
A magyar szótárirodalom. 
(Ötödik közlemény.) 

MOLNÁR ALBEET szótára, a mint azt az előző sorokban 
kifejtettem, a szerző által sajtó alá rendezett kiadásokban foly
tonosan bővült, nagyobbodott, úgy hogy az 1621. évben meg
jelent harmadik kiadás már meglehetősen vastag kötetté növe
kedett. Ez a nagy terjedelem megdrágította a szótárt. A mit 
MOLNÁR annak idején kifogásolt volt CALEPINUS szótárán, ugyan
azokat a kifogásokat emelték az ő szótára ellen is a XVII. 
század folyamán. A szótár drága volta és nagy terjedelme volt 
tehát az egyik oka annak, hogy új szótárak keletkeztek. ERDÖ-
BÉNYEI DEÁK JÁNOS pl. szótára «Ad lectorem» ez. bevezetésében 
azt mondja, hogy olyan szótárt akar a tanulók kezébe adni, 
a mely olcsó s kis terjedelmű, hogy könnyű szerrel magukkal 
hordhassák.*) 

A második ok, a miért új szótárak keletkeztek, paedago-
giai volt. Iskoláinkban a XVII. században COMENIÜS tankönyvei 
voltak elterjedve. E tankönyvek vagy olyanok voltak, a melyek
hez ábécze-rendbe szedett latin szómutatók kellettek, vagy pedig 
olyanok, a melyek eredetileg is latin alfabetikus szótárak. 

A harmadik ok, a miért új szótárak keletkeztek, az, hogy 
jóllehet MOLNÁR «Dictionarium»-a terjedelmes volt, mégis latin
magyar részéből sok latin szó, szólásmód, fordulat, kifejezés hiány
zott. E hiány onnan eredt, hogy a XVII. században több olyan 

*) Vö. művében: «. . . . pa r t im ne liber ipse, qui puerorum manibus 
quotidie terendus esset, ne pre t ium libri, qui non divitibus solum, verúm 
etiam egenis inservire deberet, . . . . rebus non admodam necessariis, 
nimis cresceret». 
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írót olvastattak, illetve tartottak classicusnak, a kikről a XVI. 
század iskolázottsága keveset, vagy éppen semmit sem tudott. 
Ez újonnan olvasott, illetve olvastatott íróknak a szókincsét 
szintén be kellett iktatni a szótárba. Ilyen oknak tulajdonítom, 
hogy PÁPAI PÁRTZ új szótárt írt. 

Mindez okok tehát azt eredményezték, hogy MOLNÁR ALBERT 
szótárának hatása alatt új szótárak keletkeztek, a melyeket jog
gal tárgyalhatunk a «német hatás alatt keletkezett szótárak* 
csoportjában. 

2. ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS «Janua»-ja. — MOLNÁR ALBERT 
követői közül legnevezetesebb ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS, a ki 
1630-ban Gyulafehórvárott, 1633-ban Marosvásárhelyt, 1637-ben 
pedig Sárospatakon tanított.*) Az 1634. esztendőben EÁKÓCZY 
GYÖRGY fejedelem fiainak: ZsiGMONDnak és GYÖRGYnek volt a 
nevelője, s tanítványaival angol és belga iskolákon is megfor
dult. Tanítványaival együtt szerkesztette szótárát, a melyet a 
két tanítvány a műhöz írt ajánlásban «Janua linguse Latináé 
et Hungaricse» czímen idéz. A tanítványok az általuk írt aján
lásban azt mondják, hogy a szótárt nevelőjükkel, ERDŐBÉNYEI 
jÁNOssal együtt készítették.**) Az ajánló sorok után ERDŐBÉNYEI 
DEÁK JÁNOS «Ad lectorem» ez. bevezetésben számot ad arról, 
miért s hogyan készítette a művet. Elmondja, hogy nemcsak 
a sajátjából, hanem mások műveiből is merített («. . . in his 
omnibus non tam proprio, quam alieno ductus sum arbitrio»). 
E művek közt van CALEPINÜS szótára, a kit a szótár czímében 
említ. Valószínű, hogy ÜALEPiNust csak a latin szókészletnél hasz
nálta. A magyar szavaknál MOLNÁR ALBERT volt a főforrása, a 
kiről a bevezetésben ezt írja : «In vertendis quoque vocabulis 
Dictionarium quod vocant, E. et Clar. viri Domini Alberti Mol
nár, pise memóriáé, non per omnia sum sequutus.» Nem követte 
azonban szolgai módon. Mindig az volt a czólja, hogy a latin 
szavakat szabatosan adja vissza; kihagyta a kevésbé használt 
vagy elavult szavakat («Latinas enim voces usitatioribus et bre-

*) Vö. Id. SZINNYEI, Magyar í rók; e azerint 1641-ben mádi ref. pap 
volt s 1645-ben hal t meg. 

