
A magyar szótárirodalom. 
(Negyedik közlemény.) 

5. VEEANCSICS FAUSTUS «Dictionariuma». Ez a szótár 1595-
ben jelent meg; czíme: «Dictionarivin qvinqve nobilissimarvm 
EvropíB lingvarvm, Latinse, Italica?, Germanicae, Dalmatias et 
Vngaricse. Cvm privilegiis. Venetiis, Apud Nicolaum Morettum. 
1595.))*) Három okból tárgyaljuk az olasz hatás alatt kelet
kezett művek csoportjában: aj A mű Olaszországban, Velenczé-
ben jelent meg; b) A mű szerzője VEEANCSICS FAUSTUS sebenicoi 
születésű dalmata (+1617) , a ki iskoláit Pozsonyon kívül olasz 
egyetemen, Padovában végezte; c) A szótár dalmát-horvát és 
magyar nyelvi szavainak írásában olasz helyesírási hatások vannak 
(vö. x jegy = m. zs). 

A mű tartalma a következő: CAEKILLIUS ALFONSUSIIOZ 
intézett ajánló levél, a melyből két dolgot emelek ki : Az egyik 
az, hogy VEEANCSICS művét az erdélyi fejedelemnek (BÁTHOEY 
IsTvÁNnak?) akarta ajánlani, azonban e szándékával felhagyott, 
mert nem tartotta illőnek, hogy oly nemes lelkű férfiúnak, 
mint az erdélyi fejedelem, ily csekélységet ajánljon fel. A má
sik, hogy ez ajánló levélben azt mondja a szerző, hogy a 
művet sok évvel ezelőtt (értsd: 1595 előtt) rövid idő alatt ké
szítette.**) VEEANCSICS e vallomásából is kivehető, hogy műve 
megalkotásánál semmiféle magyar nyelvű CALEPINUSÍ sem hasz
nálhatott, mert a mikor ő a maga szótárkáját készítette, 

*) Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában RMK. 263. szám alatt. 
**) «En libellum, quem a n t e m u l t o s a n n o s , n o n m u l t i s die-

bus collegeram, vt tuae plurimorumque amiconim voluntati satisfacerern, 
tandem in lucem edidi.» 
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akkor CALEPINUS talán nem is volt még magyarul értelmezve. 
Ezt azért szükséges itt is hangsúlyoznunk, mert SZAMOSI 
JÁNOS azt állitja (Erdélyi Múzeum, I. 30), hogy «VERANCSICS . . . 
az anyagra nézve CALEPINUS után indul.» (L. alább.) 

Az ajánló levél után következik egy előszó, a mely az olvasó
nak szól. Megtudjuk ez előszóból, hogy VEitANCsicsnak az volt 
a terve, hogy csakis egy dalmát-horvát és magyar nyelvi szótárt 
készít (bizonyára latin + horv. + magy.); az olaszból és a német
ből felesleges ilyent készíteni, mert e nyelvek eléggé ki vannak 
müveive. Azonban később mégis arra határozta el magát, hogy 
az olasz és a német nyelvet is beiktatja művébe, a mit annál 
inkább megtehetett, mert nem kellett a máséból kölcsönöznie, 
mivel ezeket a nyelveket is szóban és írásban teljesen bírta.*) 
A német szavakra vonatkozólag megjegyzi, hogy ezek a délen 
és keleten lakó németek szavai; ezek a németek «pro littera A, 
saepius 0, pro E, A proferunt; ita pro V, consonante F; pro 
dupplici VV, B; pro B, P; Sch pro sola littera S, sed gravi sibilo 
prolata». Ezek alapján könnyű megmondani, hogy VERANCSIOS 
osztrák-bajor nyelvjárásra czéloz (itt van a helyett o, umlauto-
zott a helyett a, w helyett b, b helyett p ejtés). Legtöbbet beszél 
azonban a szerző a «slauonica lingua»-ról, melyen általában a 
szláv nyelvcsaládot crti. Nála az értelmezések dalmát-horvát 
nyelven vannak, s ezt a nyelvet azért választotta, «quod inter 
reliquos purissimum sít, quemadmodum inter Italica Hetruscum». 
Az a szláv nyelv, a melyen a latin szavak értelmezve vannak, 
a régi horvát nyelv, a melyet ma csa-nyelvjárásnak nevezünk, 
s a melyet Sebenicóban, a Quarnero szigetein, Isztriában beszél 
a szlávság. Ez volt VEEANCSIGS anyanyelve, s innen a nagy 
dicséret, hogy ez a legtisztább a szláv nyelvek közt. 

Részletesen beszámol arról is, mikóp írta a dalmát-horvát, 
s egyúttal a magyar szavakat. Helyesírástörténeti szempontból 
itt közlöm, a mit erre vonatkozólag a szerző mond: 

*") «Slavonicam tantúm atque Vngaricarü linguam, hoc meo libello 
comprsehendere institueram, reliquaB enim satis hactenus uulgatae et ex-
cultse sunt, ideo acta agere, si eas adiungerem uidebar. Verúm cum plu-
rimis me rem gratam facfcurum existimarem: eas quoque addidi, tantó 
facilius, quod non ex alieno penario mihi depromendae erant.» 
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«Iu Dalraatica lingua littera C. uarijs módis . . . effertur. Nunc 
euim acuto, nunc graui, nunc obtuso sono id facere oportet. Nos 
aliam rationem...faciliorem non habuimus, quam ut alias eius signifi-
cationis litteras, eidem adiungeremus, qnse tamen haud diuiso sed 
(.'oniuncto sono pronuncientur, idque in lmnc modum Cz, Cs, Ch, 
quarto modo eodemque alijs usitato K, exprimitur. Littera X, pro 8, 
utimur, quando spiritum attrahendo eam efferre uolumus, ut in dic-
tione Latina Miserere, nos enim eam sic scviberemus: Mixerere. — 
Liagua Vngarica dinersum ab omnibus csetms diphtongum habét, 
quem nos sic: Eü noíauimus, is non dupplici sed vno, qui tamen 
de utraque littera participet, sono efferi debet. Apud eos Cb, idem 
ualet quod apud Dalmatas Cs. — In utraque lingua ad differentiam 
uocalium, I consonantem sic : Y, y, notauimus: u uerö sic v. S acu-
tum jj, uel sic j'z, graue sic : ff posuinms. Vocales longas, ut cogno-
scantur, plerumque dupplicauimus; compositas dictiones, ad perspi-
cuitatem, hac virgula — distinximus». 

Az itt közölt helyesírási elvek csakugyan alkalmazva is 
vannak a horvát és a magyar szavak í r á sában ; így az x több 
magyar szóban a zs hangot jelöli, pl. dexa, moxar, xixik, xomancz, 
xufa stb.*) A magánhangzók hosszúsága a legtöbbször kettőzéssel 
van jelölve, pl. haay, taagh, pohár-fteek, meé'h, iiz, siip, pook, 
chyook, Imid, himr stb. Igen gyakran vannak kettőztetve a mással
hangzók is, pl. palotta, ekke, tevve, feüvveny, appatur, ooll, banuas, 
el-keüldenni, meg-oldanni stb. A mássalhangzók kettőzésében olasz 
hatást látok. 

Az olvasóhoz írt előszó u t án AE^ONATUS jEEOMOsnak 
(f 1599, j ún . 18), I I . Eudolf udvari t i tkárának költeménye követ
kezik. Ebből a költeményből tudjuk meg, hogy a szótárnak 
VEEANTIUS FAUSTÜS a szerzője. 

A tulajdonképpeni szótárban a latin szavak ábécze-rend-
ben, s olasz, német, horvát, magyar értelmezésekkel ellátva 
vannak közölve. Már fentebb említettem, hogy SZAMOSI JÁNOS 
azt állítja, hogy VEEANCSICS «az anyagra nézve CALEPINUS u t án 
indub). Ezt azonban nem lehet elfogadnunk, mer t a latin szavak 
semmivel sincsenek magyarázva, hanem csak ábócze-rendben van
nak felsorolva. El lenben CALEPiNus-ban nemcsak hogy több latin 
szó van felsorolva, hanem a latin szavak eredet, használat szerint 

*) Ez a x = zs olasz eredetű jelölés, vö. Ethnographia XIV. 52. 
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is körül vannak írva. En nem tudok olyan latin szótárt, a melyben 
olyan sorrendben, mint itt, ugyanannyi latin szó volna fel
sorolva, s teljesen elfogadom azt, a mit VEEANCSICS mond, hogy 
csak a saját tudásából merített. VERANCSICS műve minden tekin
tetben önálló, eredeti alkotás, s ebben rejlik magyar és horvát 
nyelvtörténeti becse. 

VERANCSICS a magyar szókat is a saját tudásából merítette. 
A közölt magyar szókészlet azonban csakis a legszükségesebbeket 
foglalja magában. Mégis sokan forgatták, használták e derék 
munkát, a minek bizonyítéka, hogy voltak, a kik maguknak le
írták, újból kiadták vagy szótári munkáknál belőle dolgoztak. Azok 
az írók, a kik VERANCSICS művét így felhasználták, a következők: 

a) BALDI BERNARDINO. — TOLDY FERENCZ az «Adalékok a 
régibb magyar irodalom történetéhez)) (Pest, 1869, 27—48), 
valamint az «Ujabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténet
hez)) (Pest, 1871, 15—64 1., Értekezések a nyelv- és széptudo
mány köréből I. és II.) czímü dolgozatában «BALDI BERNARDIN 
Szótárkája 1583-ból» czím alatt bemutatott egy szótárt, a mely 
mindaddig az ideig irodalmunkban ismeretlen volt. Az értekezés
ben elmondta, hogy a nápolyi Nemzeti Múzeumban van egy 
kéziratgyűjtemény, a melyben BALDI BERNARDIN apát kéziratban 
maradt munkái vannak. Ezen gyűjtelékes kódexben a többi közt 
van egy magyar-olasz, itt-ott magyar-latin szótár, a melyet szá
mára SIMONYI ERNŐ (A—Gy-ig) és ÓVÁRI LIPÓT (H—Zs-ig) a 
helyszínen lemásolt. A szótár szerinte 1583-ból való. A szavakat 
összeveti a XVI. század helyesírásával, többi szótárunkkal, s úgy 
találja, hogy egyikkel sem egyezik. A szótárban azonban több 
hibát is vesz észre TOLDY, S ezek alapján azt vallja, hogy 
BALDI a magyar szavakat h a l l o m á s b ó l jegyezte. Nagy meg-. 
lepetésóre BALDinál csúfor ( = buffone, hiba: csúfos h.), erdéntj 
( = bosco, saltus, hiba erdeü helyett), erény ( = virtus, hiba ereü 
helyett) szavakat találja, s ekkor a helyett, hogy ezeket toll-
hibáknak jelentené ki, hajlandóbb feltenni, hogy e szavakat a 
XVI. század valamely, a magyar szóképzés szabályaiban jártas 
magyar embertől hallotta BALDI. 

A BALDi-féle szótár történetét azért nem sikerült TOLDY-
nak tisztáznia, mert görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy a kéz
irat 1583-ból való. 1879-ben aztán az történt, hogy TEZA EMILÍ, 
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előbb a pízai, jelenleg a páduai egyetemen a nyelvtudomány 
tanárát Akadémiánk külső tagjának választotta. TEZA EMIL hálá
ból a kitüntetésért megvizsgálta BALDinak Nápolyban levő kéz
iratait, első sorban a magyar-latin szótárt, s tanulmányát az 
Akadémiának benyújtotta. A tanulmány SIMONYI ZSIGMOND kisérő 
jegyzetével az Egyetemes Pbil. Közlönyben (V. 110—119. 1.) 
jelent meg. 

TEZA értekezése mindenekelőtt az 1583 évszám kérdését 
tisztázza. Az a kódex ugyanis, a melyben e magyar-olasz szó
tárka foglaltatik, BALDI több kiadatlan művét tartalmazza; a 
bekötési sorrendben az elsőnek ez a czíme: «I1 Genio, overo 
la Misteriosa Peregrinatione di B. Baldi, comminciata a scrivere 
adi 29. d'ottobre del MDLXXXHI.»; a másodiknak pedig ez: 
flComparatione de lo stato monastico e secolare.. . commin
ciata a scrivere adi 5. giugnio de 1584 e fornita ai 10. di luglio 
del detto anno.» A gyűjtelékes kódexben levő első művet BALDI 
1583-ban, a másodikat 1584-ben írta. Mivel mármost a szótárkán 
nincs évszám, s mivel BALDI 1617-ben halt meg, a szótárka 
akármelyik évben készülhetett a szerző halála évéig. 

Másik eredménye TEZA értekezésének, hogy kimutatja,' hogy 
BALDI szótárkája VERANGSICS «Dictionarium»-ából való másolat. 
Ugyanazok a magyar szavak, ugyanaz a magyar helyesírás, a 
mely VERANcsicsnál. BALDI csupán annyit tett, hogy VERANCSICS 
la t in-olasz-nómet-horvát-magyar szótárából csinált egy ma
g y a r - o l a s z szótárt. Az ábécze-rendbe szedést magának kellett 
végeznie, mert műve. nem egyezik LODERECKER művével (1. alább). 
Magyarul azonban egy szót sem tudott, ezért követett el sok 
hibát a leírásnál, s épp ezért a VERANcsicsnál levő szókészletet 
sem gazdagíthatta. Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy BALDI 
másolatának semmiféle értéke sincs a magyar nyelvtudomány 
szempontjából. 

b) LODERECKER PÉTER. — VERANCSICS «Dictionarium»-át 
1605-ben Prágában újból kiadta LODERECKER PÉTER benczés szer
zetes. A művön azonban több változtatást tett. Mindenekelőtt 
az eddigi öt nyelvhez (lat., olasz, ném., horv., magy.) hozzá
csatolta a lengyel és a cseh nyelvet, s a szótár ezzel hét nyelvűvé 
vált. A latin-olasz-horvát-cseh-lengyel-német-magyar rész elé hét 
nyelven bevezetést írt, a melyekből többek közt megtudjuk, hogy 
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művét egyrészt az ifjúság részére, másrészt azok számára írta, 
a kik idegen országokban utazni akarnak. ígéri továbbá, hogy a 
jövőben jobb művet is fog írni, illetve, ha a most kiadottban 
hibák vannak, ezt a mostani művét megjobbítva is ki fogja adni. 
A főrész után van o 1 a s z-latin, h o r v á t-latin, c s e h-latin, 
l e n g y e l - l a t i n , német - l a t in , m a g y a r latin szómutató. Az 
ekként megszerkesztett műnek ez a czíme: «Dictionarivm septem 
diversarvm lingvarvm, videlicet Latiné, Italice, Dalmatice, Bohe-
micé, Polonicé, Germanicé et Vngaricé, vna cum cuiuslibet 
Linguse Kegistro siue Eepertorio vernaculo, in quo candidus 
Lector, sui idiomatis Vocabulum, facilé inuenire poterit. Singulari 
studio et industria collectum Petro Lodereckero Prageno, Bo-
hemo, et, c. Cum Gratia et Privilegio Imperiali. . . Prága?, 
E Typographaso Ottmariano. Impensis Authoris. cio 10 cv.»*) 

A kiadásnak magyar nyelvészeti tekintetben jóformán semmi 
értéke sincs. LODERECKER ugyan tudhatott magyarul, mert a 
VERANcsicsnál előforduló egyik-másik sajtóhibát kijavította, azon
ban egyetlenegy szóval sincs megszaporítva a VERANCSICS magyar 
szókészlete. A magyar szómutató sem sokat ér, mert benne 
nincsen felsorolva mind az a szó, a mely a főrészben előfordul. 
S a szómutatóban is ismétlődnek a főrész sajtóhibái. 

