valamely 1544. év előtti kiadása. 

a) Példák PAPIAS «Vocabularium»-ából (1476. évi kiadás
ból idézek): 

*) I smer te tve : Magyar Könyvszemle, új foly. VI. 198, BARTHA 
JózsEFtől, Magyar Nyelvőr XXVIII . 262, ZOLNAI GvuLÁtól. 

3* 
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I PAPIAS : Agnomen : quod ex família uenit. 
GYÖNGY. SZ. 816: Agnomen: quod ex família venit: Vesze

tek New. 

PAPIAS : Agnoscimus notos: eognoseimus ignotos. 
GYÖNGY. SZ. 818: Agnoscimus notos: eognoseimus ignotos. 

PAPIAS : Ala: exilla diéta: quia motus brachii ex hac in mó
dúm alarum inchoet. 

GYÖNGY. SZ. 866: Ala: ex illa dicta: quia motus braehij ex 
hac in modtím alarűtn inchoet. 

$) Példák JOHANNAS BALBUS DE JANUA «Catholicon»-ából 
(1487. kiadás, a melyhez a szótártör. kötve van) : 

CATHOLICON : Barbitondium dij, i. tonsura barbe: vei locus vbi 
tondetur. 

GYÖNGY. SZ. 2853 : Barbitondum, tonsura Bárba (sic!) uel locus 
ubi tondetur, borotwalo helj auagy borotualas. 

CATHOLICOM : Cesonia . . . quedam caruncula in fronté equini 
pulii quum primum prodit ex aluo. vnde mulieres faciunt quan-
dam pofcionem mortiferam. 

GYÖNGY. SZ. 4497: Cesonia: est quedam caruncula in fronté 
equj: pullj cum primum prodit ex aluo: vnde mulieres faciunt 

• quandam potíonem mortiferam. 

f) CALEPINUS «Dictionarium»-ából való pé ldák : 

GYÖNGY. SZ. 3977: Carna: dea que vitalibus humánig: seu 
carnibus (sic!) preesse existimabatur: Emberi erzekensegwn[k]nek •: 
es aytoknak sarkaynak Isten azzonya hozaya latoy[a\. 

CALEPINUS 1513, 1516: Carna: dea: que vitalibus humanis: 
1 seu cardmibus pregsse existimabatur. 

Ellenben CALEPINUS 1544: Carna siue Cardinea, dea que vitali
bus humanis praeesse existimabatur. 

GYÖNGY. SZ. 4178: Caueo: as(í), caui: cautum: significat vi to: 
fugio: El tauoztatom: megh oltalmoszom maghamath. 

CALEPINUS 1513, 1516, 1531 : Caueo. es. caui cautum: significat 
fugio : vito. Ellenben CALEPINUS 1544: Caueo es, cautum uito, fugio. 

Megjegyzem, hogy e példák két dologra bizonyítókok; elő
ször azt tanúsítják, hogy a szótártöredék szerkesztője CALEPiNust 
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is használta, másodszor pedig azt, hogy CALEPINÜS számtalan 
kiadása közül a szerkesztő a 1544. év előtt megjelent kiadások 
valamelyikéből dolgozott. 

Ha e három főforrással az összes czikkeket összehasonlít
juk, csak igen kevés marad olyan, a melynek az eredetije nincs 
meg CALEPINÜS 1544. év előtti kiadásai valamelyikében, PAPIAS-
nál vagy BALBUsnál. Ezt a negyedik forrást mindezideig nem 
tudtam megtalálni, de állíthatom, hogy ez a forrás sem PEROT-
TÜS, sem pedig ALEXANDER DE VILLA DEL 

A kimutatottak alapján állíthatjuk tehát, hogy a Gyöngyösi 
Szótár-töredék s z e r k e s z t e t t mti . 

b) A szótártöredék jelenlegi kézirata öt írónak a másolata. 
Ez öt írót biztos nevek hiányában A., B., C, D. ós E. betűk
kel jelzem. Az öt író közt a terjedelmes kézirat így oszlik meg: 

A írta az Abba—Archisinagogus közé eső szavakat, 
B « Archisterium—Asserere « « « 
A « Assertor—Azolos « « « 
C « Baal—Baro « « « 
A « Baronissa—Bella « « « 
B i Bellum—Calatus * « « 
A « Calati—Celebriter « « « 
D « Celebresco — Cementarij « « « 
E « Cementicu8—-Cilones « « « 

Az öt író közül legtöbbet írt A., utána B., legkevesebbet 
D. Ez az öt író a kéziratot másolta, a mi abból következik, 
hogy a kéziratban több másolásból eredt hiba van, valamint 
abból, hogy a kézirat jelenlegi alakja annyira törlés nélküli, 
hogy ez nem lehet az eredeti fogalmazvány. A kéziratban ugya
nis Jo szakach, bolth, aceronitus stb. helyett Jo szagath, bolch, 
aceronicus stb. van írva, s az ilyen c pro t hibák csakis máso
lásból eredhetnek. 

Kik lehettek ezek a másolók, s ők-e egyszersmind a szó
tár-töredék szerzői, oly kérdések, melyeket érintenünk kell, de 
a melyeket el nem dönthetünk. A szótár-töredékben sok olyan 
czikk van, a melyben «nos, apud nos» kitétel van s a melyből 
a szerzőkre valamilyen következtetést lehetne vonni. De nagyon 
kell vigyáznunk e kitételekre is. A Szótár-töredékben pl. ez áll 
643: «Aera: greca dictio est: qu§ aput nos lolium significat: 
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konkoly*. Az itt levő aput nos nem a magyar szerzők szava, 
hanem CALEPINUSÓ, a ki «Dictionariuma» 1516. évi kiadásában 
ezt mondja: «Aera greca dictio est: que apud nos lolium signi-
ficat: vt inquit Diosc». Ha mármost minden ilyen személyes
nek látszó bejegyzést megvizsgálunk, összesen három olyant 
találunk, a mely a magyar szerzőktől származik; ezek: Szótár
töredék 2452: «Attilus: piscis satis grandis, nobis ignotus* | 
2937: «Belgradum vocamus: Nándor feyer Vaar» | 4051 : «Ca-
soma: me : Acus mulieris: qua mulier caput scalpit: á: cado, 
dis: dicta: eo quod cadere facit immunda. Az fesiv kywel az 
azzony allaih feswly feyeth. Acus ille de quo facta est mentio 
nusquam auditur in patria nostra». E három személyes vonat
kozású bejegyzés legfeljebb annyit képes igazolni, hogy a szer
zők magyarok voltak, de ez külömben sem volt kétséges. 

Nagyobb bizonyító ereje van annak, hogy a szótár-töredék 
egy olyan BALBUS-féle «Catholicon»-hoz van kötve, a melyben 
magában is vannak glosszák; ezek a glosszák a következők: 
Cingula szó mellett here; storium mellett Gyeken; tollinum 
mellett kankaly[ kJ; vappa mellett wyz; vapidus mellett az kfy] 
az zez . . . mo.. . Mivel mármost a gyöngyösi Szent Ferencz-rendi 
könyvtárban egy másik «Catholicon» is van, a melyben magyar 
és horvát glosszák vannak 1542—1550 tájáról (vö. NyK. XXVIII. 
33.), s e glosszákat tartalmazó «Catholicon»-ról biztos dolog, 
hogy a zágrábmegyei r e m e t i n c z i pálos-kolostor tulajdona volt, 
úgy tartottam, hogy az a «Catholicon» is, a melyhez a Gyön
gyösi Szótár-töredék van kötve, egykor pálos-rendű kolostor 
tulajdona volt. Mivel mármost a szótártöredékben a lat. frenum 
= magy. ere : here, heree alakban fordul elő (vö. 2619, 4532; 
2772: eree), tehát úgy, mint a hozzákötött «Catholicon»-ban, 
mivel továbbá a 4456. szám alatt a szótár-töredékben magyar
horvát értelmezés is van (vö. «ceruisia: quasi: [cereris vis: ser 
piua»), tehát épp úgy mint a ma Gyöngyösön levő remetinczi 
eredetű «Catholicon»-ban, azt kellett feltennem, hogy szótár
töredékünk másolói inkább pálosrendi szerzetesek, semmint 
Szent Ferencz-rendiek voltak. Ma már nem tarthatom helyesnek 
ezt a következtetésemet. A gyöngyösi rendi könyvtárban ugyanis 
sikerült egy olyan kéziratot találnom, a melyben a mi szótár
töredékünk másolói közül legalább az egyiknek a keze vonását 
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megleltem. Van ugyanis Gyöngyösön a Szent Ferencz-rendi 
könyvtárban egy XVI. századi, a rend «Constitutiones»-eit ma^ 
gában foglaló kézirat, a melyben olyan írásra leltem, a milyen 
írás a Gyöngyösi Szótártöredékben van. A B. író keze vonása 