**) Vö. A «prcemium»-ban: «curá ahimni nostr i Johannis Erdó-
ÍBényei surnmá . . . . diligentiá curavimus*. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 20 
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vioribus vocibus Hungaricis exprimere contentus, multas obso-
letas, improprias et minus frequentatas significationes omisi). 
S ezzel elérte azt, hogy a tanulók kezébe kisebb terjedelmű, 
tehát olcsóbb, mindenki által megszerezhető kézi szótárt adhatott. 

Az igy megalkotott mű három részből áll. Az első rész 
czíme: «Dictionariolum Latino-Hungaricum, continens omnia 
vocabula familiaria, fundamentalia linguae Latináé ex Calepino 
et aliis excerpta.» Ez a rész a tulajdonképpeni szótár. A máso
dik rész «Sententiarum moralium centuria XII.» tulajdonképpen 
különféle bölcs mondásoknak erkölcsnevelő szempontból való 
gyűjteménye. E rész magyar fordításáról azt mondja, hogy sok
szor nem fordíthatta a latint szórói-szóra, hanem igyekezett az 
illető latin mondásnak az értelmét visszaadni. («In reliquis 
autem sententiis, qua sine manifesto eoque ridiculo nostrae lin-
guse barbarismo de verbo ad verbum transferri non potuerunt, 
sensum potius quam verba curavi . . . » ) . A harmadik rész czíme: 
«Appendix de Ambiguis. Toldalék-a' kűlőmb-külomb Jeg'zésben 
vehető szókról.» 

Mint említettem, a három rész közül csak az első, a latin
magyar szótár; ennek latin szókészlete CALEPINÜS ós MOLNÁR, 
magyar szókészlete pedig MOLNÁR alapján van kidolgozva. De 
nem szolgai másolás ERDŐBÉNYEI DEÁK szótárkája. Gondos, eléggé 
következetes helyesírással megírt mű, a melynek nagyobbszerü 
nyelvészeti értéke csak azért nincs, mert csupán a legszüksé
gesebb magyar-latin szavakat nyújtja. 

Az eddigiekben két dologról nem szóltam. Az egyik a mű 
pontos czíme, a másik mikor, illetve hányszor jelent meg. 

SZABÓ KÁROLY Eégi magy. könyvtárában (I. 899) az van 
mondva, hogy a műből eddig egy kiadást ismerünk, s ez az 
1654. évi nagyváradi kiadás. Ennek czíme: 

«Janua Lingvarvm bilingvis. Latina et Hungarica. Sive Modus 
ad integritatem Linguarum. Compendio cognoscendam maximé acco-
modatus: ubi sententiarum selectiorum Centuriis duodenis omnia 
fundamentalia, necessaria, et frequentiora vocabula semel, sineque 
repetitione comprekenduntur. Prsecedente Dictionario. Nunc denuo 
excusa, et ab infinitis mendis, quibus alisB editiones scatebant, re-
purgata. Varadini, Apud Abrahamum Szencinum. MDCLIV.»*) 

*) Ez a czím a nagyszebeni Bruekenthal-Muzeum példányáról való; 
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A mint a czímből látható, a czímlap is azt mondja, hogy 
ez a kiadás új kiadás («nunc d e n u o excusa»). Mikor jelent 
meg az első kiadás, s még hány jelent meg, azt nem tudjuk. 
Abból azonban, hogy az előszó 1634-ben kelt, továbbá abból, 
hogy EKDŐBÉNYEI DEÁK 1637-ben már sárospataki tanár, s hogy 
1645-ben már nem ólt, következtethetjük, hogy a mű első kiadása 
1634 táján hagyta el a sajtót. Hogy aztán 1634-től 1654-ig, az 
eddig ismert legrégibb kiadás megjelenése évéig hányszor adták 
ki e művet, nem tudjuk. Id. SZINNYEI «Magyar írók élete és 
műveiw czímü művében (II. 876) említ egy 1641. évi lőcsei 
kiadást, erről azonban semmi közelebbit nem tudunk. Hogy 
azonban iskoláinkban EKDŐBÉNYEI DEÁK «Janua»-ja igen hasz
nált tankönyv volt, annak bizonyítéka, hogy n é v n é l k ü l , a 
s z e r z ő e m l í t é s e nélkül a XVII. ós a XVIII. század folya
mán többször lenyomatták. Egy ilyen lenyomat az 1702-ben 
Kolozsvárt megjelent következő mű: 