Mielőtt tovább mennénk, meg kell említenünk, hogy VE
RANCSICS szótárát 1834-ben PONORI THEWREWK JÓZSEF adta ki 
újból; czíme: «Dictionarium pentaglottum. Recudi curavit Jo-
SEEHUS THEWREWE DE PONOR, Posonii, Typis Benayanis. 1834.» 
A kiadás VURUM JÓZSEF nyitrai püspöknek van ajánlva, s GYURI -
KOVITS GYÖRGY írta meg benne részletesen VERANCSICS FAUSTUS 
életrajzát. Ez a kiadás hű és pontos lenyomata az 1595. évi 
kiadásnak. 

e) MEGISER JEROMOS. — VERANCSICS szótárával szorosan 
összefügg MEGISER JEROMOSNAK 1603-ban megjelent következő 
műve: «Thesaurus Polyglottus: vei, Dictionarium Multilingue : 
Ex qvadringentis circiter tam veteris, qvam növi (vei potiús 
antiquis incogniti) Orbis Nationum Linguis, Dialectis, Idiomatibus 
et Idiotismis constans. Incredibili laboré, summaque diligentia: 
cum ex innumeris omnis generis Authorum scriptis; tum verő 

*) Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában BMK. 379. jegy alatt. 



A MAGYAE SZÓTÁRIRODALOM. 171 

ipsa experientia et diuturno multarum peregrinationum usu sug-
gerente : in gratiam stúdiósa? juventutis fideliter collectum et con-
cinnatum, ab HIERONYMO MEGISEEO P. C. Cass. et Sereniss. 
Austr. Archidd. Historiographo . . . Francofvrti ad Moenvm. 
Sumptibuá Authoris. MDC. III.» A mű második kiadása 1613-ban 
jelent meg szintén Frankfurtban, s ki van téve rajta, hogy 
«secunda editio».*) Mielőtt a szótár közelebbi ismertetésére át
térnék, szükséges dolognak tartom, hogy MEGiSERről egyet-mást 
itt közöljek. 

MEGISER JEROMOS**) 1550 táján született Stuttgartban. 
Egyetemi tanulmányokra Tübingába ment, a melyek elvégzése 
után KÁROLY osztrák főherczeg gráczi udvarában mint udvari 
történetíró és levéltáros nyert alkalmazást. Mivel protestáns volt, a 
főherczeg halála után menekülnie kellett Stájerországból. Klagen
furtba ment, a hol a tartományi főiskola igazgatója lett. A jezsuiták 
elöl azonban innen is menekülnie kellett. Lipcsébe a szász vá
lasztó fejedelem oltalma alá menekült. Itt volt rendkivüli tanár 
1616-ba-n bekövetkezett haláláig. 

MEGISER művei között nevezetesebb helyet foglalnak el a 
nyelvészetiek. Ezek közül megemlítést érdemel az 1592-ben 
Gráczban megjelent négynyelvti szótára; czíme: «Dictionarivm 
qvatvor lingvarvm, Videllcet, Germanicae, Latina?, Illvricse, (quse 
vulgo Sclavonica appellatur) et Italicse, sive Hetruscse. Im-
pressum Grsecii Styriae. 1592» (második kiadása 1744-ből való, 
vö. WOLFOV Slovenskonemski slovar, források jegyzéke). Ez a 
szótár tehát azt is tanúsítja, hogy Mr.GiSERnek akkor, mikor a 
«Thesaurus Polyglottus» szerkesztésébe fogott, már némi gyakor
lata volt a szótárírás terén. Mindazt a nyelvet azonban, a mely
nek szókincsét szótárába iktatta, nem ismerhette. A ((Thesaurus 
Polyglottusw ugyanis olyan ábéczés latin szótár, a melyben a 

*) Az 1603. évi kiadás teljes példánya (I. köt.: A—L, I I . köt.: M— Z 
közti rész) megvan az Egyetemi Könyvtárban Budapesten (jegye: He. 
987); az I. köt. magában megvan a M. N. Múzeum (vö. M. Könyvszemle 
1879. SÍ, 22, 1883: 150.) és a M. T. Akadémia könyvtárában (jegye: KMIr. 
O. 307.). — A második kiadás teljes példánya megvan Nyitrán a Rosko-
ványi-könyvtárban. A második kiadás az elsőnek csupán czímlapkiadása. 

**) Ez adatok a cseh encyklopsediából: OTTŰV Slovník nauény-bóJ, 
valamint JöcHERből valók. 
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latin szavak a világ legkülömbözöbb ismert és kevésbé ismert 
nyelvein vannak értelmezve. E nyelveket a szerző a szótárhoz 
írt bevezetésben tíz csoportba osztja. Ezek: 

1. Tabula prima: Hebraica (értsd: lingua), 2. Tab. secunda: 
GrasTca, 3. Tab. tertia: Latina, 4. Tab. quarta: Germanica, 5. Tab. 
quinta: Slavonica, 6. Tabula sexta: Evropeaí (értsd: linguas). Ebben 
a szakaszban vannak a többi közt a következő nyelvek : magyar, ir, 
lapp, finn, baszk, angolszász, kelta, dák, tarák, oláh. 7. Tab. septima : 
Asiaticae, 8. Tab. octava: Africanae, 9. Tabula noná: America (vei 
India occideutalis), 10. Tab. decima: Növi orbis insvlae. 

Nagyon természetes, hogy mind ennek a nyelvnek a szó
kincsét MEGISEE az akkori könyvekből ismerhette csupán. Kérdés 
mármost , honnan merítet te MEGISER a magyar szókészletet. 
Ennek a kérdésnek az eldöntése azért fontos, mer t ettől frigg, 
vájjon szótárának magyar nyelvészeti szempontból van-e valami 
értéke. 

A legelső, a mi MEGISER magyar szavainak olvasásánál 
szembeötlik, hogy sok latin szónak a magyar egyértékese kétféle 
helyesírással van közölve, pl. Araneus — H u n g . pök, pook j 
A m n d o — Hung. naad, nád \ Caementarius — Hung . komíves, 
ke Hinti es j Canalis — Hung . chatorna, tsatorna j Cerasum — 
tseresnye, cheresnye stb. Az ilyen kétféle helyesírással leírt alakok 
azt a hitet ébresztik a vizsgálóban, hogy a szerző kétféle forrás
ból ír ta ki a magyar szavakat. A kétféle helyesírással leírt alakok
ból aztán nem nehéz dolog a forrás fölismerése/ MEGisERnek 
műve megalkotásánál legalább is két magyar forrása volt. Az 
egyik VERANCSICS, a másik CALEPINUS szótára. 

a) Példák VERANCSICS szótárából: 

f MEGISER : A, ab, abs — Teül | abavus — Ded eüssüm \ 
{ VERANCSICS : A, ab, abs — Teül | abauus — Ded-eusseüm J 

| MEG.: Absque — nekeül \ abstergo — el teiirienni j 
\ VER.: Absque — nekeül | abstergere — El-teürlenni | 

MEG.: Absterreo — eliyeztenni \ abutor — gonossul el nivelle \ 
VER.: Absterrere — El-iyeztenni \ abuti — Gonofyul-elni vele \ 

| MEG.: Accidit — türtenni \ 
\ VER.: Accidere — Türtenni \ stb. 

í 
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(3) Példák CALEPINUS szótárából: 

f MEGISER: Abiegrms — egnye fabol tsinyalt; 
{ CALEP. 1590: Abiegnus — Jegnye fabol tsinyalt; 

J M E G . : Accentus — zónák notaltatasa; 
(CALEP. 1590: Accentus — Zónák notaltatasa; 

\ MEG.: Acetaria — as salyata ételnek mindon nenie; 
\ CALEP. 1590: Acetaria — As salyata ételnek min dőn nenie; 

( MEG.: Acupictor — him varrok | Addormisco — elzunnyadox; 
\ CALEP. 1590: Acupictores — Him varrók | Addormisco — Elzunnyadox; 

\ MEG.: Calamarium — penna, tartó, fonna valis; 
(CALEP. 1594: Calamarium — Penna tartó, penna vális*) stb. stb. 

Tudvalevő dolog, hogy CALEPINUS Dict ionariumának két 
fökiadása van ; az egyik a lyoni, a másik a bázeli. Úgy látszik, 
MEGISEE a bázeli kiadások valamelyikét használta. Ezt abból 
következtetem, hogy a lyoni kiadások w-je (—- ü, ű) a bázeliek
ben we-ve\ van visszaadva, pl . komiul, wrw, botswllet s tb. (vö. 
Nyk. XXXVI. 49.) a bázeli kiadásokban korniwel, werwe, bo-
tswellet s tb. MEGISEE CALEPiNusból vett szavaiban az w-t ive-\e\ 
és nem ?5-vel adja vissza. íme néhány pé lda : 

MEGISER : Vervex — eüreü, Werwe \ Obseruantia — bőthwellet, tiztelet, 
VERANCS.: Veruex — Eüreü | 
CALEP. bázeli kiadás: Veruex — Werwe I Obseruantia — Botswellet, 

tiztelet 
CALEP. lyoni kiadás : . . . . { Obseruantia — Botswllet, tiztelet. 

Ezek a példák tehá t a mellett bizonyítanak, hogy MEGISEE 
bázeli kiadást használt . 

A két főforrást MEGISEE sok esetben úgy használta, hogy 
egy-egy latin szónak mindkét szótárban való értelmezését ki ír ta. 
A fentebb közölt kétféle helyesírással írt magyar szavak is ilyen 
eredetűek. íme néhány példa ezen áll í tásunk bizonyítására is \ 

j MEGISER : Accerso — hinni, hozzam hivom, zolitom; 
l VERANCSICS : Accersire — Hinni ; 
[CALEPINUS 1590: Accersio — Hozzam hiuom, zolitom; 

*) Vö. NySz.: pennavális. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 
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í MEG.: Caelebs — neütelen özvegy, szwz 
l VER.: Cselebs — Neütelen 
[ CALEP. 1594: Caelebs — Ozuegy, nőtelen, szwz 

[ M E G . : Accipiter — olyw, eülyw \ Acus — eris — visu, ocho j 
< VER.: Accipiter — Eülyw | Acer — ris — Ocho | 
I CALEP. 1590: AccJpiter — olyw \ Acus, aceris —• Vtsu stb. stb. 

-f) VERANCSICS és CALEPINUS szótárain kívül ki tudunk mu
ta tn i egy harmadik forrást is, s ez BEYTHE ISTVÁN «Stirpivm 
nomenclator Pannonicvs. Antverpiae 1583» (1. részletesen a ((Szak
szótárak)) közt) czimü műve . Pé ldák : 

[ MEG.: Abies | feüynfa, luch fenyőfa, melynek a levele egy felöl áll. 
I VER.: Abies — Fenyü-fá; 
[ BEYTHE : Abies —• Luch fenyő fa, melynek á leuele egy felöl all. 

J MEG.: Adiantum — árva leány hay, keufali ruta. 
CALEP. 1590: Adiantum — Arua leány hay; 

I BEYTHE : Adiantbi genus illud Ruta muraria, vulgo nuncupatum -
keu fali ruta. 

( MEG.: Castanea — gosztynye 
VER.: Castanea — Geztenye 

I CALEP. 1590: Castanea — Geszenye fa, gesztenye 
BEYTHE : Castanea — göztynye 

(ME G. : Vatex, salix ameriua — ko őfyz 
l BEYTHE : Salix amerina — koto fyz 
I CALEP. és VER. nincs értelmezve stb. stb. 

S) Ha az itt k imutatot t három forrással MEGISER magyar 
szókészletét összevetem, akkor még mindig marad néhány szó, 
a melyről nem tudom kimutatni , hogy MEGISER honnan vette. 
Ilyen adatok a többi közt a következők; 

J M E G . : Acceptus — kedues, sérelmes; 
\ CALEP. 1590: Acceptus — kedues; 

J M E G . : Accipenser — Geczyge;*) 
\ V E R . , CAL.-ban nincs értelmezés; 

( M E G . : Cacodaemon — gonoz zellet, euwerdeg; 
(CALEP.: Cacodaemon — ordog, gonoz Ülők; 

*) Vö. SZIKSZAI Nom. 1597: kecsige 95. 1. 

í 
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f MEG.: Cacumen — teteye, hegi, tsusos swueg 
\ VEK.: Cacumen — Teteye 
\ CALEP. 1594: Cacumen — Tető, apex alatt: tsusos swueg, 

A ritkítva szedett szavakról nem tudom kimutatni, hogy 
MEGISER honnan írta ki. Kétségtelen azonban, hogy ezeket is 
kiírta valahonnan. S ha mármost azt kérdezzük, vájjon van-e 
valami nyelvészeti értéke irodalmunkban MEGISER szótárának, 
azt kell felelnünk, hogy csak addig van valamelyes értéke, míg 
ezt a negyedik forrást ki nem tudjuk mutatni. A mely perczben 
sikerül ez a kimutatás, MEGISER szótárának reánk nézve csupán 
bibliographiai értéke lesz. 

d) HENISCH GYÖRGY. — A bártfai születésű HENISCH GYÖRGY 
augsburgi orvos 1616-ban a következő német-latin szótárt adta ki: 
«Teütsche Sprach und Weissheit. Thesavrvs lingvse et sapientiaa 
Germanicae . . . adjectse sünt quoque dictionibus plerisque Anglicse, 
Bohemicse, Gallicse, Graecae, Hebraicse, Hispanicae, H u n g a -
r i c a e , Polonicse, Pars prima. studio GEORGIJ HENISCHIJ B. 
Medicináé doctoris et Mathematici Augustani. Augustse Vindeli-
corum MDCXVI.)) 

A mű ábécze-rendbe szedett német-latin szótár, s első 
kísérlet arra, hogy a német nyelv szólásait, közmondásait szó
tári műben feldolgozza (vö. PAUL, Grundriss I.2 23, 24). Nem 
teljes a mű, a mennyiben belőle csupán az első kötet jelent 
meg; ez a kötet az A—G-n kezdődő német szavakat foglalja 
magában, s a végén egy rendszeres német szómutató van csa
tolva. A szerző két részre tervezte volt szótárát. A második rész 
megjelenését a szerző 1618-ban bekövetkezett halála akadályozta 
meg (életrajzát 1. Szinnyei, Magyar írók; e szerint szül. 1549. 
ápr. 24-én Bártfán). A megjelent kötet azonban a német szótár
irodalom maradandó alkotása. GRIMM (VÖ. Deutsches Wörterbuch 
I. köt. XXI. 1.) szótára bevezetésében HENISCH művét rendkívül 
dicséri, s magasztaló sorait így fejezi be: «Was deutsche arbeits-
kraft vermöge, geht aus diesem schátzbaren werk unwiderleglich 
hervor.» 