i . ug? %u * ^ ^ n* &*£«;, , 

J*títn **€•• ?4<U h/A* fa'vtt?*'fSl/>»******• 

C/tí, \AtrrpA. :HÍfc . 4?: ̂  44*1:/k: ffi^t*' 

Cdrij: to**m^f>a*Yp£x ntté: ****** <&*, wÁ *&*t 

Hasonmás a Gyöngyösi Szótártöredékből; a felső rész a B. író, az alsó 
pedig az A. író keze írása. 

megegyezik a «Forma obedientialis» írója kezeírásával, a melyet 
talán GYÖNGYÖSI IMRE írt. Az A. író kezevonása azonban nem 
egy az 1594. Fr. V. I. aláírású író kezeírásával. Szakértők állí
tása szerint palanographiailag a Gyöngyösi Szótártöredék A. írója 
munkája régibb, mint az 1594-ben író Fr. V. I. írása. 
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Az idemellékelt hasonmásokkal azonban kétségtelenül be 
van bizonyítva, hogy a G y ö n g y ö s i S z ó t á r - t ö r e d é k a 
G y ö n g y ö s i S z e n t F e r e n c z - r e n d i e k h á z á b a n ké-

tWrvrtc nr\Ah> emtjrip Se *+S*lfv»n*Hfc 

Hasonmás a Gyöngyösi Szent Ferencz-rendi könyvtár XVI. századi 
«Constitutiones» ez. kéziratából, mely a Gyöngyösi Szótártöredék 

5 . írójának keze vonása. 

iy* far ^ ^ a^A A~+ 0 ^ _ ^ 

Ugyanonnan való hasonmás, a mely A. író kézírásához hasonlít. 

s z ü l t m á s o l a t . Hogy ugyanők a szótár-töredék szerzői is, 
igen valószínű, de közelebbről be nem bizonyítható. 

c) DÖBBENTEI GÁBOR a szótár-töredék korát 1600 elejére 
tette (A M. T. Acad. Évkönyvei III. 117.), míg ellenben MÁTYÁS 
FLÓRIÁN a XVI. század első felébe helyezte a kéziratot (vö. M. 
nyelvt. szót. kísérlet LXX.). HELLEBRANT ÁRPÁD szerint a XVII. 
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században írták, míg ellenben SZILY KÁLMÁN, ki a szótár-töre
dékkel behatóan foglalkozott, azt írja, hogy e szótár nyelve «a 
XVI. század első feléből, igen valószínűleg a Zápolyák korából 
való . . . . de nem is későbbi 1550-nél, mert igen sok olyan szó 
van benne, a mely csakis a eodex-irodalomban található s a XVI. 
század második felében már többé nem fordul elő» (vö. Akad. 
Ért. IV. 695, 696.). MÁTYÁS FLÓRIÁN és SZILY KÁLMÁN nézetéhez 
csatlakozom, a mikor az alább kifejtendő okok alapján azt val
lom, hogy a G y ö n g y ö s i l a t i n - m a g y á r S z ó t á r - t ö r e d é k 
a XVI. s z á z a d k ö z e p e t á j á n k e l e t k e z e t t s j e l e n 
l e g i m á s o l a t a se s o k k a l k é s ő b b i e n n é l a k o r n á l . 
Ennek a nézetnek a helyességét a következők bizonyítják: 
a) T á r g y i b i z o n y í t ó k o k : A szótár-töredékben ez áll: 
3976.: Carolus Cesar christianismus. A Carolus szó a Gyöngyösi 
Szótár-töredék forrásai közül csakis a BáLBus-fóle «Catholicon»-
ban van, s itt ez áll: «Carolus li penul. cor. rex francié fuit». 
E forrásukkal szemben tehát a szerkesztők önállóan jártak el, a 
mennyiben megváltoztatták az eredeti szöveget s helyette «Cesar 
christianis[si]mus»t írták. Ez a változtatás csak úgy érthető, ha 
V. Károly római császárra gondolunk, a ki a Szent Ferencz-
rendnek nagy barátja volt (vö. M. Könyvszemle V. 81.) s a ki 
1519—1556 közt volt római császár. Ha ez az okfejtés helyes, 
akkor a Gyöngyösi latin-magyar Szótártöredék 1556 előtt kelet
kezett. Másik tárgyi bizonyíték SZILY KÁLMÁN jelentésében ez: 
A szótár-töredék «a centurio-t így értelmezi: S z á z E m b e r 
h a d n a g g i a : Aga» [4402. sz. alatt], a cassiodolabrum-ot pe
dig: « a l a b a r d k y w e l az lanch kenezók J a r n a k » [4405. sz. 
alatt]. Tehát már agák és landsknechtek járnak Magyarországon !» 
(Akad. Ért. IV. 695.) Nézetem szerint is ez állapotok, a mikor 
hazánkban lánczkenézek*) és agák vannak, főleg az 1526. ev 
utáni, tehát a mohácsi vész utáni állapotokra vonatkoznak s 

*) Nagyon fontos, hogy a NySz. és OklSz. szerint is emlékeink
ben a XVI. század második felében már nem fordul elő lanczkenét. A szó
tártöredékben levő Iknez kenéz alak (vö. még 3045. sz. alatt is: bibellus 
— laancz keneez baard) népetymológiai alak a XVI. sz. első felében Er
délyben használatos kenéz alakhoz. A NySz.-ban közölt adatok mind 
a XVI. század közepe tájáról valók (vö. Régi magyar költők tára 
III. index). 
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ezzel a szótár-töredék keletkezése 1526—1556 közé esnék. 
P) H e l y e s í r á s i b i z o n y í t é k o k . E bizonyítékok kapcsán 
kiemelem, hogy a szótár-töredékben a magánhangzók hosszúsága 
vagy kettőzéssel van feltüntetve vagy pedig jelöletlen. A e# han
got szótár-töredékünk sohasem írja ís-sel, a mint az a XVI. 
század második felében, így CALEPINUS szótárában is közönséges, 
hanem mindig a régebbi eh, chi, ci, ez jegyekkel. Az az névelő
nek ilyetén való írása: akkin ( = a kin), ammy ( == a mi), atty-
koth ( = a tikot) stb., a mely írásmód az 1549. évi Orthogr. 
Vng.-ban követendő például van felállítva, a XVI. száz. folyamán 
fordul elő csupán (vö. Bécsi k.: annag, Birk-k.: ammi, ZOLNAI, 
Nyelv eml. 120, 137.). Az o, ö hangot szótártöredékünk sokszor 
w-, u-vel jelöli, a mi legrégibb nyomtatványainkban többször, 
a XVI. század második felében nyomtatottakban azonban csak 
elvétve fordul elő. A helyesírási bizonyítékok sorában kell 
megemlítenem, hogy a szótártöredékben az .4-n, B-n, C-n 
kezdődő szavak felsorolásánál alcsoportok vannak megkülöm-
böztetve, mégpedig így A: ante : D (s itt közölve vannak az 
ad-kezdetti latin szavak), A : ante : E (ae-kezdetű latin szavak), 
A: ante. F (a/"-kezdetű latin szavak) stb. A szavaknak ilyen 
alcsoportokban való felsorolása CALEPINUS szótárainak 1544. év 
előtt megjelent kiadásaiban van, mert csakis itt találunk írva 
A: ante: D, A. ante. E. stb. csoportokat. Végül a mellékelt 
hasonmások sem szólnak a XVI. század közepe, mint a szótár
töredék keletkezése ideje ellen. A Fr. V. I. írásában 1594. év
szám van, míg a GYÖNGYÖSI IMEE írása szakféríiak szerint (VARJÚ 
ELEMÉR múz. tisztviselő véleménye) régibb s bátran tehető a 
XVI. század közepére. Ugyanezen szakférfiak szerint a Fr. V. 7. 
írásánál, a ki 1594-ben írt, a Gyöngyösi Szótártöredék A. írójá
nak betűvetése régibb jellegű. Mindebből tehát az következik, 
hogy a Gyöngyösi Szótártöredék meglevő másolata sem sokkal 
későbbi a XVI. század közepe tájánál, y) A n y e l v i b i z o 
n y í t é k o k csoportjából itt közlök néhány olyan szót, a mely 
eddigi tudásunk szerint csupán olyan emlékekben fordul elő, a 
mely emlékek 1550 előtti időkből valók. Ilyen szavak: 