«Dictionariolum Latinö-Hungaricum, Vulgo Centuriá Vocabulo-
rum, Ex duodenis scilicet vulgatis Sententiarum Moralium Centuriis, 
nec non aliis Lexieis colleetorum: Continens omnia vocabula fami-
liaria et fundamentalia Linguse Latináé. Nunc ex coneensu Eeform. 
Scholarum Transsylvanicarum in Usum Principistarum ad Classem 
Kudimentariam destinata. Claudiopoli. Impressit Samuéi Pap Telegdi, 
Anno M. DCC. H.»*) 

A «Dictionariolum» előszavában ez van: «Ad Praecepto-
rem Principistarum . . . Hoc imprimis Dictionariolum ex XII. 
Centuriis Sententiarum in Schola quondam Albensi celebráta-
rum collectum. Claud. A. 1694». Ebből az előszóból, illetve 
az ajánlás, C l a u d ( i o p o l i s ) 1694.» évszámából DÉZSI LAJOS 
azt következteti (vö. Magyar író ós könyvnyomtató a XVII. 
században, 296. lap), hogy ez az 1702. évi kiadás második ki
adása egy 1694-ben, illetve a XVII. század vége felé Kolozs-

jelzete: B. Bruekenth. Bibi. N. 9; egy csonka példány van a M. T. Aka
démia könyvtárában, jelzete: RMIr. 0 . 277. 

*) E műből két példányt ismerünk (vö. SZABÓ, RMK. II. 2108. és 
M. Könyvszemle 1881. évi folyam 244. lap); a M. T. Akadémia példányá
nak M. Nyelv 0 . 96. a jelzete. 

20* 
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várt megjelent szótárkának, a melynek MISZTÓTFALUSI K I S MIKLÓS 
a szerkesztője. A mire D É Z S I az 1694. éven kívül támaszkodik, 
az BOD PÉTER következő kijelentése: 

«Circa exitum superioris saeculi (értsd XVII. ez.), Nicolaus Kis 
M. Tót-falusi, Typographus sine par i ; ex annuentia Illustrium, qui 
tunc Collegiorum in Transilvania res moderabantur Curatorum, col-
legit et edidit Dictionariolum Latino-Hungaricum, vulgo Centuriam 
vocabulorum ex duodenis Sententiarum Moralium centuriis collecto-
rum, continens omnia vocabula, familiaria et fundamentalia Lingva? 
Latinai etc.» (vö. PÁPAI PÁRiz-BoD-féle 1767. évi szótár előszavát, 4.1.). 

B O D PÉTERnek az értesítéséből kétségtelenül kitűnik, hogy az 
1702. évben Kolozsvárt megjelent «Dictionariolum »-nak ugyanaz 
a czíme, a mi a MISZTÓTFALUSI K I S MiKLÓsnak tulajdonított 
«Dictionariolum »-é, a mely a XVII. század vége felé jelent meg . 
Kitűnik azonban egyéb is. H a mi ugyanis a ((Dictionariolum» 
czímét és tar ta lmát összevetjük ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS «Janua»-ja 
első részének czímével és tartalmával , akkor azt látjuk, hogy a 
két m ű egy és ugyanannak az embernek a szellemi te rméke, 
í m e a bizonyí tás : 

ERDŐBÉNYEI «Janua»-ja első részének MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS «Dictiona-
a-czíme: riolum»-ának a czíme: 

«Dictionariolum Latino-Hunga- ((Dictionariolum Latino-Hunga-
ricum, continens Omnia vocabula ricum Continens omnia voca-
familiaria, fundamentalia Linguae bula familiaria et fundamentalia 
Latináé ex Calepino et aliis ex- Linguae Latináé. 
cerpta.» 