Mi a magyar szavakat illetőleg nem járulhatunk hozzá 
GRIMM dicsérő szavaihoz. HENISCH ugyanis művében magyar 
értelmezéseket is nyújt. A forrás azonban, a melyből itt merít, 
nem a saját nyelvi ismerete; úgy látszik, nem is tudott ma-

12* 



176 MELICH JÁNOS. 

gyárul. Még csak íjzt sem mondhat juk el róla, hogy korának 
legjobb magyar forrásaiból merített . Az ő egyedüli magyar forrása 
MEGISER JEROMOS Thesaurus Polyglottus-a. Hogy ezt bebizo
nyítsuk, a következő példákat idézzük: 

a) 
(HENISCH: Fabelechtig — fabulosus — hamis beszéléshez illendő; 
l MEGISER : Fabulosus — hamis beszélléshez illendő ; 
{ CALEPINUS 1590, 1594 : Fabulosus — Hamis beszélléshez illendő ; 
í HENISCH : Wundarzt — chirurgus — barbely czirillikus ; 
l MEGISER : Chirurgus — barbely czirillikus; 
t CALEP. 1590, 1594: Chirurgus — Barbely czirillikus; 

b) 
HENISCH : Faden — filum — czerna; 
MEGISEB: Filum — czerna; 

1 VEEANCSICS 1595: Filum — Czerna; 
( V Ö . CALEP. 1590, 1594: Filum — Tzérna, fonál; 

' HENISCH : Eltz — absinthium — eüreúm I irom ; 
MEGISEB : Absinthium — eüreüm, irom. 
VER. 1595: Absynthium — Eüreüm 
CALEP. 1590: Absinthium — . . . . torom 

E három pontban felsorolt példák mutatják, hogy HENISCH 
VERANCSIÖS és CALEPINUS szavait MEGiSERből vette. Hogy ez állí
tást teljesen bebizonyítsam, felhozok olyan példát is, a hol 
MEGisERben sajtóhiba van, s ez van HENiscHben i s : 

d) 
HENISCH : Amptsverwaltung — functio — tiszthem való el jaras 

dolga tétele í ts&it; 
MEGISEB : Functio — tiszthen való el jaras dolga tétele, ts&it ; 
CALEP. 1590, 1594: Functio — Tiszthen való el iárás dolga tétele: 

(auagy) ts&it; 

' HENISCH : April — április — szent corgyhava ; 
MEGISER : Április — szent corgyhava ; 
CALEP. 1590, 1594 : Április — Szent Gorg haua ,-
VER. 1595: Április — Zent geiirgy hava; 

[ HENISCH : Bachant — erro — budoso \ kuritolo | keslato ; 
l MEGISER: Erro — bitdoso, kuritolo, keslato; 
( CALEP. 1590: Errones — Budosók, kuritolok, koslatok; 



A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM. 177 

Azt hiszem, ezek után teljesen felesleges több példát idéz
nem arra, hogy HENISOH MEGISER szótárát szórói-szóra kiírta, 
a MEGisERben levő sajtóhibákat még szaporította. Mindezek 
alapján kimondhatjuk, hogy HENISCH művének magyar nyel
vészeti tekintetben semmi néven nevezendő értéke nincs. 

¥ * * 

BALDI, LODERECKER, MEGISER, HENISCH szótári művei is 
tehát azt vallják, hogy VERANCSICS Dictionariuma derék alkotás; 
rendkívül nagy kár, hogy VERANCSICS műve csakis a legszüksé
gesebb mindennapi szavakra terjed ki, mert csakis e minden
napi magyar szókészlet az oka, hogy a művet vizsgálódásainkkor 
nem használhatjuk oly sokszor, mint teszem CALEPINUSÍ 

6. A brassói latin-magyar szótár-töredék. A brassói ág. ev. 
főgimnázium könyvtárában JOHANNES BALBUS DE JANUA Catho-
licon-ának 1470 tájáról való MENTELiN-fóle kiadását őrzik. Ebbe 
az ősnyomtatványba valaki a XVI. század végén és a XVII. 
század elején magyar bejegyzéseket írt. A latin szótári részben 
ugyanis igen sok magyar értelmezés van beírva. A beírt magyar 
szavakat e sorok írója a M. T. Akadémia kiadásában közre
bocsátotta. A kiadás czíme: «A brassói latin-magyar szótár
töredék. Budapest 1905.» (Értekezések a nyelv- és széptud. 
köréből XIX. 4.) 

Mint említettem, a Catholiconnak ezen példányában levő 
magyar szavak a XVI. század végéről és a XVII. század elejéről 
származnak. Nem egy kéz írta e magyar szavakat. Mellettük 
személyi vonatkozású bejegyzések is vannak. E bejegyzések két
félék. Egyik részük a könyv vándorlására vonatkozik. A be
jegyzések e részéből megtudjuk, hogy a könyv 1664-ben TÜRK 
MICHEL — nyilván szász ember — tulajdona volt. A brassói 
ág. ev. iskola a könyvet 1744-ben kapta ajándékba a Prázsmár-
ról való szász GOPONY jÁNostól. E két embernek a magyar értel
mezések beírásában semmi része sincs. 

A bejegyzések másik része a háromszékmegyei Osdolán kelt. 
Ezeket a bejegyzéseket részint SZENCZI GYÖRGY írta be 1616-ban, 
részint pedig SZURKOS GYÖRGY 1621-ben. A magyar értelmezések 
és e személyi bejegyzések egyforma kézvonásokkal vannak írva, 
úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a Catholicon glosszátorai SZENCZI 
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GYÖKGY és SZURKOS GYŐEGY. Ezt a feltevésünket azzal is meg
okolhatjuk, hogy sok magyar szó határozottan csiki-háromszéki 
székely hangalakban van közölve. A szótárban van egy harmadik 
bejegyző is. Egy helyütt ugyanis ez van beírva: «Ex libris 
STEPHANI JAEA" DE ZILAD. » Lehet, hogy JÁEAYnak is van valami 
része a glosszák beírásánál. 

A brassói latin-magyar szótár-töredéknek az az értéke van, 
hogy nyelvjárási emlék a XVI. század végéről és a XVII. elejé
ről. Ha ugyanis a magyar szavakat vizsgáljuk, azt fogjuk találni, 
hogy e szavakat csakis csiki-háromszéki székely ember, illetve 
emberek írhatták (vö. Magyar Nyelv I. 305). 

Német hatás alat t keletkezett szótárak. 

Az olasz szótárírók hatása a XVI. század végén megszűnik. 
Tanulni vágyó ifjaink, s itt első sorban a protestáns iíjakra 
gondolok, Németország egyetemeire tódulnak, s az itt kifejlődött 
latin-görög stúdiumok hatása alatt keletkezett szótárirodalom a 
mi törekvéseinket is megtermékenyítette. A humanisták Német
országban mindig arra törekedtek, hogy minél klasszikusabb 
latinságot tanítsanak, minél jobban és alaposabban kiirtsák a 
középkori latinságot. A humanista írók szótáraiban is nagyon 
természetesen érvényesültek a humanismus e pedagógiai elvei. 

E szótári művek közt határozottan kiemelkedik a schweizi 
születésű DASYPODIUS (HASENFUSS)*) PÉTERnek 1535—36-ban meg
jelent latin-német s német-latin szótára. DASYPODIUS 1533-tól 
1559-ben bekövetkezett haláláig a strassburgi iskolán a görög 
nyelv tanára volt, s a humanismus pedagógiai elveit szótárá
ban szépen juttatta kifejezésre. Hogy miben nyilvánulnak e 
pedagógiai elvek, látni fogjuk akkor, mikor szótárát összevetjük 
SZENCZI MOLNÁE ALBEET Dictionarium-ával. DASYPODIUS szótára 
volt ugyanis az a mű, a melynek hatása alatt SZENCZI MOLNÁR 
ALBEET a maga Dictionariumát megalkotta. SZENCZI MoLNÁEnak 
aztán idehaza vannak követői, a kik természetesen közvetve 
szintén DASYPODiusszal függnek össze. Mind e magyar szótárírók 

*) Vö. Strassburger Festschrift zur XLVI. Versanimhing deutscher 
Philologen und Schulmánner. Strassburg 1901. 35. lapon. 
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műveit «német hatás alatt keletkezett szótárak» csoportjában 
kell tárgyalnom, mert valamennyinek végső forrása a schweizi 
származású német DASYPODIUS Dictionariuma (vö. SZILÁGYI L, 
M. Acad. Ért. 1847, VII. 311, VASS J. Latin magy. szótár 
irod. 10). 

1. SZENCZI MOLNÁR ALBERT Dictionariuma. A német huma-
nismus egyetlenegy írónkat sem termékenyítette meg annyira, 
mint SZENOZI MOLNÁR ALBERTet. Sokat hányatott életét, tevékeny 
munkásságát eléggé pontosan ismerjük. S ez ismereteinket annak 
köszönhetjük, hogy SZENCZI MOLNÁR ALBERT kora tudósaival 
széleskörű levelezést folytatott, ezt a levelezést, valamint minden 
személyére, irodalmi munkásságára vonatkozó dolgot aprólékos 
gonddal összegyűjtött. Ha csak szerét tehette, még olyan művébe 
is, mint a szótára, egy-egy városnévhez odaírta azokat a vonat
kozásokat, a melyek őt az illető városhoz fűzték (pl. Altorfium, 
Noriberga stb. szavaknál). Ez életrajzi adatai, tanulmányai, 
fennmaradt művei alapján meggyőződünk arról, hogy írói hit
vallását, mely szerint «Nem czac magunknac születtetunc, hanem 
születésünknec egy részét hazanc tulaydonittya magánac» (vö. 
Diction. 1611. évi lat.-gör.-magy. kiadás előszava), szépen való
sította meg. Hogy SZENCZI MOLNÁR munkásságával mennyit 
használt hazájának, szépen írta meg DÉZSI LAJOS «Szenczi Molnár 
Albert 1574—1633» czímű monográfiájában (Magyar tört. élet
rajzok XIII. 4, 5. szám Bpest 1897); ugyanő adta ki naplóját, 
levelezését ezzel a czímmel: «Szenczi Molnár Albert Naplója, 
levelezése és irományai. Bpest 1898.» Ez utóbbi mű bevezetésé
ben teljes bibliográfiát találni arról, kik írtak eddig SZENCZI 
MoLNÁRról. 

A mi tárgyalásunk MOLNÁR szótárírói*) működésére szorít
kozik, s életrajzi adataiból is csak azokat említjük meg, a melyek 
e működés megértéséhez szükségesek. 

MOLNÁR ALBERT (1574. aug. 30—1633.) igen fiatalon érezte, 
hogy iskoláinkban alig vannak megfelelő tankönyvek, mindenek 
felett pedig nincs megfelelő latin-magyar szótár. «Me puero 

*) Vö. MÁRKI SÁNDOR «Irodalmi Értesítő»-je 1874. évi folyamában: 
SZAMOSI JÁNOS: Szenczi Molnár Albert mint szótáríró (134—140.); továbbá: 
JANCSÓ BENEDEK: Szenczi Molnár Albert. Kolozsvár 1878: 46. s köv. 1. 
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nullus extabat liber idoneus, qui discipulorum privata studia 
adjuvare potuisset», írja lat.-magy. Dictionariuma 1604-iki ki
adásában. Debreczeni tanuló korában (1590) volt ugyan két szó
jegyzéke, az egyik MUEMELLIUS Lexikona, a másik egy hat nyelvű, 
156^-ban megjelent Nomenclatura (itt PESTHY GÁBOR Nomen-
claturája 4 ik kiadását érti), ezek azonban oly ritkák voltak, 
hogy az ország legtöbb helyén létezésükről sem tudtak. Alkal
matlanok is voltak e könyvek, mert bennük a magyar szavak a 
magyar tanulóknak idegen, német és lengyel betűkkel voltak 
nyomtatva. Az egyetlen hasznos könyv SZIKSZAI FABRICIUS Nomen-
claturája volt, csakhogy ez csak kéziratban forgott közkézen, 
míg végre 1590-ben nyomtatásban is megjelent. 

Ily sivár helyzetben az egyetlen valamire való latin szótár 
CALEPINUS Dictionariuma volt. Csakhogy ennek az volt a hibája, 
hogy nem volt benne magyar értelmezés. MOLNÁR ALBERT magyar 
nyelvvel ellátott CALEPiNust németországi tanulmányai idejében 
látott először (vö. «Editionem verő Calepini cum adjecta Lingua 
Vngarica in Germania primúm vidi», 1604. évi lat.-magy. Dict. 
előszava). Egyéb hibái: otromba nagy ívrét alakja, valamint 
magas ára volt. «Calepini quidem variae editiones visebantur, 
sed tantum a Praeceptoribus, et adultoribus discipulis tracta-
bantur: egentiores eas emere non poterant, minores ob magnam 
molem versare non valebant, tyrones iis uti nequibant» (vö. 
1604. évi lai-magy. rész előszavát). 

Az alkalmas tankönyv, első sorban latin-magyar szótár 
hiányát még jobban érezte MOLNÁR, mikor Debreczent elhagyta. 
1590-ben 16 éves korában MOLNÁR Gönczre ment KÁROLI GÁSPÁR-
hoz, a vizsolyi biblia híres fordítójához. KÁROLI körében sokszor 
hallott nyelvészeti fejtegetéseket, vitatkozásokat. Egy ilyen nyel
vészeti vitatkozást mond el Dictionariuma 1604-iki kiadásában 
(magy.-lat. rósz bevezetése): Egy ízben, írja MOLNÁR, KÁROLI 
GÁspÁRnál volt vendégségben SZALÁNK IMRE, S előadta, mint 
vitatkoztak SZEGEDI KIS ISTVÁN vendégszerető házában SZTÁEAI 
és SKARICZA egymással a köszvény szó eredetéről. SZTÁRAI a köz 
és vén szavak összetételének magyarázta, azzal érvelvén, hogy a 
köszvény, közös a vénékkel, míg SKARICZA szerint a szó kész- és 
vén-bői való, mert a ki köszvényes, az kész vén ember. Arra 
kérte már most SZALÁNK KÁRout, mondaná meg, mi az ő véle-
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menye a szóról. KÁEOLI azt mondta, hogy szerinte a köszvény 
tulajdonkép kötözvény «ligamen» (vö. a szó eredetére MUNKÁCSI, 
AKE. L). Az ilyen nyelvészeti fejtegetések az ifjú MoLNÁRra 
rendkívül mély és maradandó benyomást gyakoroltak, s ő maga 
is több magyar szó és szólás eredetéről gondolkodott már ekkor 
is (vö. «His ego auditis de quarumlibet vocum origine et dictionis 
Vngaricee elegantia accuratius mecum cogitari coepi». Dict. 1604. 
magy.-lat. rész). Itt jegyzem meg, hogy MOLNÁR CALEPINUS egyik
másik sajtóhibájából nem csinált volna valóságos szót, ha nem 
etimologizált volna pl. föveg — capitium, nemtő — genius (1. alább). 