4339: vionnal való — cenos grece nouus latiné | 2087: fyu 
uyzett uel nyayasul ualakit magának uenni: eggyesyttenj — arrogare: 
est in filium et familiarem asciscere: associare: adiungere | 1115— 
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1117, 2395: Valtoszlagh: most eggyet: esz vtan mást — alternis: 
aduerb : vicissim: minc vnum; Valtoszlak: eggyketh az masyk vtan. 
fogom eló: vei: teszóm oda —• alterno: vicissim alterum duorum 
pono; Valtoszlak — alternatim ; Vyszonth: valtossagh (tollhiba val-
toslagh h.): egymás vtan — at contra: significat vicissim | 1124: 
Versenkódóm: szydalmaszók: oly minth az hamys partoth oltalmo-
szom — altercor . . . quasi aduersam partém tuerj | 2431, 2686: De 
magha—attamen : sed quia; De magha— autem | 1744: Elesztób—-
apprime, apprimis j 765, 1097, 2869 : lybeszó — agapeta . . . lenocina-
tor; lyboszó — ambro, lectator; libezeo — baratro lectator, lonocina-
tor | 996: Venerek: alkotbok: árulok — alicarij: qui eam [értsd: 
alicam] conficiunt: Vendűnt | 4091: hwles: hwtre tanytas — cate-
chysmus: est instructio in fide. 

Összefoglalva vizsgálódásainkat, a következőket állapítottuk 
meg: A Gyöngyösi Szótártöredék szerkesztett mű, latin részének 
forrásai PAPIAS, BALBUS és CALBPINUS szótárai. A szótár-töredék 
lehet egy ember, de lehet többnek is a szellemi terméke. Jelen 
alakjában azonban másolat, még pedig öt másolónak a munkája. 
Ez öt másoló közül az egyik, a kit B betűvel jelöltünk, alkalmasint 
Fráter EMERJCUS DE GYÖNGYÖS. A bemutatott hasonmásokból 
következik, hogy a szótártöredéket a gyöngyösi Szent Ferencz-
rendi szerzetesek másolták s valószínű, hogy ugyanők is szer
kesztették. A szótár-töredék eredetije a XVI. század közepe tá
ján (1556-ig) készült s valószínű, hogy a másolat sem sokkal 
későbbi. 

3. CALBPINUS latin-magyar Dictionarium-a. Említettem már, 
hogy CALEPINUS «Dictionarium»-a 1502-ben jelent meg először 
s hogy eredetileg latin szótár latin magyarázatokkal (itt-ott gö
rög megfelelőkkel). Igen sok kiadásban jelent meg 1568-ig, a 
mely évben latin és görög nyelven kívül más nyelvű értelmezé
sekkel is bővült. így lett 6, 7, 8, 9, 10 s végül 11 nyelvű szó
tárrá. Addig is azonban, míg ez idegen nyelvi értelmezések közt 
a magyar is helyet foglalhatott, számosan tanáraink, tanítóink 
közül érezték, hogy ilyen latin-magyar szótárra szükség van. 
Innen van, hogy több olyan 1568 előtt megjelent CALEPiNust 
ismerünk, a melybe egykori tulajdonosa maga írta be a magyar 
értelmezéseket (vö. feljebb). E magyar glosszákkal is ellátott 
példányok közül legterjedelmesebb bejegyzéseket az a CALEPINUS 
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foglal magában, a melyet Nyitrán az egyházmegyei RosxovÁNyi-
könyvtárban őriznek s a mely 1551. évből való bázeli CALBPI-
NUS «Dictionarium Linguae Latináé». A ROSKOVÁNYI-könyvtárnak 
MITTUCH JÓZSEF, felső-elefánti plébános ajándékozta a könyvet, 
a mint azt a példányban levő következő bejegyzés igazolja: 
«Dono dedit Bibliothecae Dicec. Josephus Mittuch parochus F. 
Elefánthensis 1902.». A könyvben «Ladislaj Szörény 1583» be
írás van, de e bejegyzés betűinek vonásai teljesen külömböznek 
a példányban levő magyar glosszák betűinek vonásaitól. A pél
dány egykor a felső-elefánti pálos kolostor tulajdona lehetett s 
valószínű, hogy itt írták bele a magyar értelmezéseket. Ez ér
telmezések, a melyek az A—D. kezdetű latin szavak közt sű
rűen, az E—Z köztiek közt ritkábban fordulnak elő, nézetem 
szerint kétféle eredetűek. Egy részük kétségtelenül MOLNÁR AL
BERT szótárának 1621-i kiadásából van kiírva; ilyen kiírt glosz-
szák a Bácchári, Balanite, Balo, Bárba, Basilica szóval kezdődő 
oldalakon levő b kezdetű magyar szavak (vö. Babalkodom, Ba
bona, Babonás, Bádgiadok, Badgiath stb.), továbbá a Saepicule 
kezdetűn levő s-sel kezdődők (Sai, Szaytor, Saitarka, Sayto stb.). 
A példányban közmondások is vannak írva, pl. Kőniü czendesz 
időn kormant tartanj. In tranquillo quilibet gubernátor est J 
Czak azon bakot niuzza. Eandem cantilenam cantat [ Kinek ki
nek az tv bibeie fay. Domesticum omne afficit stb. Ezek sem va
lók közvetlenül a népi beszédből, vagy pedig DECsi-ből, hanem 
MOLNÁR ALBERT szótárának magyar-latin részéből (vö. bac szó
nál : Czac azon Bakot nyúzza, Proverb. Eandem cantilenam can
tat | kormány szónál: Kormdnt tartani konyű czendesz időn \ 
bibe szónál: Kinec kinec azo Bibéje fay. Prover. Domesticum 
omne afficit stb.). A MOLNÁR ALBERT szótárával való egybeve
tés után is azonban marad egy rész, a mely önálló beírásnak 
látszik. Az ablaeto szónál pl. ez van írva: d chöcztül el walaz-
tany, MOLNÁR ALBERTnél: Ablaeto — Az ezoeztol el szakasztom. 
Ilyen eltérés sok van,*) úgy hogy ezt a második részt eredeti 

*) Abrumpo-néA: lóca abrupta, röyteök helek, MA.-nál nincs | acelino-
nál horgasetom: MA.: hozzáhayloc \ Accusatorius vir-nél Vados ember: MA.: 
Accusatorius: Vádolásra való | Aceruus-nál: Rakás, Aztagh: MA.: Acervus: 
Rakás, gyvytés | Acinaticium-nál: Lőre, Chiger: MA.: Acinaticium: Savanya 
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bejegyzésnek tar tom, a mely lehet a XVI. század végéről való 
(vö. ít h. -et: nyeretes). H a azonban a nyitrai egyházmegyei 
könyvtárban levő CALEPiNus-nak részben eredetiek a bejegyzései, 
ekkor ez is csak azt bizonyítja, hogy az a férfiú, a ki CALEPI-
NUS Dict ionar iumába a magyar nyelvet beiktatta, régóta érzett 
közszükségletet elégített ki e munkásságával . De vájjon melyik 
kiadás az a sokféle CALEPiNus-kiadásból, a melyben először je
lenik meg a magyar nyelv. Erre a kérdésre kétféle feleletet adott 
régebbi i rodalmunk. Az egyik részen áll BOD PÉTER és követői, 
a másik részen TOLDY FEREKCZ és SZABÓ KÁROLY. 