A czím-egyezésnél azonban sokkal fontosabb, hogy M I S Z 
TÓTFALUSI K I S szótára elejétől végig egyszerű lenyomata ERDŐ
BÉNYEI DEÁK «Janua»-ja «Dictionariolum»-ának. í m e néhány 
példa ennek bizonyí tására : 

ERDŐBÉNYEI: Janua. I. rész: Dictio- MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS: Dictio
nariolum 1654: nariolum, 1702: 

F F 
Fába — Bab Fába — Bab. 
Faber — Kováts, áts. Faber — Kováts. 
faber lignarius — Ats. Faber lignarius — Ats. 
fabrica — Épület, mű. Fabrica — Épület, mü. 



A MAGYAE SZÓTÁRIRODALOM. 293 

fabrico — Mesterséggel valamit 
csinálok. 

fabula — Szófia beszéd, költőt 
dolog. 

facesso — El-távozom. 
facetise — Tréfa-beszédec. 
facies — Orcza, arczulat. 
facilis — kőnyu. 
facinus — Jo vagy gonosz nagy 

cselekedet. 
facio — Cselekszem, 7nivelem. 
factiosus — Háborgó, pártolkodó. 

stb. a mű vége: 
Xenodocbium — Vendég •fogadó-
ház. 

Zelotypus — Buszgo indulatú. 
Zelus — Szerelemre vagy haragra 
való buzgó indulat. 

zephyrus — Nap enyészeti szél. 
zizanium — Konkoly. 
zóna — Madzag, tarsoly. 
zytbus — Szalad-ser. 

Finis. 

Fabrico — Mesterséggél valamit 
tsinálok. 

Fabula — Szófia beszéd, költött 
dolog. 

Facesso — El-távozom. 
Facetise — Tréfa-beszédek. 
Facies — Ortza, artzűlat. 
Facilis — Könyü. 
Facinus — Jó vagy gonosz nagy 
tselekedet. 

Facio — T'selekeszem, mivelem. 
Factiosus — Háborgó, pártolkodó. 

stb. a mű vége: 
Xenodocbium — Vendég-fogadó 
haz. 

Zelotypus — Buzgó indulatú. 
Zelus — Szerelemre vagy haragra 
való buzgó indulat. 

Zepbyrus — Nap-enyészeti szél. 
Zizanium — Konkoly. 
Zóna — Madzag, tarsoly. 
Zytbus — Szabad-ser. 

Finis. 

E párhuzamos összeállításra csak azt jegyzem meg, hogy 
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS «Dictionariolum»-ában itt-ott EEDO
BÉNYEI művének egyik-másik szava — mindössze igen kevés — 
ki van hagyva. 

Összefoglalva az itt kifejtetteket, a következő eredménye
ket állapíthatjuk meg: 

EEDOBÉNYEI DEÁK JÁNOS 1634 táján MOLNÁR ALBERT szó
tárának hatása alatt kiadott egy «Janua» czímű könyvet, a 
melynek első része latin-magyar szótár. E műből egy példányt 
ismerünk, ez 1654-ben Nagyváradon jelent meg; tudomásunk 
van azonban egy 1641-ben megjelent kiadásról is. EEDOBÉNYEI 
DEÁK «Janua»-ja első részét külön önálló kötetben MISZTÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS adta ki 1694 táján Kolozsvárt. Ebből a kiadásból 
egyetlen példányt sem ismerünk. A MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
által sajtó alá rendezett «Dictionariolum» 1702-ben is megjelent 
s ebből két példányt ismerünk. Ebből a kiadásból Ítélve Misz-
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TÓTFALUSI Kis MiKLÓsnak csak az az érdeme e mű körül, hogy 
benne a magyar szavak helyesírása következetes; helyesírásuk 
az, a melynek Kis híve volt, s a mely később TSÉTSI fogalma
zásában szabályokba foglalva nyomtatásban is megjelent. 