Gönczi tartózkodása egyébiránt más irányban is serkentőleg 
hatott majdan kifejtendő szótárírói tevékenységére. KÁROLI GÁSPÁR 
segítségével ugyanis nevelőséget kapott Kassán, a hol 1590. már-
czius 13-án egy odavaló polgár ember fiának, PAP FBRENCznek 
a magántanítója lett. Mint magánnevelő még élénkebben érezte, 
hogy a tanuló ifjúság kezébe alkalmas szótárt kell adni, mert 
e nélkül eredménytelen a tanítás. 

Kassai tartózkodása azonban szótárírói munkássága meg
ítélésénél nevezetes. Azt a szótárt, melyhez hasonlóval nemzetét 
megajándékozta, Kassán látta meg, s alakja, berendezése annyira 
megtetszett neki, hogy később is, addig míg a magáét meg
írhatta, folyton lelki szemei előtt lebegett. «Dictionarium Petri 
Dasypodii Latino Germanicum et vice versa Germanico Latinum, 
cum primum Cassoviae puer vidissem, ingemui derepente, quod 
nos Vngari tali thesauro ut videbatur, destitueremur. Cujus 
imago postea semper inhsesit atque obversata est animo meo», 
írja Dictionariuma 1604. évi latin-magyar kiadása előszavában. 

Az a gondolat, hogy egy alkalmas latin-magyar szótárt 
írjon, valamint az, hogy e szótárt DASYPODIUS nyomán készítse 
el, elkísérte MOLNÁRÍ németországi tanulmányútjára is. Az ifjú
kori elhatározás oly erős volt, hogy MOLNÁR mindaddig, míg e 
gondolatát férfikorában meg nem valósította, minden alkalmat 
felhasznált, hogy a szótárról beszéljen. Egy ízben pl. PAPPUS 
JÁNOS strassburgi lelkész azt kérdezte MoLNÁRtól, vájjon le van-e 
fordítva a szentírás magyar nyelvre s van-e latin-magyar szótár. 
MOLNÁR azt felelte, hogy a biblia le van fordítva magyarra, szótár 
azonban nincs. S ekkor magában megfogadta, hogy a szótárt 
meg fogja írni («Hoc autem tacitus vovi posteritatique spopondi» 
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Dictionarium 1604. lat.-m. rész, előszó). Egy másik eset heidel-
bergi tanuló korában történt. Történt ugyanis, hogy Sárospatakra 
lectornak hívták s ő az állást nem merte elvállalni, mert hiszen 
a magyar tanuló ifjúság kezében nincsenek alkalmas tankönyvek, 
így mindenek előtt nincsen alkalmas szótár (vö. Dict. 1604. 
lat.-m. rész, előszó). 

Németországon kívül MOLNÁR megfordult Schweizban, Olasz
országban. E bolyongásai alatt sem feledkezett meg kedvelt ifjú
kori gondolatáról^ egy latin-magyar szótár megírásáról, valamint 
arról, hogy DASYPomust kell követnie, mert e téren ez a legjobb 
berendezésű. A mikor aztán kissé megszabadul az anyagi gon
doktól s szótára kidolgozásához fog, akkor is ezt írja (1604-ben): 
«Etsi per annos hosce quatuordecim, in aliquot Academiis, et 
maximé Francoforti in Emporio librorum, nationum multarum 
vidi Dictionaria, varia et dissimili methodo scripta: pre omnibus 
tamen piacúit sequi Dasypodiani Dictionarii eam methodum, qua 
illud nuper disposuit vir de re literaria optimé meritus Theo-
dosius Eihelius, civis et Typographus Argentinensis)> (Diction. 
1604. lat.-m. rész, előszó). 

Valahol azt olvastam, hogy a nagy emberek élete az ifjú
kori ábrándoknak a férfikorban való megvalósítása. Senkiről több 
joggal el nem mondhatjuk ezt, mint éppen MOLNÁR ALBERTTÖI, 
a szótáríróról. Az ifjúkori ábrándok megvalósításához azonban 
az eltökélt szándékon kívül szilárd kitartás is szükséges; MOLNÁR-
ban ez is megvolt, a mennyiben ifjúkorától a legodaadóbb szor
galommal abban fáradt, hogy a magyar szókincset minél alapo
sabban megismerje. E tekintetben nem elégedett meg azzal a 
magyar szókészlettel, a melyet gyermek- és tanuló korában tár
salgással elsajátított, hanem szorgalmasan olvasott magyar köny
veket, hogy minél több szót ismerjen. így mikor Győrbe került 
iskolába (1586 vö. DÉZSI, SZ. Molnár A. Naplója 5. 1.), figyel
mesen hallgatta SÍBOLTI DEMETER lelkész prédikáczióit, magyarul 
írt könyveit pedig mohón olvasta. Debreczenbe kerülve azokat 
a magyar könyveket, a melyekhez hozzá tudott férni, vagy a 
melyeket megszerezhetett, oly nagy szorgalommal olvasta, hogy 
tanítói kénytelenek voltak erőszakkal is elvenni tőle e könyveket, 
nehogy miattuk a latint elhanyagolja. S magyar könyvekben 
Németországban sem volt hiány. Magyar könyveket hoztak a 
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Németországba került magyar tanulók, s azon fölül, a mi rend
kívül meglepte, Frankfurt és Nürnberg zsibárasainál számtalan 
magyar könyvet talált, a melyeket gyakran meg is vett.*) S mikor 
szótárát 1611-ben újból kiadja, akkor is azt mondja, hogy az 
első kiadás óta kezébe került magyar könyveket szorgalmasan 
olvasta, s adataikat, a mennyiben szótára első kiadásában nem 
voltak meg, müvébe beiktatta (1. alább). 

MOLNÁR ALBERT tehát folytonosan tökéletesítette ismereteit, 
hogy minél jobb latin-magyar szótárt készíthessen. S valóban 
kimutatható, hogy MOLNÁR gondosan figyelembe vette a korabeli 
magyar irodalmat, mert ez irodalomból és saját nyelvi tudásá
ból szerkesztette össze szótárát. S a mikor anyagi helyzete kissé 
megjavult, 1603 május havában hozzáfogott latin-magyar szótára 
megírásához, s ugyanazon év deczember havában elkészült vele 
(vö. DÉZSI, SZ. Molnár A. Naplója 35, 36. 1.: «1603. 16. Mai i . . . 
Dictionarium Latino-Vngaricum inchoavi. . . 7. Decembris absolvi 
primam Dictionarii partém conscribere»). A magyar-latin részt 
pedig 1604 januárjában írta meg (vö. u. o. 38. lp.: «. . .1604. 
Dictionarium Ungarico-Latinum mense Januario confeci. Nori-
bergse typographis ostendi»). A hely, a hol MOLNÁR ily szorgal
masan dolgozott, A l t d o r f volt, a melyről Dictionariuma l a t -
magy. részében ezt írja : «Altórfmm, g. n. Városka az Noribergai 
vrak tartományában, Melyben ez Noribergay tiszteletes tanats 
Gazdag Academiat fondalt, 1573. esztendőben, H o l o t ez D i c -
t i o n a r i o m o t i r t a a l b e r t u s M o l n á r , 1603. e s z t e n do
b é n.» Ez önéletrajzi adatok alapján igen csodálkozhatunk azon, 

*) Vö. Diction. 1604. m.-lat. rész, előszó: «In hac recensita familia 
pa ternam l inguam pure didici. Eamque postea excolendi occasiones nactns 
sum commodas: Primo quidem extra pát r iám Jau r in i : ubi Eev. virum D. 
Demetrium Sibolti Ecclesiasten mei patr is compatrem, é pa t r ia mea eó 
profeetum, habui í'autorem op t imum: cujus seripta Vngarica diligenter 
légi, et conciones attenté audivi . . . . Et j am quintodecimo setatis anno 
Debrecini cermina (!) Vngarica seripsi. Libros Vngaricos, quos potui nan-
cisci, ita avidé (absit arrogantia) légi, ut praeceptores vi eos mihi ex ma-
nibus meis (ne Lat ina negligerem) excutere cogerentur. Quorum etiam in 
Germania, nunquam mih i defuit copia. Nam praeter állatos ex Vngar i a ; 
Prancofurti quoque et hic Noribergae in foris serutariis (quod miremini) 
libros repperi et emi Vngaricos. Ex quibus omnibus et mea memória con-
flavi hoc Dictionarium . . .». 
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hogy MOLNÁE oly nagy m u n k á t oly rövid idő alatt el tudot t 
végezni. Az adatok megértéséhez szükséges szemmel tar tanunk 
MOLNÁE egy másik vallomását is. Szótára első kiadása lat.-magy. 
részében, a I I . Eudolf császárhoz írt ajánló levélben ezt í r ja : 
« . . .Muner i s matér ia par t im in Vngarico solo est mihi nata, 
par t im in Academiis G e r m á n i a i . . . laboré comparata. Funda-
menta operis in Argentinensi Lycseo posui, in quo a lumnus 
eius EeipublicíB ul t ra t r iennium vixi. C o n s c r i p s i autem 
et o p u s a b s o l v i in illustri Academia A l t o r f i n a . » Aszó tá r t 
tehát m á r Strassburgban elkezdte készíteni, Altdorfban csak 
leírta, illetve befejezte művét . így is azonban aránylag rövid idő 
alatt készült el vele, mely aztán a következő czímmel jelent m e g : 

«Dictionarivm Latinovngarievm. Opvs novvm et hactenvs nvs-
qvam editvm, in qvo omnes omnivm probatorvm lingvse Latina; 
Avtorurn dictiones et rerum vocabula, quoad fieri potuifc, propriissimé 
et exactissimé sünt Vngaricé reddita. Nomina item propria Deorura 
Gentilium, Eegionutn, Insularum, Marium, Fluviorum, Sylvarum, La-
cuum, Montium, Popnlorum, Virorum, Mulierum, Vrbium, Vicorum 
et similiuni, cum brevi et perspicua descríptione Vngavica sünt 
interspersa: qua3 singula ita sünt digesta, ut sub initiali sua litera 
facile reperiantur. Item vice versa Dictionarivm Vngaricolatinvm, in 
qvo praeter dictionvni Vngaricarum interpretationem Latinam, adjecta 
sünt iis vocibus, quarum usus in oratione et styli exercitio frequentior 
est, Synonyma quám plurima, quae stúdiósáé juventuti Vngaricaa, 
haetenus ista commoditate destitutaa, quasi Sylvam quandam voca-
bulorum suppeditabunt. Per Albertvm Molnár Szenciensem Vngarum. 
Accedunt ad calcem libri, Difficiles aliquot voces in Jure Vngarico, 
cnm notatione Joannis Sambuci. Ciceroniana item Epitheta, Antitheta 
et adjuncta. Procurante Elia Hvttero Germano: Noriberga?, Cum 
Sacrae C*sareae Maiestatis: etc. nec non Eegis Galliarum et JSTavame, 
etc. Privilegiis. Anno, cio 10 civ.» 

A mű két főrészből á l l ; az egyik a lat in-magyar, a másik 
pedig a magyar-latin rész. Ez utóbbinak külön czímlapja is van, 
a mely a következő szövegű: 

aDictionarivm Vngarico Latinvm. In vsvm et gratiam Vngaricae 
pvbis methodo eadem, qva Latino-Vngaricum, summa diligentia con-
cmnatum: In qvo praster dictionvm singvlarvm interpretationem pro-
pviam, adjecta sünt iis vocibus, quarum usus in oratione et styli 
exercitio frequentior est; Synonyma quam plurima, quaa iuventuti 
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Vngaricae, hsetenus ista commoditate destitutae, quasi sylvam quandam 
vocabulorum suppeditabunt: Autore Alberto Molnár Szenciensi. Nori-
bergae, Cum Sacrae Caesareas Maiestatis: etc. nec non Eegis Gralliarum 
et Navame, etc. Privilegiis. Anno, CIOIOCIV. »*) 

A két részben a magyar szókészlet nem egyforma, sok 
olyan szó van a magyar-latin részben, a melyet a latin-magyar 
részben hasztalan keresünk. Épp azért a használat alkalmával 
szükséges dolog mind a két részt figyelembe venni. S ha már 
a két főrész egymáshoz való viszonyáról irunk, meg kell emlí
tenünk azt is, mi szükség volt a magyar-latin részre, hiszen 
eddig valamennyi szótárunk latin-magyar volt. A dolog meg
értéséhez tudnunk kell, hogy a humanisták az iskolában anya
nyelven írt szövegeket is fordíttattak latin nyelvre. Német isko
lákban németből latinra, magyarokban pedig magyarról latinra 
kellett tudni fordítani a tanulóknak. A humanisták e psedagogiai 
elve hozta magával, hogy szükség volt olyan szótárakra is, a 
hol a nemzeti nyelv abécze-rendbe szedett szavai vannak latinul 
magyarázva. A németeknél az első ily szótár 1477-ből való (vö, 
PAUL, Grundriss21. 23), nálunk pedig 1604-ből.**) SZENCZI MOLNÁR 
ALBERT tehát azzal, hogy latin-magyar szótára mellé magyar-
latint is adott, az iskoláinkban érvényes humanista psedagogiai 
elvek alapján való tanítás szükségleteit elégítette ki. 

A további fejtegetéseket úgy vélem a leghelyesebben ki-
vihetőknek, ha MOLNÁR Dictionariumát kiadásról-kiadásra ismer
tetem. Tudnunk kell ugyanis, hogy MOLNÁR Dictionariuma több 
kiadást ért. Az első 1604-ben, a második 1611-ben, a harmadik 
1621-ben jelent meg. E három kiadást MOLNÁR rendezte sajtó 
alá. Halála után (f 1633) szótára még kétszer hagyta el a sajtót, 
az egyik kiadás 1644—45-ből való, a másik 1708-ból. SÁNDOR 
ISTVÁN említ ugyan 1700-ban és 1740-ben megjelent kiadásokat 
is (vö. Sokféle VIII. 45), de ilyen kiadásokról semmi közelebbit 
nem tudunk. Lássuk most már a különféle kiadásokat egyenként. 

a) Az első kiadás, a melynek czímét feljebb közöltem, 
következő tartalmú: a) Latin-magyar rész: A tulajdonképpi szó-

*) A meglevő, illetve eddig ismert példányokat 1. SZABÓ KÁROLY, 
R. M. Könyvtár I . Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában is, jegye 
RMK. 373. 