B O D PÉTER azt mondja, hogy GALEPINUS 1587. évi lyoni 
kiadásában van először közölve a magyar nyelv; erre vonatkozó
lag az általa javított PÁRiz-PÁPAi-féle Dict ionarium bevezetésében 
ezt o lvassuk: 

(lAmbrosii Calepini Dictionarium cum Anno 1587 Lugduni in 
Gallia ederetur, addita est etiam Hungahca Interpretatio. Quis ille 
fuerit, qui tantum laborem omnino utilem ac necessarium perfecerit? 
nomen ipse celavit, jamque oblivionis Sipario est involutum . . . Pro-
curaverant eam editiooem Lugdunensem Celeberrimi viri Janus Pas-
seratius et Ludovicius de la Cerda, mentio tamen facta non est Hun-
gari interpretis. Neque Typographus aliud insinuat: Novissime autem 
tribus disertissimis Viris prouinciam mandaviruus, ut quo labor hic 
noster esset commendatior, Polonicam Lingvam, Ungaricam atque 
Anglicam adjiceret. Non pauci ea aetate a Dacica Nobilitate Patavii, 
Bononiae, Geneva? et in Galliae Scholis politioribus Litteris operám 
dabant, fortasse ex illis quidam, Hungaricam adjecit interpretationern. 
Quisquis is fuerit, solus vei cum sociis opus urserit ? Lingvíe omnino 
Hungaricae fűit egregie peritus», 

Lá tn i való e leírásból is, hogy B O D PÉTER kezei közt kel
lett lenni egy ilyen 1587. évi kiadásnak, különben nem idézte 
volna oly pontosan, hogy itt van először közölve a lengyel, 
magyar és az angol nyelvi értelmezés. Egy ideig SÁNDOR ISTVÁN 
is azt vallotta, hogy CALEPINUS szótárának magyar nyelvvel bő
vült kiadása 1587-ben Lyonban je lent meg először (vö. Sokféle 

magokból cű-nalt orvosló ital. CALEPINUS szótárából se lehetnek kiírva ezek 
a szavak, vö. pl-. Alauda — Pachirta, Calepinusban: Patsir vei Patsirta, 
MA.-nál: Patsirta, sfisetec | albumén — Vng. Tikmon feiere, Cal.-nál: Tyúk 
mony feiéri | Areator — Cheplő, Calep.-ban nincs értelmezve stb. 
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VIII. 44, 1801. évben). Ugyanezt vallotta SZILÁGYI ISTVÁN (VÖ. 
M. Acad. Ért. 1847, VII. 317.), VASS JÓZSEF (VÖ. a kolozsvári 
rom. kath. gymnasium évkönyvei 1853/4 8. L), MÁTYÁS FLÓRIÁN 
és SZAMOSI JÁNOS (Erdélyi Múzeum I. 30.). Ez írók, MÁTYÁS 
FLÓRiÁNt leszámítva, mind alighanem BOD PÉTER nyomán mond
ják az 1587. évi lyoni kiadást a legrégibb magyar nyelvvel bő
vült kiadásnak. VASS JÓZSEF szerint pl. ez a kiadás 11 nyelvű, 
a mi nem helyes állítás. MÁTYÁS FLÓRIÁN azonban egy 1587. évi 
lyoni kiadásból gyűjtött adatokat a maga «Magyar nyelvtörténeti 
szótár»-ához. Szótár-kisérletében ilyeneket olvasunk: 

LXX. lap: «CALEPINÜS magyarázója, 1587»; 21. lap: « . . . senki 
nem használja, még CALEPINUS magyarázója sem. E Szótár 1587-ben 
jelent magyarját . . .», 164. lap: «Hóhér érteménye tudtunkra csak 
1587 óta. Ez é v i CALEPiNUsban ugyanis: carnifex, hóhér, bakó». 

TOLDY FERENCZ (vö. Magy. nemz. irod. tör. Pest 1867, 
53. 1.) és SZABÓ KÁROLY (VÖ. Eégi magy. könyvt. I.) ezzel szem
ben azt tanították, hogy CALEPINUS első, magyar nyelvvel bő
vült kiadása 1590-ben Bázelben jelent meg. BOD PÉTER és hí
vőinek állítását nem czáfolták, megemlítésre nem méltatták. 
Hittek annak, hogy hiszen az 1590. évi bázeli kiadás azt mondja, 
hogy «prseter illas superioris editionis lingvas et Polonica, Vn-
gerica et Anglica hac demum vice, n o s t r a c u r a , adject§ 
veniunt», pedig ezt a kijelentést helyesen csakis úgy lehet ér
telmezni, hogy a b á z e l i k i a d á s o k k ö z ü l a magyar nyelv 
először az 1590. évben megjelentben van közölve (vö. SZILY, 
Nyr. XV. 259.). 

De nemcsak nem czáfolták TOLDY és SZABÓ BOD PÉTER 
és követőinek állítását, hanem azt sem vették figyelembe, hogy 
SÁNDOR ISTVÁN 1586-ban megjelent magyar nyelvű CALEPiNus-ról 
is tud. Sokféle X. 45. lapján (1808. évből) ez áll: «így teszi ki 
azokat a' X. nyelvű Calepinusnak magyarázója is a Lugdunumi 
1586-diki kiadásban». SÁNDOR ISTVÁN e szavaiból azt következ
tetem, hogy 6 1586. évi CALEPiNust forgatott, a melyhez 1808-
ban juthatott (vö. hogy még 1801-ben, a Sokféle VILI. 44. lap
ján 1587. éviről beszél). Külömben honnan tudná, hogy az 10 
nyelvű, mikor erről előtte BOD nem szólt s későbbiek közül is 
VASS JÓZSEF 11 nyelvűnek gondolja. 
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E szerint i rodalmunk tudot t 1586. és 1587. években meg
je lent lyoni és 1590-ben megjelent bázeli magyar nyelvvel bő
vült CALEPiNusról. Hogy mely évből való az első magyar nyelvi 
kiadás, annak tisztázását két férfiúnak köszönjük, a kik egymás
tól függetlenül egy időben ír ták meg e dolgot. Az egyik VAGNER 
JÓZSEF nyitrai kanonok ; dolgozatának cz íme: «CALEPiNusnak 
egy 1585-iki lyoni kiadása min t adalék SZABÓ KÁROLY «Régi 
magyar könyvtárához)) (vö. M. Könyvszemle 1885. évi folyam 
6 0 — 6 1 . lap), a másik SZILY KÁLMÁN, az Akadémia nagytudo-
mányú főkönyvtárnoka; dolgozatának czíme : «Ki volt CALEPINUS 
magyar tolmácsa?*) (Vö. Nyr. XV. 258—264, 306—314 és Ér
tekezések a nyelv és széptud. köréből XIII . köt. 8. szám.) 