3. COMENIUS-TSAHOLCI-BIHAEI «Index vocabulorum»-a. — 
Az iskolai oktatás történetében új korszakot jelent COMENIUS 
AMOS JÁNOS (szül. 1592, megh. 1670) működése. Már a fogalom
körök szerint csoportosított szójegyzékek tárgyalása alkalmával 
(vö. Nyomtatás-korabeli nomenclaturák, 5. fejezet) megemlítet
tem, hogy COMENIUS művei közt vannak olyanok, a melyek a 
XVI. századi szójegyzékeket kiszorították az iskolából. Hogy a 
tanulók már a kezdő fokon is minél több tárgyról tudjanak 
szabatosan latinul beszélni, ennek a czélnak az elérésére COME
NIUS is a fogalomkörök szerint csoportosított szójegyzékeket tar
totta a legalkalmasabbaknak. A magasabb fokon pedig, hogy a 
tanulók a latin nyelvtan középkori értelemben vett etimológiai 
részét elsajátítsák (erről lásd a következő 4. fejezetet), legalkal
masabb eszköznek azt tekintette, ha a latin szókészletet ábécze-
rendben, etimológiai csoportokban szintén elbeszélés alakjában 
sorolja fel. Sem a fogalomkörök szerint való tanítás, sem pedig 
az etimológiai csoportosítás nem volt új a paedagogiában. COME
NIUS érdeme azonban az, hogy mind a két tanítási módot töké
letesebbé tette. A fogalomkörök szerint csoportosított latin nyelvi 
szókészlet tanításánál nem elégedett meg a latin szavak puszta 
felsorolásával, hanem a latin szavakat a fogalomkörökön belül 
összefüggő szövegben elbeszélés (vö. «Janua lingvse Latináé rese-
rata aurea» és «Eruditionis scholasticse pars I : Vestibulum»), 
vagy párbeszéd alakjában (vö. «0rbis sensualium pictus») képek
kel díszítve, tehát szemléltetve közölte. Ezekhez a munkákhoz 
aztán ábécze-rendbe szedett latin szómutatók készültek, a me
lyek felsorolták, hogy ez vagy az a latin szó a szójegyzék hánya
dik fejezetében fordul elő. Ha a szómutató az illető szójegyzókkel 
együtt, mintegy függelékül jelent meg, akkor e szómutatót nem 
tekinthetjük önálló szótári műnek. Ilyen szómutató van pl. az 
«Orbis sensualium pictus trilinguis»-hez csatolva (vö. SZABÓ, 
EMK. I. 1091.); a magyar szómutatónak «Szókra való Laystrorn» 
a czíme. Ilyen az «Eruditionis scholasticse, pars prima. Vesti-
bulum S.-Patak 1652.» ez. COMENIUS-TOLNAY IsTvÁN-féle «Beper-
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tórium vestibulare» szómutató. Ha azonban egy-egy ilyen szójegy
zékhez készített szómutató külön, önálló könyvalakban jelent meg, 
a melyben a latin ábécze-rendbe szedett szavak más nyelven, pl. 
magyarul is vannak értelmezve, akkor az ily szómutató önálló 
latin-magyar szótárnak tekintendő. 

Ilyen önálló szótárnak kell tekintenünk azt a könyvet, 
melynek SZAKÓ KÁEOLY Eégi magyar könyvtárában (I. 792.) «Index 
vocabulorum» a czíme. A szótárnak nincsen is tulajdonképpen 
czímlapja; a szótár előszava ezekkel a sorokkal kezdődik: «In-
d e x v o c a b u l o r u m . Index, Januse Lingvarum I. A. Come-
nij . . . » s innen való a SZABÓ KÁROLYnál levő czím. 

Az előszó végén van a mű colophonja, a mely ez: «Alba? 
Julias, Typis Celsissimi Transsylvaniáé Principis; An. M. DC. XLVII. 
Per Martinum Major Coronensem.*)1) Ebből megtudjuk, hogy 
az «Index vocabulorum »-ot a Brassóból való MAJOR MÁRTON 
nyomtatta Gyulafej érvárt az erdélyi fejedelem sajtóján. Az 
előszó végén levő colophon félrevezette a NySz. szerkesztőit; 
ők a szótárt MAJOR MÁRTON szótárának tartják,2) s állandóan 
«Major: Szót.» jelzet alatt idézik. Pedig a mű végén levő «Ad 
lectorem candidum»-ból az «Index vocabulorum »-ról megtud
hatták volna, hogy a szótár TSAHOLCI JÁNOS és BIHARI FERENCZ 
gyulafejérvári tanárok szorgalmának a gyümölcse. 

Az «Index vocabulorum »-ról már most a következőket kell 
tudnunk: 

Az «Index vocabulorum» COMENIUS AMOS JÁNOS «Janua 
lingvae Latinse reserata aurea» czímű fogalomkörökre osztott s 
elbeszélés formájában szerkesztett latin szójegyzéknek a szó
mutatója. A műben összesen 100 fogalomcsoport 1000 §-ban van 
elmondva. Ebben az 1000 §-ban körülbelül 8000 latin szó van 
közölve. A mű 1631-ben jelent meg első kiadásban,3) s csak
hamar Közép-Európa valamennyi iskolájában, még a jezsuitáké-

1) A szótár M. N. Múzeumban levő példányának EMK. 897. a 
jelzete. 