**) SZAMOSKÖZY szótára is erre az időre esik, vö. NyK. XXXVI. 57. 
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tári részt megelőzi a II. Eudolf osztrák császárhoz írt ajánló 
levél, mely után az olvasóhoz írt előszó következik. Ez az 
e l ő s z ó s z ó t á r i r o d a l o m t ö r t ó n e t ü n k l e g f o n t o s a b b 
f o r r á s a . Ebben mondja el MOLNÁR, kik voltak előzői a 
szótárírás terén, hogyan, milyen forrásművek alapján dolgozta 
ki a magáét. A PÁPAI PÁRIZ szótárának BoD-féle kiadásában 
közölt szótárirodalmi vázlat is MOLNÁR előszava alapján van 
csinálva. Az előszót versekbe foglalt buzdítások követik, me
lyekre a mű első főrésze, a latin-magyar rész következik. 
P) Magyar-latin rész: Ennek az ajánló levele BÁTHORI ISTVÁN-
hoz, RÁKÓCZI ZsiGMONDhoz, THURZÓ SZANISZLÓ és THÖKÖLYI 
SEBESTYÉNhez van intézve, az előszó pedig a magyar- és 
erdélyországi tanuló ifjúsághoz. Az előszó egyúttal helyes
írástörténeti emlékünk, a mennyiben MOLNÁR itt mondja el, 
hogyan jelöli a magyar hangokat, s milyen jeleik vannak más 
magyar nyomtatványokban. A cs-t ö cs-nek, cz-t pedig tz-nek 
írja, nála k (szóvégén c), ly, ny, ty, gy, sz, s ( = s, zs), o, ű, o 
( = o, ó), á stb. a jelölés. Szótárában azonban nincsenek követ
kezetesen írva a magyar szavak, a minek az a magyarázata, 
hogy magyar forrásainak helyesírását igen sok esetben meg
tartotta. Szolgáljon ennek igazolásául a következő pár példa: 
CALEPINUS szótárában ez van: «Tabernaculum — Leuel zin, 
hailek.n MOLNÁR ezt az értelmezést szórói-szóra kiírja, azonban 
a maga helyesírási elveinek megfelelően így írja á t : «Taberna-
culum — Levél szén Haylek.n MOLNÁR ugyanis a v-t v-vel, az 
e-t e- vagy e-vel, az sz-et sz-szel, a j-t szótagzáró szerepben y-\el 
jelöli szótárában. Nem így jár el a következő esetekben: MOLNÁR 
a cs hangot cz-ve\, a cz-t meg tó-vel írja, s mégis azt látjuk, 
hogy egyszer ezt írja: «Alauda — Patsirta, Sűsetec», «vtsu — 
excretum», másszor meg ezt: «Galerita — Sűsetek, Paczirta», «oczu 
— excretum»; példa cz-ie : «Chamaepitys — Kalintsa, Kalintza.» 
Ezek a következetlenségek aztán sokszor tévedésbe ejtik a MOLNÁR 
alapján dolgozó szótárírókat. MOLNÁR például ezt írja: «Eczet-
kóro — Baculus pastoris», s ezt az adatot a NySzót. ecset-
kórón&k, KRESZNERICS azonban eczet-kórón&k olvassa. A követ
kezetlenül írt szavakból azonban azt a fontos tanulságot merít
hetjük, hogy a mi nem a MOLNÁR helyesírási elvei szerint van 
írva, az nem is MOLNÁR saját adata, hanem MOLNÁR által 
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valamely magyar könyvből az illető könyv helyesírásával ki
írt adat. 

Ez előszó után versekbe foglalt buzdítás, majd pedig maga 
a magyar-latin szótár következik. Fentebb említettem, hogy mi 
volt az oka annak, hogy egy magyar-latin szótárra is szüksége 
volt tanuló ifjúságunknak. Itt csak azt említem meg, hogy 
aránylag ennek az elkészítése okozhatott a legnagyobb gondot. 
Latin-magyar szótár készítése nem oly fáradságos feladat; el
végre voltak latin szótárak, a melyekbe a magyar értelmezéseket 
csak be kellett írni, s kész volt a mű. A magyar-latin részt 
azonban össze kellett előbb szerkeszteni, mert ilyen műve irodal
munknak egyáltalában még nem volt. S MOLNÁR magyar-latin 
szótára egész a XIX. századig az egyetlen e nemű könyvünk 
volt. Ez is mutatja, hogy a magyar-latin részt sokkal fárad
ságosabb volt összeszerkeszteni, megírni. S hogy MOLNÁR ezt a 
részt nem a latin alapján készítette, mutatja az, hogy a két 
rész magyar szókészlete nem egyforma, pl. a lat.-magy. részben 
ez van: «Talitrum — Fitty, Fittyentes, Vyval való pattantasz 
(így a 2. kiadásban is), a magyar-latin részben pedig ez: «patok — 
talitrum.» A patok szó a latin-magyar részben nem fordul elő. 
Csakis a magyar-latin részben fordulnak elő a következő adatok 
is : «Madár húr — Ligustrum» (a lat.-magy. részben: «Ligu-
strum — F a g y a l f a ) | «Jasz keszeg — Phoxinus levis» (a lat.-
magy. részben a latin szó sem fordul elő) | vSzederjin — Eubus 
Ideus» (a lat.-magy. részben «Eubus — C z i p k e b o k o r » , a mi 
CáLEPiNüsból való : «Rubus — T s i p k e b o k o r » ; CALEPiNusban 
oRubus Idseusa nincs értelmezve) | «Iz haylas — Junctura» 
(a lat.-magy. részben nem fordul elő) stb. E néhány példával 
azt akartam bebizonyítani, hogy MOLNÁR szótára két részében 
való magyar szókészlet nem egyforma s épp ezért kutatásaink 
alkalmával mindkettőt figyelembe kell vennünk. 

A magyar-latin rész után közölve van a régi magyar jogi 
emlékekben előforduló, nehezebben érthető latin, illetve latino
sított (pl. üzbég, batka, ioccerdeg, jobbágy) szavak abécze-rendbe 
szedett jegyzéke, a melyet ZSÁMBOKI (SAMBUCUS) JÁNOS készített. 
A szójegyzék czíme: «Difficiles aliquot et insolentiores voces, 
quse in priscorvm Vngarise regvm Decretis et in Jure Ungarico, 
Stephani Verbőczij passim occurrunt, cum notatione Joannis 
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Sambuci Tirnaviensis.» Minthogy ZSÁMBOKI JÁNOS 1584-ben halt 
meg, a MOLNÁR szótárában levő jegyzék nem lehet eredeti. 
MOLNÁR szótára részére készített czikk. S csakugyan, ha ezt a 
jegyzéket ZSÁMBOKI JÁNOS WERBŐCZI kiadásával, a «Tripartitvm 
opvs ivris consvetvdinarii incliti regni Hvngarioe... Viennse, 1581» 
czíművel összehasonlítjuk, e kiadványban találunk egy betű
rendes «Index tripartitorvm brevis, vna cvm difíicilivm aliqvot 
vocvm in articul. notatione. Per Samb.» ez. szótárkát, a melynek 
értelmezései a MOLNÁR szótárában közlőitekkel szórói-szóra egyez
nek, pl. MOLNÁR Dict.: 

aJobagio, Colonus, ruricola» | «Joccerdeg, Furtorum collecto-
res» j nThanya, Sinus, piscatura, foetus» [ «Vzbék, Facinorosi ad ali-
quot dies inviolahiles» | «Weycz, Lóca uda separata, sagenisque apta». 

Ezek ZSÁMBOKI WERBŐCZI kiadása indexeben egészen úgy 
vannak közölve, mint MOLNÁR szótárában, még pedig így: 

aJobagio, colonus, ruricola» | <iJoccerdeg furtorum collectores» j 
«Thanya, sinus, piscatura fcetus» | iVzbeg, facinorosi ad aliquot dies, 
inuiolabiles» | «Weycz, lóca vda separata, sagenisque apta» stb. 

Ez egyezésekből az következik, hogy MOLNÁR ZsÁMBOKinak 
egyik WERBŐCZI kiadásában található jogi szótárkáját a maga 
művébe átvette. Azonban marad néhány szó, a mely ZSÁMBOKI-
nál nem fordul elő s a melyekről nem tudom kimutatni, hogyan 
kerültek MOLNÁR művébe. Ilyen pl. ubabca, Numus Bohemicus, 
quarum trés efficiunt Cruciferum Germanicum» | nRekecz, Clau-
strum piscinarum* stb. 

A jogi kifejezések után «Epitheta, antitheta et adivneta 
M. T. Ciceronis Collectaw vannak közölve. Abécze-rendben vannak 
felsorolva az ellentétes szavak (pl. dispero: ellentéte spero stb.), 
továbbá azok a jelzők, a melyek CICERO műveiben állandó kisórői 
egy-egy szónak, s a melyek emelik a stílus vagy a beszéd szép
ségét (pl. oratio: prudens, assidua stb.). Ez a rész világosan 
mutatja a humanista MOLNÁRÍ. 

Az első kiadás tartalmának ismertetése után szóljunk arról, 
milyen hatások alatt szerkesztette össze MOLNÁR a maga szótárát. 

Említettem már, hogy MoLNÁRnak tetszését DASYPODITJS 
«Dictionarium Latino Germánicum et vice versa Germanico 
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Latinum»*) ez. műve nyerte meg. Az volt a törekvése, hogy ehhez 
hasonló latin-magyar és magyar-latin szótárt készítsen. DASYPODIUS 
szótárának a többi hasonló mű felett az volt az előnye, hogy 
figyelembe vette a humanisták által az iskolában olvasott latin 
írókat-költőket, bőven magyarázta a mythologiai tulajdonneveket, 
s szótárába iktatta a német városok neveit. A német szókészletet 
a maga anyanyelvi tudásán kívül régibb német szójegyzékekből 
is gyűjtötte, természetesen csak azért, hogy ezzel is annál jobban 
szolgálhassa a német iskolai latin oktatást (vö. PAUL, Grundriss2 

I. 23). MoLNÁRnak DASYPODIUS szótára tehát nemcsak azon külső
ségek miatt tetszett, hogy könnyen hordozható nyolezadrét alak
ban jelent meg, míg ellenben CALEPINUS ívrét alakú volt, hanem 
azért is, mert DASYPODIUS a német humanisták által ajánlott 
latin írók szókészletét dolgozta fel, míg ellenben CALEPINUS, jól
lehet a klasszikus írók szókészlete nála is első fontosságú, többet 
tartott meg a középkori latinságból is. Természetes dolog, hogy 
MOLNÁR DASYPODiust a külsőségekben is követte. DASYPODIUS 
szótárában a latin-német, német-latin rész egybekötve nyolczad-
rétben jelent meg, ugyanígy MOLNÁR első kiadása. DASYPODIUS 
negyedik kiadásában (év?, vö. GRIMM, Deutsches Wörterbuch 
I. köt. bev. XX, XXI) van egy jegyzék a német-latin nyelvű jogi 
emlékekben előforduló jogi kifejezésekről, ugyanilyen van MOLNÁR-
nál a magyar jogi kifejezésekről. Minthogy DASYPODIUS első három 
kiadásában a jogi kifejezések e jegyzéke még nincs közölve, azt 
kell mondanunk, hogy MOLNÁR DASYPODIUS negyedik kiadásán 
túli kiadások**) valamelyikét használta. Hogy melyik lehetett e 
kiadás, nem tudom. MOLNÁR azt mondja, hogy neki DASYPODIUS-
nak a strassburgi EIHELIUS THEODosiusnál megjelent kiadása 
tetszett a legjobban (vö. 1604. évi Dict. lat.-magy. rész, előszó : 
«pre_ omnibus tamen piacúit sequi Dasypodiani Dictionorii eam 
methodum, qua illud nuper disposuit vir de re literaria optimé 
meritus Theodosius Eihelius, civis et Typographus Argentinensis»). 

*) Az első kiadás csakis latin-néinet volt (1535), a második kiadás 
1536-ból való s német-latin részszel van bővítve. Harmadik kiadása 1537-ből. 
Vö. Strassburger Festsclirift zur XLVI. Versammlung deutscher Philologen 
und Schulmánner. Strassburg 1901, 35. lapon. 

**) Utolsó általam ismert kiadás 1692-ből való. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI- 1 3 
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Azonban EIHELIUS sajtója alól került ki az 1537-ik évi (vö. SZA
MOSI, Szenczi Molnár Albert mint szótáríró. Irodalmi értesítő, 
szerk. Márki Sándor, 1874, 138. 1.), valamint az 1565-iki ki
adás is.*) Az elsőben nincs meg a jogi szójegyzék, a második
ban pedig benn van. 

A latin szókészletre nézve MOLNÁB nem elégedett meg a 
DASYPomusban levővel. A hiányzó latin szavakat CALEPiNusból, 
STEPHANusból, FBisiusból**) s más művekből pótolta (vö. 1604. 
évi Dict. lat.-magy. rész, előszó : «Dictiones verő quasdam, quse 
apud Dasypodium non erant, sed in lexicis quibusdam reperie-
bantur, ego adseripsi: Et sic Dasypodium ex Calepino, et The-
sauris Stephani et Basilii, ex Frisio, ex Onomastico Chythrei et 
aliundé plus sexcentis auxi dictionibus: quibus singulis brevem 
et perspicuam interpretationeni Vngaricam apposui»). Ez állítás 
helyességéről könnyen meg lehet gjrőződnünk, ha DASYPODIÜS 
latin-német részét összehasonlítjuk MOLNÁB Dictionariuma lat.-
magyar részével. 

Minthogy már most ismerjük azt a művet, illetve műveket, 
a melyek alapján MOLNÁB a latin szókészletet összeszerkesztette, 
lássuk immár, honnan merítette a magyar értelmezéseket. Lát
szólag nagyon könnyű erre a felelet. MOLNÁB ugyanis maga azt 
mondja, hogy már ifjú korától fogva sok magyar könyvet olvasott, 
s hogy ezekből, valamint saját anyanyelvi tudásából szerkesz
tette össze szótárát (vö. 1604. évi Dict. magy.-lat. rész, előszó): 
«Ex quibus [értsd: libris ungaricis] omnibus et mea memória 
conflavi hoc Dictionarium»). Két könyvet meg is jelöl forrása 

*) Az 1565 i kiadás megvan a M. T. Akadémia könyvtárában. Ugyanitt 
van egy czímlapnelküli DASYPODIÜS is, a melybe valaki MOLNÁB szótára 
második kiadásából í r ta bele a magyar szavakat. A szótár LUGOSY JÓZSEF 
tulajdona volt egykor. — Egy 1536. évi kiadás van a körmöczbányai 
ferenczeseknél. Egy 1538. évi kiadás van a pozsonyi Szent-Ferencz-rendiek 
könyvtárában. 

**) STEPHANUS BOBEETUS (f 1559) franczia tudóst és párizsi könyv
nyomtatót felszólították, hogy dolgozza át CALEPINUSÍ. Az átdolgozás he
lyett egy teljesen új, kiváló jelessógű latin, illetve latin-franczia szótárt 
készített (először megjelent 1531-ben). Vö. I . M Ü L L E R : Handbuch I I . 612. 
Ebből készített JOANNES FRISIUS egy latin-német szótárt, a melynek első 
kiadása 1541-ben jelent meg, vö. GRIMM, DWb. I. XXI, PAUL, Grundr . 2 ! . 23. 
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gyanánt. Az egyik CALEPINUS szótára, melyről Dictionariuma 
3. kiadásában (lat.-magy. rész, előszó) ezt mondja: «cuius 
medulla sive epitome est hoc nostruni Lexicon», a másik 
BARONYÁI DECSI JÁNOS «Adagiorum . . . chiliades quinque» czímű 
műve, a melyet szótára második kiadásába dolgozott fel. 
A többi forrást azonban nekünk kell kimutatnunk, mert 
nem úgy áll a dolog, hogy MOLNÁR «latin-magyar része 
egészen a CALEPINUS-féle híres soknyelvű szótáron alapszik» 
(vö. SIMONYI, A magyar nyelv2: 22), hanem úgy, hogy CA
LEPINUS egyik olyan forrása a műnek, a milyen pl. SZIKSZAI 
FABRICIUS Nomenclaturája. Nem szólva arról, hogy MouNÁRnál 
sok olyan latin szó van magyarul értelmezve, a mely latin szó 
CALEPiNusban elő sem fordul, csak azokat a latin szavakat emelem 
ki, a melyek CALEPiNusban magyar értelmezés nélkül fordulnak 
elő, s MoLNÁRnál értelmezve vannak. Ilyen szó a többi közt: 

«Homagium — Ember dija* (CALEP.-ban nincs meg a lat. 
szó») | ((Melilotos — Safran szinő kovi fú* (magy.-lat. rész: *Sár 
kerep — Melilotus»; CALEP.-ban Me l i l o to s nincs magyarul értel
mezve) | «Panus — Bél fonalnak Oszve tekervenye, kit az bordán, 
által boczatnac. Item Mirigy, kemény kelevény embernee nyakán, vagy 
agyekjan az poczi korúi*: magy.-lat. rész: «Vető karó, az gombolyitasba 
— Panus»; CALEP.-ban a P a n u s szó nincs magyarul értelmezve) | 
«Psilothrum —• Szór koppaszto kenet*: magy.-lat. rész: nSimito kenet 
— Psilothrum»; CALEP.-ban a P s i l o t h r u m szó nincs magyarul ér
telmezve) stb. 