VAGNER JÓZSEF ezt írja: «A múlt 1884. őszén vettem CALEPINUS 
egy díszes bőrkötésű s aranyos szegélyű 1585-ik évi lyoni kiadását, 
tíz — ezek között magyar — nyelvű szöveggel. Minthogy. . . tudtam, 
hogy a legrégibb kiadás, mely a magyar nyelvre is kiterjeszkedik, 
Bázelben Henricpetri Sebestyénnél 1590-ben jelent meg, példányom 
nagy mérvben lekötötte figyelmemet. Legnagyobb gonddal kerestem 
ezen mindeddig nálunk ismeretlen k i a d á s t . . . . bibliographiai művek
ben és számos régi s újabb antiquariusi katalógusban, de eredmény 
nélkül. DELANDINE «Bibliothéque de Lyon» czímű négykötetes munká
jában CALEPINUS hatféle kiadását említi ugyan, ú. m. Lugduni 1558, 
1634, 1647, 1656, 1681 (Arnaud) és 1681 (Anesson), de ezek egyikébe 
sem vétetett fel a magyar nyelv. Végre HYDE TAMÁS és SCAPINI KÁROLY 
könyvlajstromaiban találtam egy 1586. évi lyoni kiadást, melynek 
czíme: «Calepini Ambrosii Dictionarium Decem Linguarum, Lugduni 
1586». 

Nagy ívrétű példányom 1153 kéthasábú számozott lapra ter
jed. . . . Czíme: Ambrosii [Calepini]*) Dictionarium [Decem Lingua
rum] Nuper hac postrema editione quanta maxima fide ac diligentia 
fieri potuit, accurate emendatum, multisque partibus eumulatum, et 
aliquot milibus vocabulorum locupletatum. [Ubi Latinis Dictionibus 
HebrasíE] Grsecse, Gallicíe, Italica1, Germanicse et Hispanicae, itemque 
n u n c p r i m o et Polonicae, Vngaricae**) atque AnglicaB adiectse 
sünt . . . . Ezen sorok alatt van a nyomdász nagyszegtí keretbe foglalt 
jelvénye: egy méhektől körülvett szökő oroszlán; fölötte szalagon e 

*) A rekeszjel közötti szavak vörös festékkel vannak nyomva. 
**) Én emeltem ki. 
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jelmondat: De Forti Dulcedo. A fametszet alatt: [Lugduni] MDLXXXV. 
[Cnm Privilegio Eegis.] A czímlap utáni számozatlan levélen: Typo-
graphus Candido Lectori, S. D., mely ajánló levél így végződik: Vale, 
Lugduni CID 10 LXXXV. — Ezután következik: Extráit du Priuilege du 
Roy, melyben a nyomdász Estienne Michel megneveztetik. Données 
a Paris le 25 Octobre 1579. Signees par le Roy en son conseil. Pov-
telain. Et seellees (így) en cire iaulne du grand Seel a munka vége 
egyszerű: Finis szóval jeleztetik. Példányom teljesen ép és tiszta 
minden régibb feljegyzés nélkül*. 

VAGNER e leírása után kétségtelen, hogy CALEPINUS «Dic-
tionarium»-ának az a kiadása, a melyben a latin szavak magya
rul is először értelmezve megjelennek, 1585-ben Lyonban látott 
napvilágot. Ebből a kiadásból eddig két példány ismeretes; az 
egyik VAGNER JÓZSEF nyitrai kanonok tulajdona, a másik pedig 
a párisi Bibliothéque Nationale-é (vö. Nyr. XV. 260.). A követ
kező tíznyelvű kiadások egyszerű lenyomatai az 1585-i lyoni
nak: 1. Lyon, 1586; ebből a kiadásból három példányról van 
tudomásunk; az egyik a párisi Bibliothéque Nationale-é (vö. 
Nyr. XV. 262.), a másik PETHŐ GYULA hagyatékából a kolozsvári 
Egyetemi könyvtáré; a harmadik SÁNDOR ISTVÁN birtokában volt 
(vö. Sokféle X. 45.), közelebbit azonban e példányról nem tu
dunk; 2. Lyon, 1587. Ilyen példányt említ BOD PÉTER a 
PARiz-PÁPAi-féle latin-magyar szótár bevezetésében s valószínű, 
hogy ilyenből dolgozott MÁTYÁS FLÓRIÁN is; 3. pLyon, 1588. 
Ilyen példánya van SZILY KÁLMÁN akadémiai főkönyvtárnok
nak; 4. Genf, 1594. Ebből a kiadásból két példány van a M. 
N. Múzeum könyvtárában, czíme: «AMBROSII CALEPINI Dictio-
narivm Decem lingvarum . . . vbi latinis dictionibvs Hebra3se, 
Grsecae, Gallicse, Italicae, Germanicse et Hispanicae, itémque nunc 
primo et Polonicae, Vngaricae atque Anglicse adiectae sünt 
Eust. Vignon, Jacob Stoer, Guill. Laemarij. MDLXXXXIIIL). 
Erről a kiadásról SZILY KÁLMÁN bizonyította be, hogy genfi ki
adás (vö. Nyr. XV. 263.), régebben frankfurtinak (vö. TOLDY 
FER. : A m. n. irod. tört. Pest 1864—5, 58. 1.) tartották.*) — 

*) TOLDY említ 1620-ban Genfben megjelent kiadást is (vö. A M. 
n. irod. tört. 58.), a melyben a magyar nyelv is benn volna; ilyen kiadás
ról azonban nem tudhat tam meg semmit. 
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Az eddigi kiadásoknak következő közös tulajdonságaik vannak: 
a) Valamennyi tiznyelvű szótár, a belga nyelv (: aln.: alfrank) tehát 
hiányzik belőlük; b) Valamennyi puszta lenyomata a legrégibb 
1585-i lyoni kiadásnak. E szerint valamennyiben megvan az, 
hogy «nunc p r i m o et Polonicse, Vngaricae atque Anglica3 [értsd: 
dictiones] adiectae sunt» és valamennyinek előszavában benne 
van ez az értesítés: «Novissimé autem tribus disertiszimis viris 
prouinciam mandauimus, vt quö labor hic noster esset com-
mendatior, Polonicam linguam, Vngaricam, atque Anglicam ad-
iicerento (az 1594. évi kiadásból idézem; BŐD PÉTER az 1587-iből, 
SZILY KÁLMÁN az 1585-iből és 1586-iból idézte e szavakat; s így 
van az 1588-iban is). 
i Lyon-on és Genfen kívül azonban Bázelben is jelentek meg 
olyan CALEPiNüsok, a melyekben a magyar szavak benn vannak; 
az első ilyen kiadás 1590-ben látott napvilágot (czíme «AMBROSII 
CALEPINI Dictionarivm vndecim lingvarum . . . . respondent autem 
Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, 
Belgica, Hispanica, Polonica, Vngarica, Anglica»), a következők 
pedig 1598-ban, 1605-ben, 1616-ban, 1627-ben (vö. SZABÓ KÁROLY 
Bégi magy. ktár. I ; TOLDY FERENCZ A m. n. irod. tört. Pest 
1864—65, 58. lapján 1622. és 1682. évi bázeli kiadásokat is 
említ, de ilyen magyar nyelvű kiadásokat nem láttam). A bázeli 
kiadások a lyoniaktól és a genfitől abban külömböznek, hogy a 
bázeli kiadásokban a tulajdonnevek ki vannak véve a köznevek 
csoportjából s külön onomasticonban vannak abécze-rendben 
felsorolva. Más külömbség az, hogy a mi a lyoniakban és a 
genfiben w -vei vagy rövidítő jellel van nyomtatva, az a bázeli
ekben we-vel, illetve a rövidítés feloldva van visszaadva; például : 

, ' 1594: obaro — Be zantom, korniwl meg zantom = 1590: 
Obaro— Be zantom, korniwel meg zantom | 1594: oblino — Korniwl 
be kenem = 1590: Oblino — korniwel be kenem | 1594: obnoxius — 
Melto, bwntetesre melto = 1590: Obnoxius, Melto, hventetesre melto [ 
1594: oboleo — Szagos vagiok, bwdos vagioí = 1590: Oboleo —i 
Szagos vagiok, bwedős vagioí J 1588, 1594: Reuerentia — Botjwllet, 
tiztelet = 1590: Eeverentia — Botfwellet, tiztelet | 1588, 1594: Ver-
uex — wrw = 1590: Vervex — Werwe stb.; rövidítések: 1594: 
Obbruteo — Oktalana lezek == 1590: Obbruteo — Oktalanná le-
zek [ 1594: Oblitesco — El reyteze, lappangok = 1590: Oblitesco — 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. * 
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El reytezem, lappangok j 1594 Quin — Miért né sőt wikab — 1590: 
Quin — Miért nem sót nika stb. 