Ide tartoznak az olyan értelmezések is, a mikor az értel
mezés egy része CALEPiNusból való, másik része azonban nem 
CALEPINUSÓ, pl. MOLNÁR A.-nál: 

«Canistrum — Kosár, kóbor*: CALEPiNUsnál csak ennyi van: 
tCanistrum — kosár» | «Helleborum — Ptrúszentő győker, Zaszpa, 
vei, Fejér Hunyor Sárga kükerczy): CALEP.-ban csak ennyi: «Helle-
borus: Zdszpae'* | «Carduus — Bogacz koro», magy.-lat. rész: «Heja-
kut, bogaczkoro — Carduus fullonum, dipsacus»: CALEP.-ban: «Carduus 
— Bogátskóró* stb. 

Az ilyen példák, a melyeknek a számát igen könnyű sza
porítani, azt bizonyítják, hogy MOLNÁR nem elégedett meg azzal, 
hogy CALEPiNust egyszerűen lemásolja, hanem arra törekedett, 
hogy az akkor ismert magyar könyvekből egy jó, hasznavehető 

13* 
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szótárt készítsen. Hogy i rodalmunkban többször megismétlik azt 
az állítást, hogy MOLNÁE egyszerűen lemásolta volna CALEPINUSÍ 
(Nyr. XVII. 358, XVIII. 32), annak oka, hogy MOLNÁR forrásai
val szemben nem jár t el a kellő kritikával, nem jár t el pedig 
akkor, ha CALEPINUS egy-egy sajtóhibájával szemben etimologi
zálhatott . Innen van aztán, hogy egy és ugyanazt a szót, a 
szerint, a h o n n a n kiírja, gyakran kétféle helyesírással közli abban 
a hiszemben, min tha az két külön szó volna; pl. szerinte 
«Allium — Fokhagyma, Foghagyma» | »Chamíepitys — Kalintsa, 
Kalintza» s tb. Megjegyzendő, hogy forrásait legtöbbször átírta a 
maga helyesírása szerint, mindazonál ta l megtörténik, hogy for
rása helyesírását tartja meg. Ilyenkor aztán megesik, hogy 
forrása sajtóhibáit is pontosan megtartja. Ezek a sajtóhibák az 
okai annak, hogy MOLNÁR szótáráról többen azt vallották, hogy 
CALEPiNusból való másolat. Há rom ilyen nevezetes sajtóhibát 
mutat tak ki eddig; ezek a következők: 

a) Föveg. CALEP. ban ez van: «Capitium — Főueg, bérétra*. 
Itt a Főueg sajtóhiba főueg = s ü v e g helyett. CALEPINUS ez adatát 
így használta fel MOLNÁR: «Capitium — Főveg, Beretra, Süveg*, 
magy.-lat.: «Főveg — Capitiutn». A sajtóhiba vándorlásáról lásd a 
Nyelvőrkalauzt és SZILY, NyUSz.); — o) KŐg. CALEi\-ban ez van: 
«Circus, circulus — Kerőngő, kerek kőg». I t t a kőg szót kögy-nek 
kell olvasni (SZARVAS szerint kegynek Nyr. XVI. 33.), a mely egy a 
régi m. kegy, kéd: «stadium» szóval (vö. NySz.). MOLNÁR ezt az ada
tot így írta ki : «Circus — kerengő, kerec kog», "Circulus-—kerengő 
kerec, kőg, karika»; magy.-lat. rósz: «Kőg — circulus, circus». Az 
olvasatbeli hiba további sorsáról vö. SZILY, NyÜSz.; — c) Nemtő. 
CALEP.-ban ez van: «Genius — Nemtő*, «Genialis — Nemtőhőz valo» 
(1590. évi kiadásban). I t t a nemtő sajtóhiba nemző helyett. MOLNÁR 
ezt a sajtóhibát így adja vissza: «Genius — Nemtő, Természeti 
Isten»; «Genialis — Nemtőhőz valo»; magy.-lat. rész: «Nemtoi — 
Genialisi). A sajtóhibára vö. SZILY, NyUSz. — Ilyen sajtóhiba azon
ban nemcsak CALEPINUSból került MOLNÁR ALBERTbe. Ilyennek tartom 
a «Lutz fa — Abies»-beli adatot, a mely egy helyes luch fa (olv. 
lucs fa) alakból való stb. 

A tanulság az eddigi példákból az, hogy MOLNÁR szótárá
nak egyik főforrása CALEPINUS Dic t ionar iuma; e forrásával szem
ben azonban MOLNÁR sokszor kritika nélkül jár t el, mert több 
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sajtóhibáját nem vette észre, s min t régi vagy élő szavakat 
müvébe felvette. Azonban MOLNÁR más forrásaival szemben is 
így jár t el. CALEPiNuson kívül ugyanis MOLNÁR másik főforrása 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája, a mely 1604-ig MOLNÁR 

szótára megjelenéséig több kiadásban jelent meg (vö. NyK. 
XXXVI. 311.). 

Hogy MOLNÁR SZIKSZAI FABRICIUS Nomenelaturáját mind a 

lat.-magy., mind pedig a magy.-lat . rész szerkesztésénél föl
használta, annak igazolására szolgáljanak a következő pé ldák : 

MA.1: «Jaszkészeg*) — Pboxinus levi-i ) CALEP.-ban nincs meg 
SZIKSZ. 1590, 82.1.: «Phoxinusleuis—Jazkezeg J a latin szó. 

MA.1: aSzederjin — Rubus Ideus» ) CALEP.-ban a latin szó 
SZIKSZ. 1590, 26.1.: «Rubus ideus — Szederyin» [nincsm.-ul értelmezve. 

MA.1: .(Ligustrum — Fagyai fa*, «Madár húr — Ligustrum». 
CALEP. 1590: «Ligustrum — Fagyai fa*', 
SZIKSZAI 1590, 37. 1.: «Ligustram — Fagyalfa*; 

i u. o. 20. 1.: «Ligustrum — Madár hur». 

(MA.1: «Coenum — Sar, FSrto»; a Sikeres sár — Coenum» 
\ CALEP.: Coenum —• sár torto* (minden kiadásban sajtóbibásan); 
\ SZIKSZAI 1590, 181. 1.: «Coenum — Sekeressar*. 

ÍMA,1: «Misegrad — Visegradum, Civitas et arx Vngariee». 
ISZIKSZAI 1590, 233. 1. és minden kiadás: «Visegradum — Misegrad*. 

j MA.1: tKránitz — Carintbiacus, Kranitz Ország — Carinthia* 
(SZIKSZAI 1590, 231, 232: «Carinthiacus — Kranicz*. 

Még kétségtelenebb azonban, hogy MOLNÁR egyik főforrása 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája, ha a Dict ionarium magy.-lat. 

részének következő szavait vetjük egybe SZIKSZAI FABBiciussal: 

MA.1: 
Bor: «Bor, Vinum, Temetum, 

Forrott must, Sapa, Vinum defru-
tum. Ez idei bor, Vinum bornum. 
Szagos bor, Vinum odoratum. Jo 

SZIKSZAI F . 1590: 

(52, 53, 54. 1.) «Vinum — Bor. 
Vinum hornum. Ez idei bor. Vi
num odoratum — Szagos Bor. 
Vinum fragrans — Jo iüatu bor. 

*) H a a MA.-ból való idézetnél a magyar szó van elül, akkor az 
adat a magyar-latin részből va ló ; ha a latin szó áll elül, a lat in-magyar 
rész értendő. 
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illato bor, Vinum fragrans. Nyidó 
bor, Vinum fugiens, Spissum. Fő 
bántó bor, Vinum vehemens. Sűrő 
bor, Vinum crassum. Oo bor, Vi
num inveteratum. Kastelyos bor, 
Vinum rubelliim. Tavali bor, Vi
num bimum. Harmad évi bor, 
Vinum diluü.1) Hontőltőt bor, 
Vinum vernaculum. Idegen országi 
bor, Vinum exoticum. Erős czipős 
bor, Vinum acre. Dohos bor, Vinum 
mucidum. Nyarlott bor, Vappa». 

Kigyó: «Kigyo, Serpens, An-
ímis, Ophis. Egerésző kigyó Myar-
gus, Két fejő kigyo Amphisbaena. 
Kurta kigyo, Acontias, Jaculus. 
Marásával rothasztó kigyo, Seps. 
Mérges kigyó, Vipera, Prasster, 
Dipsas. Szarvas kigyo, Cerastes, 
Áspis cornuta. Tarka kigyo, Teu-
crena. Tehén szopó kigyo, Boa. 
Vért indító kigyo, Htemorrhois, 
Salamandra. Vizi kigyo, Anguis, 
Natrix, Hydrus.2) 

Papiros: ^Papyros, Charta,Pa
pyrus. Sima papiros, Glabra pa
pyrus. Sasos vagy Régal papyros, 
Charta regia. Vékony drága pa
pyros, Augusta papyras. Takora3) 
papyros, Charta emporetica. Folyó 
papyros, Charta bibula. 

Vinum fngiens, spissum — Niulo 
bor. Vinum vehemens —• Fő banto 
fó faio bor. Vinum crassum — 
Szűrő bor. Vinum inueteratum, 
vetus, vetulum — 0 bor. Vinum 
rubellum — Kastély bor. Vinum 
bimum — Tauali bor. Vinum 
t r i m n m — Harmadéul bor. Vi
num d i l u t u m . V i z e s b o r . Sapa, 
defrutum — Forrót must. Vinum 
vernaculum — Hon töltőt bor. 
Vinum exoticum — Mas ország 
béli bor. Vinum acre — Erős 
czipős bor. Vappa — Niarlot bor, 
Vinum mucidum — Dohos bor». 

(68, 69. 1.) «Serpens — Kigyo . . . 
Myargus — Egeresző kigyo. Am-
phisbaena. - - Kettős fejő kigyo. 
Acontias, Jaculus — Kurta mér
ges kigio. Seps — Marasaual rot-
hazto kigyo. Vipera — Mérges ki
gyo. Cerastes — Szaruas kigyo. 
Teucrena — Tarka kigyo. Boa — 
Tehén szopó kigyo. Haemorrhois 
Hsemorrhoia, Salamandra — Ma
rasaual veert indito kigyo. An
guis, Natrix, Hydrus — Vizi 
kigyo-o. 

190, 191. 1.: «Charta, papyrus — 
Papiros, Glabra papyrus — Sima 
papiros. Charta regia — Sasos, vag, 
reegal papiros. Augusta papyrus — 
Drága vékony papiros. Charta 
emporetica — Takaró papi(ros). 
Charta bibula — Folyó papiros». 

1) MA. hibásan írta le SZIKSZAIÍ, mert másoláskor egy sort át
ugrott; helyesen 1. SziKszAinál a szórva szedett részt. 

2) MA. a SziKSZAinál levő neveket abéczerendbe szedte. Ennyi az ő 
újítása. 

3) MA3-ban: Takaró. 
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Sz'-tö: «Szőlő, Vinea. Vyonnan 
palántált szőlő, Vinea novella. 
Régi agg szőlő, Vinea veterana. 
Ritka levélő szőlő, Vinea Calvata. 
Parlag szőlő. Vinea sterilis et 
viduata. Szőlő, Vva. Enni való 
szőlő, Vva escaria, cibaria. Luga
son termet szőlő, Vva pergulana. 
Álló szolo, Venuncula. Nagyszemő 
szőlő, Vva Spionia. Malosa szőlő, 
Vva Malvatica. Fejér szőlő, Vva 
Argitis Spinaria. Keczke czőcző 
szőlő, Vva Bumastos. Muskotály 
szőlő, Vva a. iana, apiaria. Ro-
monya szőlő, Vva praecoqua, pra> 
cia, praecociana. Rosaszemő Baka
tor szőlő, Vva Helvola. Gersely 
szőlő, Vva dactylina. Aszszu szőlő, 
Vva passa. Hulló szőlő, Vva semi-
caduca». 

45, 47, 48. 1.: «Vinea — Szőlő. 
Vinea nouella — Vyönan plántált 
szőlő. Vinea veterana — Regi ag 
szőlő. Vinea caluata — Ritka le-
uelő szőlő Vua — Szőlő. Vua 
Escaria, cibaria — Enni való szőlő. 
Vua Pergulana — Lugason termör 
(!) szőlő. Venuncula — Allo szőlő. 
Vua Spionia — Nagyszemő szőlő. 
Vua Maluatica — Malosa szőlő. 
Vua Argitis, Spinaria — Feier 
szőlő. Vua Bumastos — Keczke 
szemő szőlő. Vua Apiana, apiaria 
— Muskotal szőlő. Vua Bomana, 
d u r a n c i n a — Romonia szőlő. 
Vua praecoqua, praeciae, praecina 
— G ohe f.*) Vua Heluola — Rosa 
szemő vag bakator szőlő. Vva 
Heluenata —• Gersely szőlő. Vua 
passa — Aszszu szőlő. Uva semi-
nata, semicaduca— Hulló szőlő». 

Az eddig idézett adatok, a melyeknek számát igen könnyű 
szaporítani (vö. pl. a magy.-lat. rész alma, cseresnye, ló, majom> 
szőlőtő, szilva szavaknál felsorolt különféle magyar elnevezéseket 
SZIKSZAI F. megfelelő helyeivel), mindenkit meggyőzhetnek arról, 
hogy MOLNÁR Dictionariumának SZIKSZAI FABRICIÜS Nomenclatu
rája egyik jelentős főforrása. E szerint eddig két művet tudunk 
megjelölni, a melyek alapján MOLNÁR Dictionariumába a magyar 
részt beiktatta; az egyik CALEPINUS, a másik SZIKSZAI FABRICIÜS 
Nomenclaturája. 