Egyébként pedig a bázeli kiadásokban, valamint az 1586, 
1587, 1588. évi lyoni és az 1594. évi genfi kiadásokban mind
azok a sajtóhibák, a melyek az 1585-i editio princeps-ben meg
vannak, ismétlődnek, sőt itt-ott számuk növekedik, így pl. «Ca-
pitium — Foueg, bérétra» valamennyi kiadásban Joueg helyett, 
ugyanígy «Capulus — Szent minaly loua» valamennyi kiadás
ban így van közölve (1627-iben Szent minaty loua). E sajtó
hibák is tehát arra intenek, hogy a szótár kiadásakor az Aka
d é m i a CALEPINUS 1585-i k i a d á s á n a k a m a g y a r r é s z é t 
a d j a ki , m e r t a r á n y l a g e b b e n v a n a l e g k e v e s e b b 
s a j t ó h i b a . A t ö b b i k i a d á s o k , p u s z t a l e n y o m a t o k 
lévén, figyelembe nem veendők.*) 

Miután így tisztázva van a kérdés, hogy mikor jelent meg 
az első, magyar nyelvvel bővített CALEPINUS, előáll a második 
kérdés, ki volt az 1585-ben megjelent lyoni CALEPINUS-féle Dic-
tionarium magyar tolmácsa. Maguk az első csoportba tartozó 
kiadások (lyoni és genfi) meg nem nevezik a magyar rész szerzőjét, 
hanem megelégszenek azzal, hogy azt mondják: «Novissimé 
autem tribus disertiszimis viris prouinciam mandauimus, v t . . . 
Polonicam linguam, V n g a r i c a m , atque Anglicam adiicerent» 
(1594-i kiadásból való idézet). Pedig hogy a magyar rész szerzője 
több volt, mintsem egyszerű értelmezője a latin szavaknak, mu
tatja az, hogy a szótárban vannak olyan latin szavak, latin 
czikkek, a melyek kétségtelenül a magyar értelmező betoldásai. 
Ilyen czikk a többi közt a következő: 

«Baröuia (így), ae, Prouincia est Vngariae, siue PannonisB inferioris, 
eoli fertilitate, panis et prsesertim vini abundantia et praesentia reli-
quas omnes feré Vngariae prouincias vincens, vnde etiam Pannonum 
lingua nomen traxit Baranya, quasi Bor annya, mater vini. Hae 
prouincia duplex est, superior cuius eaput est Tholna et inferior cuius 
metropolis Lasco, vtraque Danubio celebris» (1594. kiadásból, vö. 
Nyr. XV. 311.). 

*) CALEPiNUSt nem kiczédulázni (vö. Nyr. XVIII . 32.), hanem ki
adni kell. 
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S hogy tudósainkat mindenkor érdekelte, ki volt CALEPINUS 
magyar értelmezője, bizonyítja, hogy már MOLNÁR ALBERT is ír 
e kérdésről. MOLNÁR ALBERTnek ugyanis nem sikerült megtudnia, 
ki volt CALEPINUS magyar tolmácsa. Szótára 1604. évi kiadásá
ban ezt írja: «In versioné juvit me interpres, qui CALEPINO Vn-
garica inseruit, cuius nomen ego adhuc reseiscere non potui». 
BOD PÉTER sem tudta CALEPJNUS magyarázóját megnevezni, úgy 
látszik azonban, erdélyi származású magyarnak tartotta. A PÁRIZS 
PÁPAi-féle latin-magyar szótár 1782-i kiadásban erre vonatkozó
lag ezt írja: 

«Non pauci ea aetate a Dacica Nobilitate Patavii, Bononiae, Ge
nováé et in Galliae Scholis politioribus Litteris operám dabant, for-
tasse ex illis quidam, Hungaricam adjecit interpretationem. Quisquis 
is fuerit, solus vei cum sociis opus urserit? LingvaB omnino Hunga-
ricae fűit egregie peritus?». 

I. 1801-ben azonban már SÁNDOR ISTVÁN ezt írta: «Ki ma
gyarázta légyen Calepinust, midőn 1587-ben Liónban jött ki, 
nem tudatik bizonyosan. Némellyek a Magyar Tolmátstsának 
SZÁNTÓ ISTVÁN nevű Jézsovítát mondják» (Sokféle VIII. 44.). 
Nagyon érdekes volna tudnunk, honnan merítette ezt a tudását 
SÁNDOR ISTVÁN, valamint azt is, hogy honnan merített EOSTY 
KÁLMÁN, midőn a M. Könyvszemlében (1881. 230. 1.) ezt í r ta : 
<<ARÁTORnak tulajdonítja a rendi hagyomány a magyar részt a 
Baselben 1590-ben megjelent CALEPINUS nagy szótárában, mely
ről TOLDI magasztalóan emlékezik meg». E két közlés forrását 
azonban közelebbről nem ismerjük; ebben a két közlésben 
megpendített gondolatot fejtette ki bőven SZILY KÁLMÁN, mikor 
arra a kérdésre: «Ki volt CALEPINUS magyar tolmácsa?", úgy 
felelt, hogy «minden valószínűség szerint SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN 
jezsuita. . . , ki e munkát erdélyi vagy legalább Erdélyben mű
ködő rendtársaival 1580—1584 között végezte» (Nyr. XV. 314). 
A SZILY által megállapított eredményekben megnyugodhatunk, 
mert ezek teljesen összeegyeztethetők SZÁNTÓ ISTVÁN életetörtó-
netével. E szerint SZÁNTÓ ISTVÁN 1541-ben született a győri 
egyházmegyeben, a theologiai tanfolyamot Kómában végezte. 
Itt lépett 1561-ben Jézus társaságába. Majd Gráczban és Bécs
ben tanította a philosophiát, 1569-ben részt vett a Váradi dis-

4* 
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putatioban. 1575—1580 közt Kómában l ak ik . . . Az ő tanácsára 
viszi be BÁTHORY ISTVÁN a jezsuitákat Erdélybe. 1580—1588 közt 
Erdélyben és Nagy-Váradon tartózkodik, a mely évekre esik CA-
LBPINUS szótárának magyar értelmezése. 

SZILY nagy valószínűséggel bebizonyította, hogy a CALBPINUS 
szótárában levő magyar nyelvi értelmezések legalább is két ember 
munkája. Az egyik értelmező az A—L-en kezdődő latin szavakat 
értelmezte, a másik az M—Z-en kezdődőket. Erre a megkülömr 
böztetésre SZILY úgy jött rá, hogy feltűnt neki, hogy az első 
részben a magy. sz csaknem mindig Jz-szel, míg a második 
részben csaknem mindig .e-vel van írva. E megfigyelést megerő
síti az is, hogy a genfi kiadás is két részre van osztva. Az első 
rész A—K-ig terjed, a második rósz, a mely «altéra pars»-szal 
van jelölve, L—Z-ig. Mind a két rész külön van lapszámozva. 
A helyesírásból tehát meg volt állapítható, hogy a magyar értel
mezések legalább is két írótól valók. Ez természetesen ellenkezik 
a lyoni kiadások előszavával, a hol határozottan egy férfiúról 
szól a nyomtató, kinek a megbízást adta, ellenben egyezik BOD 
PÉTER felfogásával, a ki hajlandó volt több írót magyarázóul 
megtenni. Valószínű, hogy az egy férfiú, a ki a lyoni kiadótól, 
nyilván a lyoni Jézus társasági atyák ajánlatára, a megbízást 
kapta, SZÁNTÓ ISTVÁN volt, s ő aztán idehaza rendtársaival, vagy 
e társak közül csak egygyel, a munkán megosztozott. 