Tudnunk kell azonban azt is, hogy MOLN/R SZIKSZAI 
FABRICIÜS Nomenclaturája mely kiadását használta. Ezt a kér
dést könnyen eldönthetjük, ha a Nomenclatura külömböző 
kiadásaiban előforduló bővítéseket összevetjük MOLNÁR szótárá
val. A Nomenclatura «Begionvm, terrarvm, gentium et Ciuita-
tum nomina» csoportjában pl. a külömböző kiadásokban bőví-

*) A szórva szedett részeket MA. másolás alkalmával tévedésből 
kihagyta. 
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tések vannak. így az 1597. évi kiadásban jelennek meg e l ő s z ö r 
a következő nép- és földrajzi nevek : 

SZIKSZAI F. 254. 1.: «Bistricia — Besztercze*: MA.3: ^Besz
terce— Bistricia» | SZIKSZAI F . 252. 1.: «Cirkassus — Cserkesz*: MA.1: 
tCzerkesz — Circassus* | SZIKSZAI F. 254. 1.: «Medius Mons — 
Felsőbánya* : MA.1: Fölső bánya — Modius mons, Civit. Vng.» | 
SZIKSZAI F. 253. 1.: «Carmanus — Karmany»: MA.1: «Karmany— 
Carmanus* | SZIKSZAI F. 253. 1.: «Guncium — Kőszőgh» : MA.1: 
«Kőszeg — Guncium, Civit. Vngarias» | SZIKSZAI F . 251. 1.: «Marma-
ciia, Marmarussa — Maramaroso : MA.1: aMáramaros — Marmaoia, 
Marmarussa» | SZIKSZAI F. 254. 1.: «Altinium — Tolna": MA.1: 
«Tolna — Altinium, Civitas Vngaraa stb. stb. 

A nép- és földrajzi neveken kivül hadd álljon itt még né
hány fogalomszó, a mely MOLNÁR szótárában megvan s a mely 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája külömböző kiadásai közül az 
1597. évben megjelentben fordul elő e l ő s z ö r : 

SZIKSZAI F . 145. 1.: «Carnifex, to r to r—Hober , hengen: MA.1: 
«Henger — Carnifex» | SZIKSZAI F . 19. 1.: «Caryopliillum Judicurn, 
május — Savga rosa, Cassai rosa*: MA.1: «Kassai rosa — Lych-
nis» | SZIKSZAI F . 69. 1.: «Culter prascisorius —• Csoroszla, Lemez-
vas»: MA.3: «Lemezvas — Culter praecisorius in aratro» j SZIKSZAI 
r . 159. 1.: «Merenda, Antecoenium — Osonna, lorant* : MA.1: 
«Lorant — Merenda, Antecoeaium» | SZIKSZAI F. 257. 1.: «Allo-
dium — Majorh&z)): MA.3: «Majorház — Allodium» | SZIKSZAI F. 
166. 1.: «Hydria, urna —Viz merő vódőr, vendely»: MA.1: aVendely 
— Acrotophorum» | SZIKSZAI F . 162. 1.: «Caseus secundarius — 
uy lágy eayt, vagy az első teynek az savójából csinált sayt, sendicze»: 
MA.1: ((Sendicze — Caseus secundarius» stb. stb. 

Azt hiszem, az eddig felhozottakból eléggé kitűnt, hogy 
MOLNÁR ALBERT SZIKSZAI FABRICIUS Nomcnclaturája 1597. évi 

kiadását dolgozta fel szótárában. 
Hogy e két főforráson kívül mely magyar könyvekből merí

te t t még MOLNÁR az első kiadás alkalmával, nem tudom meg
mondan i . TOLDY FERENCZ (A magy. nemz. irod. tört.2 I. 82, 
*106. 1.), s u tána SZAMOSI JÁNOS (Szenczi Molnár Albert mint 
szótár í ró: Irodalmi értesítő, szerk. MÁRKI S. Bpest 1874 :139 . 1.) 
azt állítja, hogy MOLNÁR egyik magyar nyelvi főforrása KÁROLI 
Bibliája lett volna. A dolog nagyon valószínűnek látszik, én 
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azonban ezt az állítást MOLNÁR szótárából nem tudom bebizo
nyítani . TOLDY, S u t ána SZAMOSI pedig a bizonyítással említett 
müveikben adósok maradtak . 

A hogy KÁROLI Bibliája magyar szókészletét nem tudom 
kimuta tn i MOLNÁR szótárából, éppúgy nem tudom bebizonyítani, 
hogy MOLNÁR felhasználta volna a CLüsius-BEYTHE-féle «Stirpivm 
nomenclator Pannonicus»-t (Antverpiae 1584) vagy pedig BEYTHE 
«Fives könyvót» (1595). Egy MOLNÁR ALBERTHEZ intézett levél 
alapján*) D É Z S I LAJOS azt írja (Molnár A. életrajza 112. 1.), hogy 
MOLNÁR feldolgozta a BEYTHE-féle lat in-magyar növénytani szó
tá r t is. Ez t az állítást el nem fogadhatjuk. Mi épp azt tudjuk 
kimuta tn i , hogy MOLNÁR BEYTHÉt nem dolgozta fel. í m e néhány 
példa ennek igazolására: 

BEYTHE Nomencl. 1584: «Geranium vulgare. V a r y u l a b . . . . Gerá
nium alterum, pes columbinus vulgo dictus. gólya köröm, h, e, 
ciconiaa vnguis». (Ugyanígy CLUSIUS 422. 1., BEYTHE: Fives 
könyv. Index és 88. 1.) 

MOLNÁR A.1, 2, 3 : «Geránium — Daru orrú fu* ( = SZIKSZAI-FABR. 
17. 1.: Geránium — Daru orrú fű). 

MA.1, 2, 3-ban gólyaköröm nem fordul elő. 

í BEYTHE Nomencl. 1584: «Gallium, tey sugoryto fiu, Zent Iuan ve-
l rága, h. e. nos Sancti Johannis Bap.» 
1 MA.-ban se «Gallium»-ról, se pedig «tejzsugorító fúVről nincs szó. 

H a pedig MOLNÁR és BEYTHE egyeznek, akkor bizonyos dolog, 
hogy az illető növónynév SZIKSZAI FABRioiusban is megvan, p l . : 

(tMA.1: «Helleborum — Ptrűszentő gyökér, Zaszpa, vei Fejér Hunyor, 
Sárga kűkercz». 

BEYTHE 1584. Nomencl.: «Helleborine Matthioli, sárga kökörchin, 
Helleborus albus, feyer hunyor» 

SZIKSZAI F. 1590, 19. 1.: «Helleborus albus — Feier hunyor, Helle-
borine Matthioli — Sárga kokőrczini>. 

[MA.1, "1;;!: «Meteng -— Vrtica perjuncta». 
I BEYTHE 1584, Nomencl.: «Peruinca, clematis daphnoides. meteng*. 
{ SZIKSZAI 1590, 30. 1.: «Vrtica periuncta — Meteng*. 

*) Vö. D É Z S I L., Molnár A. Naplója 145. 1.: «videó illas ipsas her-
barum denominationes tuo ononiastico eodem ordine alphabetico insertas» 
(1603. jun. 2. kelt levél). 
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Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy BBYTHE nem forrása 
MOLNÁR Ai-BEmnek. ,' . . . 

b) A második kiadás 1611-ben je lent m e g ; czíme : 

a) Lexicon latino graaco hnngaricum: Summa diligentiá col-
lectum adauctum et nunc recens excusum, In quo et propria nomina 
pro Studiosis orthographiaa Grsecé sünt expressa, et appellativis syno-
nyma Graeca passiói inspersa sünt non pauca. Vocibus verő posifcione 
et diphtongis carentibus, subjecti sünt versus veterum Poétarum, 
quantitates syllabarum indicantes. Item Dictiones Vngaricaa Singulari 
studio collectse, Latiné conversaa, in alphabeti ordinem digestas, et 
tertia sui parte adauctae, synonymisque Latinis locupletatae : Quibus 
interspersa sünt usitatiora Proverbia Ungarica, cum adjectis aequi-
pollentibus adagiis Latinis: quae omnia sub initiali vei praecipua 
proverbii Vngarici voce facilé reperientur. Auctore Alberto Molnár 
Szenciensi . . . . Hanoviae . . . . MDCXI.»*) — fí) «Dictiones Ungaricaa, 
summo studio collectas et Latiné conversae, juxtaque ordinem litera-
rum, prout seribi solent/ digestaa. Nunc denuo diligenter emendataa, 
plurimis vocibus, formulisque loquendi Latiné redditis auctae; et usi-
tatioribus Proverbiis Ungaricis . . . . locupletataa . . . . Auctore Alberto 
Molnár Szenciensi. Hanoviaa . . . MDCXI.» 

A lat.-magy. rész t a r t a l m a : Az ajánló levél Magyar- és 
Erdélyország főuraihoz, espereseihez stb. van intézve. Ebben a 
levélben van elmondva, mi e második kiadásban újítás, változ
ta tás . Néhány MOLNÁEIIOZ intézett üdvözlet u tán következik egy 
«Catalogus auctorumw, a mely ISMETIÜS Prosodiájából van ki
írva, s a melyet a tulajdonképpeni lat.-njagy.-görög szótár követ . 
A szótári rész u tán «Numeri et notae arithmetica?», «De mira-
culis mundi» , «Duorum clarissimorum virorum de Lexicis J u d i -
cia» vannak közölve. A magy.-lat. részben ez v a n : A—Z-ig 
terjedő magyar-lat in szótár, u t á n a az első kiadásban is közölt 
régi magyar jogi kifejezések szótárkája, végül HONTERUS J. köl
teménye «De variarum re rum Nomenclaturis per classes di-
st inctas». 

Az a kérdés már most, mennyiben jelez haladást MOLNÁR 
Dict ionariumának második kiadása. A haladást a következő pön-

*) Megvan a M. N. Múzeumban, jegye: EMK. 411. Az ismert pél
dányok felsorolva lásd SZABÓ, EMK. I . 
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tokba foglalhatjuk össze: a) A lat.-magy. részből latin-görög
magyar rész lett. MOLNÁE lat.-gör.-magy. szótára az első s hosszú 
ideig (1857-ig) az egyetlen e nemű szótárunk. Hogy mi indította 
MoLNÁRt a görög nyelv felvételére, arra nem nehéz megfelelni. 
A humanisták a görög nyelvet bevitték az iskolába; MELANCHTHON 
1528-ban Szászországban rendszeresen tanította a görögöt (vö. 
IVÁN MÜLLEE, Handb. II. 597), DASYPODIUS P. 1533-tól strass-
burgi görög nyelvi tanár volt. Nálunk a reformáczióval terjedt 
a görög nyelvi ismeret. Erazmistáink, mint teszem KOMJÁTHY, 
tudtak görögül. A reformáczió hívei pedig az iskolában tanították 
a görög nyelvet, pl. HONTEEUS. MOLNÁE tehát iskolai szükséglet
nek tett eleget, mikor lat.-gör.-magy. szótárt szerkesztett. 

A görög nyelvi anyagot, a mint az ajánló levélben mondja, 
latin-görög-franczia szótárakból vette, első sorban természetesen 
STEPHANuséból (vö. lat. rész, előszó: «maximo verő usui mihi 
fuerunt Dictionaria Latino-Graeco-Gallica, quss mihi opportuné 
commodavit ex sua Bibliotheca Eeverendus Dn. Clemens Bcesius 
Gallicanse Ecclesise Novse-Hanoviensis Minister fidissimus . . .»). 

P) A latin szókincsből ebben a kiadásban több szó van 
közölve, mint az elsőben. A fő újítás azonban az, hogy SMETIUS 
HENEIK «Prosodia... promtissima, qvse syllabarvm positione et 
diphthongis carentium qvantitates, sola veterum Poetarum 
auctoritate, adductis exemplis demonstrat»*) czímü müvét MOLNÁE 
a maga szótárába beledolgozta. A tanuló ifjúság ugyanis stílus
gyakorlatképpen latin verseket volt köteles írni. Hogy e czélt 
az iskola minél jobban elérhesse, szükség volt olyan könyvre, a 
melyből a latin szavak magánhangzóinak időtartamát lehetett 
megtanulni. MOLNÁE már az első kiadás alkalmával is panasz
kodik, hogy a magyar fiúk rossz hangsúlyozással ejtik a latin 
szavakat. Az iskolának akart tehát használni, mikor $METiusnak 
régi latin költőkből vett példatárát szótárába beiktatta. Hogy 
mely latin költőből való egy-egy szó, azt Horat., Virg. stb. rövi
dítések, utalások mondják meg. A közelebbi előfordulást, a kor 
szokása szerint, ő sem jelöli meg. 

Y) Mind a latin, mind pedig a magyar részben lényeges 

*) Első kiadása 1599-ben jelent meg. A M. N. Múzeumban levő 
példányok közt 1603-ból való a legrégibb; könyvtári jegye: L. lat. 1089a. 
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haladás az, hogy MOLNÁR szótárába latin és magyar közmondá
sokat, közmondásszerü kifejezéseket iktatott be. A magy.-lat. 
részben a «feczke» szónál pl. ez van: «Czac czaczog mint á 
feczke», «kigyő»-nál meg ez: «kigyót tartani kebeledben*), stb. 
Ugyan így vannak latin közmondások is. Erre nézve szótára 
előszavában ezt mondja: «Inspersi.... usitatiora Proverbia Un-
garica cum correspondentibus Adagiis Latinis. Ea autem selegi 
ex Libello Adagiorum Latino-Ungaricorum Cl. Viri Joannis Decii 
Baronii, quem ante multos annos*) Argentína? adolescens obser-
vanter colui.» 

Mi szükség volt arra, hogy MOLNÁR BARONYAI DECSI JÁNOS 
latin-magyar közmondásait szótárába iktassa ? Tudva azt, hogy 
DECSI ROTTERDAMI EKAZMUSDÓI és más humanista írókból (vö. 
Nyr. XVIII. 99) merítette Adagiáinak2) latin-görög részét, első 
sorban is az a gondolat jut eszünkbe, hogy hátha MOLNÁR ezzel 
is az iskolának akart szolgálatot tenni. S valóban úgy is van. 
A humanisták, nem művelődéstörténeti, hanem praktikus preda-
gogiai: erkölcsnemesítő voltukért3) gyűjteni kezdték a közmon
dásokat, közszólásokat s az iskolában tanították őket. Ilyen 
másik mű volt a «Dicta Grseciae sapientum, interprete Erasmo 
Boterodamo» is (magyarul 1591-ben jelent meg Debreczenben). 
MOLNÁR ennek a humanista psedagogiai elvnek tett eleget, mikor 
c közmondásokat művébe beiktatta. 

ö) Az eddig felsorolt újításokon kívül külön is ki kell 
emelnünk, hogy mind a latin, mind pedig a magyar rósz tete
mesen bővítve van. MOLNÁR azt mondja, hogy mindazoknak a 
magyar könyveknek az adatait, a melyeket az első kiadás meg
jelenése óta elolvasott s a melyeknek egy-egy adatáról észre
vette, hogy szótárában nem fordul elő, a maga helyére beiktatta 
(vó. «pro secunda Lexici hujus parte locupletanda, quotquot ab 
amicis et popularibus impetrare potui libros Ungaricos, eos 

1) 1592-ben, mikor DECSI, mint BÁNFI FBRENCZ nevelője megfordult 

Strassburgban. 
2) A m ű cz íme: B

;«A.dagiorvm graeco-latino-vngaricorvm chiliades 
quinque . . . . Bartphae 1598.» A M. N. Muz. példányának könyvtári jegyé: 
BMK. 279. 

3) Vö. PAUL, Grundr.3 I. 24. 
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omnes percursi , et voces omnes quas reperi anté á me non 
animadversas deseripsi et Latiné versas editioni huic inservi»). 
S ebben a kijelentésében teljesen meg U nyugodha tunk : MOLKÁB 
Dict ionariumának második kiadása tetemesen bővített, alaposan 
átdolgozott munka . 

c) MOLNÁR a szótárán folytonosan jav í to t t ; 1621-ben har
madik kiadásban is megjelent a mű. Czíme : 

a) Latin-görög m. rész: «Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. 
Jam recens t e r t i á curá recognifcum, innumeris pene dictiouibus, ao 
versibus, Syllabarum quantitates indioantibus adauctum, et ita elabo-
ratum, ut ex eo Latinarum dictionum genera, modus declinandi et 
conjugandi, tanquam ex Thesauro depromi possint. Item Dictionarium 
Ungarico-Latinum. Infinitis vocibus loquendique formulis ac proverbiis 
Vngarico-Latinis locupletatum. Authore Alberto Molnár Szencienei. 
Adjecti sünt ad finem libri Indices Chorographici et Chronologici stu-
diosis utiles ac necessarii. Item Syllecta Scholastica clarorvm Virorum, 
Quorum catalogum exhibet frontispicum Syllectorum. Quse et separa-
tim vendi possunt. Anno MDCXXI. Heidelbergae» ; — (I) Magyar-latin 
rész: «Dictionarium Ungarico Latinum, innumeris vocibus ungaricis, 
formulisque loquendi Latiné redditis, hunc t e r t i ú m locupletatum: 
Cui inspersa sünt usitatiora Proverbia Ungarica, [cum sequipollentilus 
Adagiis Latinis: Quae omnia svb initiali, vei prascipua Adagionis Vn-
garicaj voce facilé reperiuntur. Authore Alberto Molnár Szenciensi. 
Heidelbergae . . . MDCXXI. » 

A lat.-gör.-magy. rész t a r t a lma : Az ajánló levél BETHLEN 
GÁBOR erdélyi fejedelemnek szól. A levélben párhuzamot von 
MOLNÁR MÁTYÁS király és BETHLEN GÁBOR fejedelem közt. Dicséri 
BETHLENt, hogy ő is könyvtárat, főiskolát alapított s hogy a 
főiskolát jeles tanerőkkel lát ta el. Ezért hálából ajánlja neki 
szótára harmadik kiadását, a melyről azt mondja, hogy «quod 
de Patria bene merendi studio, non sine vigiliis hac hyeme [na 
ajánló levél 1621 márcz. 1-én kelt] recognovi et innumeris pené 
vocibus adauxi». A MoLNÁRt magasztaló üdvözlő versek u t án 
következik a Catalogus auctorum, majd pedig a tulajdonképpeni 
szótár. A szótári részt a második kiadás lat.-gör.-magy. részében 
közölt függelékek követik, t. i. számnevek, a világ hét csodájá
ról stb. 

A magy.-lat. rész BETHLEN ISTVÁN kormányzónak van ajánlva. 
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A tulajdonképpeni szótár után a következő részek „ közölvék: 
a) ZsiMBOKinak valamennyi előző kiadásban közölt jogi szó-
tárkája; (3) Magyarország vármegyéinek, városainak, püspökségei
nek, vezéreinek, királyainak latin-magyar nevei, majd hasonló 
névsor a pápákról, római királyokról és császárokról, a török 
szultánokról; 7) Syllecta Scholastica, a mely tulajdonkép önálló 
munka. 

A harmadik kiadás gondos munka eredménye, a szerző 
nemcsak hogy bővitette az egyes czikkeket, hanem új, a szótár
ban addig meg nem levő szavakat is iktatott be. íme néhány 
példa : a) Bővített czikkek : 

f 1611. évi kiadás: «Bsetis, g. m. fialna., Spaniol Országi folyó viz». 
< 1621. évi kiadás: «Bsetis, gen. m. ftáirtq, Spaniol Országi folyó viz. 
( Mart. Bastis olivifera erinem redimite corona». 

Í
1611 : «Líquidum, g. n. Folyó viz«. 
1621 : «Líquidum, di, gen. ne. bypov. Folyó viz, viz». 

M611 : «Litánia, g. f. fa&aveta, Alázatos Imatsag». 
^ 1621 : «Litánia, se, g. h&avsia. Alázatos Imátsag, közönséges kö

nyörgést). 

P) Újonnan beiktatott czikkek, a melyek tehát sem az 
1604-iki, sem pedig az 1611-iki kiadásban nincsenek: 

(tLiquefaciens, tis, g. o. éxrqxwv. Megolvasztó*. 
tScencinum, ni, g. n. oxsvxlvov. Szentz, Magyar országi varos, 

Nagy szombat és Posony között. 
«Szenczinum, ni, g. n. velut alij seribunt Szemcinum, aéfixtvov, 

Szentz, est oppidum Üngariae non procul á Brachio Danubij, inter 
Tyrnaviam et Posonium, Germanis Wardtberg, quod nomen insculptum 
est Reipublicae sigillo antiquissimo: ubi natus est autor hujus Libri 
Alb. Molnár Anno Christi 1574. 1. Sept.»*) 

<ilzzó, Fervens, Fervidus, exaestuans». 
^Izzadom, Aestuo, Ferbeo, Fervesco, Desudo, as». 
«Kdbalkodni, Stullescere, Ineptire*. 
«Kacz, Manus parvula. Bódog az kinec kezében Kácza: Prov. 

Félix qui quae vult, habet» stb. 

A közölt példák, a melyeknek számát könnyű szaporítani, 

) Születési napjára vonatkozólag 1. DÉzsr, Molnár Albert 11. lap. 
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bizonyítják, hogy MOLNÁR gondosan javította, tökéletesítette a 
szótárát . Az anyagot természetesen most is az időközben olvasott 
magyar, illetve latin-görög könyvekből vette, a min t azt a má
sodik kiadás alkalmával is tet te. E kiadás a magyar szavak 
helyesírása tekintetében is gondosabb, a mennyiben a magyar 
szavak magánhangzóinak időmértéke több esetben van meg
jelölve, mint az előző kiadásokban. 

d) MOLNÁR 1633-ban halt m e g ; szótára azonban halála 
u t á n is megjelent. Mint említettem, SÁNDOR ISTVÁN szerint (vö. 
Sokféle VIII. 45) MOLNÁR szótára a szerző halála u t án még 
négyszer, mégpedig 1645-ben Frankfur tban, 1700-ban, 1708-ban, 
1740-ben Nürnbergben jelent meg. Nekünk azonban csak két 
kiadásról van tudomásunk, az egyik az 1644—45-iki frankfurti, 
a másik az 1708-iki nürnbergi . 

A frankfurti kiadásról a következőket kell t u d n u n k : A ki
adásnak latin-görög-magyar része 1645-ben, a magyar-latin pedig 
1644-ben jelent meg. Az első rész cz íme: «Lexicon Lat ino-
Grseco-Ungaricum.Iamrecens q u a r t á c u r á r ecogn i tum. . . I tem 
Dictionarium Ungarico-Latinum . . . Francofurt i ad Maenum . . . 
MDCXLV», a másodiké pedig ez : ((Dictionarium Vngarico-Lati-
n u m . . . Nunc tertium l o c u p l e t a t u m . . . Francofurt i ad Msenum . . . 
MDCXLIV.)) A műben nincsen ajánlás, sem olyan bejegyzés, a 
melyből megtudhatnók, ki rendezte a kiadást sajtó alá. A kiadás
nak csupán bibliográfiai értéke van, s pontos összevetés alapján 
kimondhatjuk, hogy az 1621. évi kiadásnak a lenyomata annyira, 
hogy még a sajtóhibák is ugyanazok. Az 1621. évi kiadás magy.-
lat. részében pl . 365. lapszámra 378, 379, 368. következik, s 
ugyanez a hiba van az 1644. évi kiadásban is. 

Nevezetesebb a nürnbergi kiadás, a mely 1708-ban B E É R 
KRISTÓF (életrajzi adatai t lásd JŐCHER könyvében) gondozásában 
je lent meg. A kiadás czíme a következő : 

a) «Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Gra3CO-Germa-
nicum. Innumeris Vocibus, Phrasibus, Formulisque loquendi, et Pro-
verbiis, cum quantitate Syllabarum, Indiceque Graeco et Germanico 
hac in q u a r t á Editione locupletatum . . . ab Autoribus Alberto Mol
nár, Szenciensi et Johanne Christophoro Beér Norib. Noribergse . . . . 
MDCCVIII»; — §) «Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum . . . . 
nunc quartá vice locupletatum . . . . pars II. Noribergee MDCCVIII». 
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Az első rész tartalma: Judicium de Lexicis, a szótári ré3z 
és a számnevek; a másodiké: Judicium de Lexicis, tulajdon
képpeni szótár, jogi kifejezések szótára, görög és német indexek, 
a világ hét csodája. 

A kiadásról a következőket kell megjegyeznünk: a) Mind 
a lat., mind pedig a magy. rész czímlapján az van, hogy ez a 
negyedik kiadás, holott a negyedik az 1644—45. évi frankfurti. 

p) Mind a két rész bővítve van a német nyelvvel, a minek 
psedagogiai és műveltségtörténeti értéke van (1. erről részletesen 
PÁRIZ PÁPAI szótárának tárgyalásánál). 

7) A magyar-latin rész egyszerű lenyomata az 1621-iki ki
adásnak, azzal a külömbséggel, hogy az 1708-iki kiadásba be 
van iktatva a német értelmezés is. 

§) A latin-görög-magyar részbe szinten be van iktatva a 
német rész, csakhogy itt a latin rész is bővítve van. Sok olyan 
latin szó van e kiadásba beiktatva, a mely MOLNÁR előző ki
adásaiban nem fordul elő. A latin-görög-magyar-német rész tehát 
bővített kiadás. A latin betoldások azonban kétfélék ; vagy olyanok 
e latin szavak, hogy van mellettük magyar értelmezés is, vagy 
pedig olyanok, hogy a latin szó csak görögül és németül van 
értelmezve. íme egynéhány példa: 

a) Új czikkek az 1708. kiadásban, a melyek magyarul is 
vannak értelmezve : 

«Ab aliquo stare, ab alicujus partibus esse, [tezá zwoq hvat. 
Egynek pártját fogván. Einem bey stehen, oder, einem zulegen». 

a Ab aeterno, npb /póvajv áioji/ícüv. Örökén. Von Ewigkeit.» 
«Abali, Populi Indiae. Indiai Népek. Indianische Vőlkor». 
b) Uj czikkek az 1708, kiadásban, a melyek magyarul nin

csenek értelmezve : 
cAbalienor ánaXXozptootiai. Ick werde abwendig getnacht». 
«Babylonius, fíaftuXcoviog, m. Ein Babylonier. Meton. Stern 

Gucker, Nativitát-Steller». 
(íJS/ddir, der tieffeste Himmels Punct». 
«Napellus, i, m. Eisenhűtlein ein Kraut». 

Ha mármost gondosan figyelembe veszszük, hogy a latin 
részben az újonnan beiktatott szavaknak mily nagy száma van 
magyarul is értelmezve, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ma
gyarul is értelmezett új ezikkeket csak az a hangon kezdődő 
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latin szavak közt fogunk találni, ellenben b s a többi hangon 
kezdődő szavak közt egyetlen egy sincs magyarul értelmezve.*) 
Mindebből világos, hogy a latin részben levő újonnan betoldott 
latin szavakat a kiadó magyar értelmezésekkel is el akarta látni, 
azonban az azzal megbizott magyar embert, kinek nevét nem 
tudjuk, ügybuzgalma csakhamar elhagyta. Ennek tulajdonítható 
az is, hogy a kiadásban a magyar szavak helyesírása ugyanaz, 
mint az 1621-iki kiadásban. Ez a helyesírás pedig 1708-ban 
elavult helyesírás volt. E kiadásnak is tehát magyar nyelvészeti 
szempontból semmi értéke sincs; ha t. olvasóim nyelvészeti 
czélból akarják használni MOLNÁR szótárát, akkor az első három 
kiadást használják. Ezek közt legteljesebb az 1621. évi. 

S minthogy most már végig tárgyaltuk MOLNÁR Dictio-
nariumának valamennyi kiadását, fejtegetéseinket a következők
ben foglaljuk össze: 

a) MOLNÁR ALBERT a németországi humanista psedagogiai 
elvek hatása alatt készített egy iskolai latin-magyar és magyar
latin szótárt, a melylyel a hazai iskoláztatásnak akart szolgálatot 
tenni. Abból, hogy a szótárban a görög nyelv, a magyar köz
mondások, CICERO állandó jelzői, a melyek a stílust emelik, a 
latin szavak magánhangzóinak időtartama költőkből vett pél
dákon bemutatva, továbbá magyar-latin rész foglalnak helyet, 
következtethetünk arra a tantervre, a melyet e szótár hivatva 
volt szolgálni. 

P) MOLNÁR a maga szótárát DASYPODIUS nyomán készítette, 
a kinek művét azonban Dictionariuma 3. kiadásában túlszár
nyalta. DASYPODIUS művében a német iskolákban olvasott latin 
auctorok szókészlete volt tárgyalva, bő mythologiai, földrajzi 
magyarázatokkal. Volt a műben a német jogi műnyelv szótárkája 
s könnyen hordozható nyolezadrétű alakja volt. DASYPODIUS a 
német szókészlet összegyűjtésénél nem elégedett meg a saját 
nyelvi tudásával, hanem felhasznált régi német könyveket, szó
tárakat.**) S mindezek hatással voltak MoLNÁRra. 0 is össze-

*) Ez érdekes jelenségre SZILY KÁLMÁN, akad. főkönyvtárnok ú r 
figyelmeztetett. 

**) Vö. Strassburger Festschrift zur XLVI. Versammlung deutscher 
Philologen. Strassbnrg 1901. 35. 1. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. ** 
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szerkesztette művét, s e tekintetben a latin szókészletre DASY-
poDiuson kívül kora legjelesebb műveiből merített (pl. STEPHANUS-
ból). A magyar szókészlet összegyűjtésénél ő sem elégedett meg 
a maga nyelvi tudásával, hanem szorgalmasan gyűjtötte az 
anyagot. Főforrásai CALEPINUS Dictionariumának magyar része, 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclatnrája és BARONYAI DECSI JÁNOS köz
mondás-gyűjteménye voltak. 

f) MOLNÁR a maga Dictionariumát folytonosan tökéletesí
tette. Eletében háromszor: 1604-ben, 1611-ben, 1621-ben jelent 
meg műve, halála után pedig kétszer: 1644—45-ben, 1708-ban. 
E kiadások közül nyelvészeti czélokra a harmadik, 1621-ben 
megjelent kiadást kell használni. A használat alkalmával az 
adatok értékének helyes megállapítása szempontjából szükséges 
figyelembe venni azt a két szótári müvet is, a melyet MOLNÁR 
feldolgozott: t. i. CALEPINUSÍ és SZIKSZAI FABRICIUS Nomencla-
turája 1597. évi kiadását. 
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