1588-ban a jezsuitákat Erdélyben kiűzték, SzÁNTÓnak is 
tehát oda kellett hagynia Erdélyt. Valószínű, hogy egy ideig a 
premontrei rend által elhagyott túróczi prépostság jószágain élt, 
a hol 1605-ben, a turóczi rendháznak BOCSKAY hajdúi és a tö
rökök által történt feldúlása alkalmával iratai odavesztek. 1612-
ben Olmüczben halt meg (Nyr. XV. 313.).*) 

Az eddigiekben tehát megállapítottuk, hogy CALEPJNUS szó
tárának magyar részszel bővült kiadása először Lyonban 1585-
ben jelent meg s hogy a magyar rész minden valószínűség 
szerint SZÁNTÓ ISTVÁN jezsuita s néhány rendtartása, de min
denesetre rajta kívül legalább még egynek a munkája. ,•; 

Szólnunk kell meg pár szót magáról a szótárról. Nekem 

*) SZÁNTÓ életrajzát legterjedelmesebben FRAKNÓI V. írta meg, vö. 
Kathol. Szemle 1887. évi foly. 385—433. 1. 
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ugyanis úgy tetszik, hogy CALEPINUS magyarázója nem pusztán 
önmagából merített, hanem a már meglevő magyar szójegyzékek 
közül is felhasználta egyiket-másikat. Vannak ugyanis kifejezé
sek, szavak CALEPiNusban, a melyek csupán SZIKSZAI FABBICIUS 
Nomenclaturájában, illetve MURMELLIUS Lexiconában fordulnak 
elő. Úgy gondolom, hogy vagy egy kéziratban közkézen forgott 
SziKSZAi-ból, de mindenesetre MuRMELLiusból merített CALEPINUS 
magyar tolmácsa. Mindezen kérdéseknek behatóbb vizsgálata 
azonban mindaddig lehetetlen, a míg CALEPINUS latin-magyar 
részét az Akadémia ki nem adja, a mi különben a legközelebbi 
jövőben remélhető. 

4. SZAMOSKŐZY ISTVÁN magyar-latin szótártöredéke. CALEPI
NUS «Dictionarium»-ának hatása alatt készült SZAMOSKŐZY ISTVÁN 
XVI. századi történetíró magyar-latin szótára, a mely azonban 
csak töredékben ismeretes előttünk. Őriztek ugyanis az Országos 
Levéltárban a gyulafehérvári káptalan lajstromozatlan iratai közt 
(IV. cs. 12. sz. alatt) egy magyar-latin szótártöredéket, a mely
ről NAGY GYULA orsz. levéltárnok közölt részletes ismertetést a 
Magyar Könyvszemle 1887. évi folyamában. Ugyanő ugyanott 
a töredéket is közölte. Ismertetésének, czíme: «Egy kéziratban 
maradt magyar-latin szótártöredék 1580 tájáról» (vö. M. Könyv
szemle, régi folyam XII. 100—110.). NAGY GYULA nem mondja 
meg, hogjr a töredék mikor jutott az Országos Levéltár birtokába, 
azonban ez a töredék nem egy azzal, a melyről BEKÉ ANTAL 
az 1871-ben megjelent «Index manuscriptorum Bibliothecse 
Batthyanianae» czimű művében a 631. szám alatt így emlékezik 
meg: «Voeabularii latino-hungarici fragmentum, fol. 35».*) 
A töredék tehát Gyulafehérvárról 1871 után került**) az Orszá
gos Levéltárba s innen azóta a M. N. Múzeum kézirattárába, a 
hol Fol. Hung. 1187. szám alatt őrzik. 

A töredékről NAGY GYULÁnak az volt a nézete, hogy CALE
PINUS magyar értelmezői, miután elkészültek a latin-magyar rész-

*) Ez a töredék a XVIII . századból való, s lat in-magyar, vö. VARJÚ, 
Á gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 261, 269. 
• **) NAGY GYULA orsz. levéltárnok úr közli velem, hogy a gyula

fehérvári káptalan országos levéltárát a kolozsmonostori konvent levél
tárával együtt az 1882. évi XXII . tcz. alapján került Budapestre &7 Or
szágos Levéltárba. Az átadás 1882—83-ban történt . 
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szel, hozzáfogtak egy magyar-latin szótár szerkesztéséhez. «Váj
jon az eredeti kézirat magának SZÁNTÓ IsTvÁNnak kézírása-e, 
vagy csak munkatársai valamelyikétől származik? — nem mer
jük eldönteni*, írja NAGY GYULA. «Annyit bizonyosnak tarthatunk, 
hogy CALEPINUS magyarázói hagyták reánk, csekély vigasztalásul 
a nagy veszteségért, mely e derék munka többi részeinek elpusz
tulásával irodalmunkat érte» (M. Könyvszemle XII. 110.). 

Időközben WENZEL GUSZTÁV könyvtárát megvette a buda
pesti Egyetemi Könyvtár. WENZEL könyvei közt volt néhány kéz
irat is, a többi közt SZAMOSKÖZY ISTVÁN kéziratainak egy gyűjte
ménye. Ebbe a bekötött kézirati gyűjteménybe egyszerűen be volt 
téve egy négy oldalra terjedő magyar-latin szótár-töredék.*) A kö
zelebbi vizsgálatnál kitűnt, hogy e töredék SZAMOSKÖZY ISTVÁN saját 
kezeírása, továbbá, hogy e töredék négy levele a NAGY GYULA 

által kiadott töredéknek kellő közepébe illik bele. A M. N. Mú
zeumban levő töredék ugyanis az En (— én) — Ereom zerent 
közti magyar szavak latin értelmezését foglalja magában, úgy 
azonban, hogy az En feleolem meg lehet után Érette szó követ
kezik. A Múzeumban levő töredékben Ep . . . kezdetű szó nincs 
közölve, pedig abécze-rendben szedett szótárakban Érette előtt 
kell közölve lenni ép, epe, epedni erdő stb. szavaknak. Az Egye
temi Könyvtár töredékében éppen ezek a Múzeumi példányból 
hiányzó részek vannak meg. Az Egyetemi Könyvtár példányában 
az első szó Eoles : occidio, az utolsó Erdeo, se.wreo erdeo: sal-
tus. így tehát a két példány a sorrendet illetőleg is kiegészíti 
egymást. Erre nézve SZILÁGYI SÁNDOR, a ki az Egyetemi Könyv
tár töredékét leírta s «Szamosközy István szótára*) czímen ki
adta (1. Magyar Könyvszemle 1891. évi folyama 297—301. l.)» 
ezt írja: «Az Egyetemi Könyvtár ívét s az Országos Levéltár 
(most már: M. N. Múzeum) két ívét NAGY GYULAval összeillesz
tettük s a k é t p é l d á n y p o m p á s a n k i e g é s z í t e t t e 
e g y m á s t . A milyen kétségen felül áll ez, éppolyan bizonyos, 
hogy e z t a S z ó t á r t (t. i. mind a két töredéket) S z a m o s -

*) A töredék az Egyetemi Könyvtárban van, de számát nem tudom 
közölni. SZILÁGYI S. leírása alapján abba a gyűjtelékes műbe volt betéve,, 
a melyről a Catalogus manuscriptorum II. 354. lapján 272. b. jegy alatt 
van szó (vö. M. Könyvszemle 1891 :297. L). 
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k ö z y í r t a » . Ez utóbbi pontra csak azt jegyezem meg, hogy 
SZAMOSKŐZY kézirati maradványait maga SZILÁGYI SÁNDOR adta 
ki négy kötetben az Akadémia költségén, a kiváló történetíró 
kezevonását tehát jól ismeri. Épp ezért megnyugodhatunk Ítéle
tében, hogy mindkét töredék SZAMOSKŐZY saját kezeírása és szel
lemi terméke. 

Ezek után a következő kérdésekre kell megfelelnünk: Mi 
a töredék tartalma? Elkészült-e az egész mü? Milyen források 
alapján készült s körülbelül milyen időből való ? 

Az eddig ismert töredékek az e hangon kezdődő magyar 
szavak közül az én—erő köztieket sorolják fel; kétségtelen azon
ban, hogy SZAMOSKÖZT elkészítette az egész magyar-latin szótárt. 
Ezt abból következtethetjük, hogy a megmaradt töredékben ál
landóan utalások vannak a-n, b-n, cs-n stb. kezdődő szavakra, 
pl. E r t e r k e o l c h e w szónál «vide alhatatosv, Intactus . . . . 
N e m ep-nél «vide benna», E p i t h e t e t l e n - n é l «vide chynal-
hatatlan«, E r t e t l e n - n é l «vide embertelent, E n e z e n b e n c z -
nél «vide gyewmeolchtaletek», E r e t t e - n é l «vide oltalmazny», 
E r e z t e m-nél «vide zabadsagot adok neky», É r t e m-nél «vide 
tudom* stb. Mivel ezek az utalások az abécze-sor valamennyi 
betűjén kezdődő szavakra kiterjednek, mivel továbbá csak a vé
letlen műve, hogy csakis az e-n kezdődő szavak egy része ma
radt meg, egész bátran feltehetjük, hogy SZAMOSKŐZY teljes ma
gyar-latin szótárt készített, a melyből újabb szerencsés véletlen 
folytán talán hozzáfogunk még több töredékhez, esetleg az 
egészhez is juthatni. 

A meglevő töredékekből Ítélve SZAMOSKŐZY a maga szótárát 
CALEPINUS Dictionariumából készítette. Ezt úgy kell értenünk, 
hogy SZAMOSKŐZY előtt olyan CALEPINUS feküdt, a melyben ma
gyar értelmezések nem voltak. Ebből már most az is következik, 
hogy SZAMOSKŐZY aligha tudott CALEPINUS szótára magyar kiadá
sáról. Ezeket a dolgokat a következőkből tudjuk: a) SZAMOS-
KŐzYnél vannak czikkek, a melyek CALEPINUS 1585 s köv. kia
dásaiban nincsenek lefordítva, pl.: 

I SZAMOSKŐZY : Ereos ember: strigones . . . densarum virium ho-
mines. 

CALEP. 1594: Strigones, Densarum virium homines. 
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Í
SZAMOSKÖZY: Énekes gyermek: calasatri. ; • , 

CALEP. 1594-ben nincs meg a szó. ,,:/-; 
b) SzAMosKÖzynél levő latin idézetek CALEPINUS «Dictiona-

r ium»-a valamely kiadásából valók, a magyar értelmezések azon
ban a két szótárban nem egyeznek, pl.: 

SZAMOSKÖZY: he erezkedny; procumbo -bis; significat interdum 
demitti. Plin. de arundine: Polia (inquit) a medio internodio cum 
plurimum desinunt vesfciri. procumbantque. 

CALEP. 1594: Procumbo . . . Le heueredem . . . Significat inter
dum demitti. Plin. lib. 16. cap. 36, de arundinibus: Omnibus verő 
fólia . . . á medio internodio quum plurimum desinunt vestire, pro-
cumbuntque. 

SZAMOSKÖZY: Értelmes bezedewseg: charientismos: lat. urbani-
tas, lepos, sermonis venustas. 

CALEP. 1594 : Cbarientismos . . . Nyáias édes beszed est urba-
nitas, lepos et venustas sermonis.' 

I SZAMOSKÖYY : Értelmes: eutrapelus; lat. facilis, cornis, vide 
tyztesseges. 

vö. CALEP. 1594: Eutrapelia . . . Emberséges tréfdlas. 

j SZAMOSKÖZY : Ereos valamibe: pertinax, 
CALEP. 1594: Pertinax — Meg altalkodot. 

c) Az egyezés a magyar értelmezésekben igen csekély, s 
itt is helyesírási külömbségek, pl . : 

SZAMOSKÖZY: Ereombe vagiok: vigeo -es. — Inter vigetum et 
vigens hoc interest, quod vegetum sit incolume, vigens forte. 

CALEP. 1594: Vigeo . . . Érőmbe vagyok . . . inter vegetum et 
vigens hoc interest: quod vegetum sit incolume; vigens forte. 

SZAMOSKÖZY : Ert erkeolcheiv: vide albatatos. 
CALEP. 1594: Gravastellus, senior — Ert erkoltsw öreg ember. 

A helyesírási külömbségek során legfontosabb, hogy SZA-; 
MOSKÖZY a cs hangot kivétel nélkül c/i-val írja, míg ellenben 
CALEPINUS magyarázója ál landóan ís-et ír. Az igék értelmezésé
nél CALEPiNüsban állandóan a je lentő mód jelen idejének első 
személye van közölve, míg SZAMOSKÖZY e mellet t gyakran értel
mez infinitivus-szal is. . - ' • > • . I 

Mindezek a bizonyítékok megerősítenek abban a h i tünkben, 
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hogy SZAMOSKÖZY CALEPINUS «Dictionarium»-ából dolgozott. «Ha
sonló berendezés, hasonló fejtegetések, ugyanazok a grammati
kai jelek, ugyanazok a latin klasszikusok idézve leggyakrabban, 
mint CALBPiNUsnálw (NAGY GYULA, M. Könyvszemle, régi foly. 
XII. 101.). A magyar értelmezésekben való külömbségek azon
ban azt is vallják, hogy SZAMOSKÖZY önállóan, CALEPINUS szótára 
latin-magyar részétől függetlenül dolgozott. Valószínű, hogy 
ilyen kiadásról nem is tudott. 

S ezzel eljutottunk oda, hogy megfeleljünk arra, mikor 
készülhetett SZAMOSKÖZY szótára. SZAMOSKÖZYTŐI, a kit BOCSKAY a 
gyulafehérvári káptalan levéltárnokává és Erdély országos tör
ténetírójává nevezett ki, 1608 utáni évekből semmitsem tudunk. 
Valószínű tehát, hogy a szótártöredék 1608 előtt készült. De 
mikor? SZAMOSKÖZY 1591-ben a páduai egyetemen tanult, 1592-
ben Eómában volt. Valószínű, hogy a szótártöredéket 1592— 
1608 közt írta. Abból azonban, hogy CALEPINUS magyar részszel 
megbővült kiadásáról aligha tudott valamit, azt is lehetne kö
vetkeztetni, hogy talán a XVI. század 80-as éveiben. Mi a leg
valószínűbbnek a XVI. század végét tartjuk a szótár írása ide
jének. 

Összefoglalva a mondottakat: SZAMOSKÖZY István a XVI. 
század vége felé CALEPiNus-nak egy magyar értelmezéseket nem 
tartalmazó kiadása alapján magyar-latin szótárt készített, mely
ből eddig csak az e betűből bírunk két töredéket. A szótár tel
jesen elkészülhetett; a hiányzó részek azonban vagy elvesztek, 
vagy, a mi sokkal valószínűbb, mind ez ideig lappangnak valahol. 

MELICH JÁNOS; 