2) Vö. NySz. I. k. XXVII . l a p : «MAJOR: Szót. — MAJOE MÁRTON. 
Latin-magyar szótár 1647.» 

3) Ez adatok az OTTÜV «Slovnik naucny» ez. cseh encyklopaediá-
ból valók. 
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ban is használt tankönyvvé lett. A nagy elterjedtség magával 
hozta, hogy a «Janua lingvas Latináé resarata aurea»-t számta
lan nyelvre lefordították. A latin nyelv tanítása t. i. a kezdő
fokon csakis az anyanyelv segítségével történhetett. A «Járnia» 
tehát párhuzamos szövegekkel, bilingvis, trilingvis stb. kiadá
sokban jelent meg. Kitűnőségét abból is megitélhetjük, hogy 
számtalan kiadása jelent meg a XVIII. században is. A magyar 
iskolák részére a latin szöveget SZILÁGYI BENJÁMIN ISTVÁN for
dította; fordításán kimutatható SZIKSZAI FABRICIÜS «Nomencla-
turá»-jának a hatása. SZILÁGYI B. ISTVÁN fordításának ez a czíme: 

«Joh. Amos Cornenii Janva linguae latináé reserata aurea . . . . 
In usum Scholse Varadiensis, juxta Belgarum edit ionem.. . . in Hun-
garicam Linguam translata, Per Stephanum Beníamin Szilagy ejus-
dem Scholae Rectorem. Bartphae; 1643.»*) 

A magyar kiadás párhuzamos, a mit szemléltessen az alábbi 
mutatvány, a mely a mű 452. §-a (XLII. fogalomes. «De auri-
gatione»). 

«Eques+*) vei equiso ephippio «A' katona vagy lovass a' nye-
insidens, stapedibus insistit: et regben ülvén, a' kengyelekben áll, 
equum vei popismate demulcet, (nyomia) és a' lovat avagy ptro-
vel calcaribus instigat, frasno et szogatástal (!) szelédgeti, avagy 
habená pro voluntate flectit, ac sarkantyúckal izgattya, (erőlteti) 
p a s t o m i d e coercet. zabolával ós fekemlövel (fek szár

ral) akarattya-szerént haytogatfcya, 
és állazóval meg-tartóztattya (za
bolázza). 

A milyen párhuzamos latin -f-magyar kiadások voltak COME-
NIUS «Janua»-jából, épp úgy voltak latin+cseh, vagy német, 
vagy belga (alnémet), vagy angol stb. kiadások is. Az angol és 
a belga kiadásokhoz (s később a többihez is) készült már most 

*) Én a M. N. Múz. példányát idézem, melynek jelzete EMK. 813; 
az eredeti kiadás valószínűen az 1643. évi váradi kiadás, melyre vö. 
SZABÓ, EMK. I . 749. Külömben, mily gyakran jelent meg e mű, ar ra vö. 
PETRIK, Magyarország bibliográfiája; e szerint utolsó ismert kiadása 1758-
ból való (Brassó). 

**) A kiemelt részekre vö. lejjebb az «Index»-szel való összehasonlítást. 
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egy ábécze-rendbe szedett szómutató. E szómutatók kétfélék 
voltak. Egyik részük külön sorolta fel a latin, külön az angol 
stb. szavakat, a másik azonban csak latin szómutató volt, de a 
latin mellé oda volt téve, hogy a latin szó az illető kiadásban 
milyen angol vagy belga szóval van fordítva. E második része 
a szómutatóknak tehát már tulajdonképpeni lat in+angol vagy 
belga szótár ;*) mint szótár, úgy látszik, külön kötetben jelent meg. 

A m i iskoláink lelkes tanárai, a kik COMENIUS psedagogiai 
elvei szerint és tankönyvei alapján tanítottak, nagyon is élénken 
érezték, hogy COMENIUS műveihez szótár is szükséges. MOLNÁR 
szótára, mint láttuk, nagy terjedelmű és drága volt; nem is 
felelt meg a megváltozott tanterv minden követelményének. 
E lelkes tanítóink tehát nagy örömmel fogadhatták, mikor arról 
értesültek, hogy két gyulafehérvári kartársuk a «Janua» angol 
és belga indexét magyarra fordította, a melyet aztán ugyancsak 
egy kartársuk, BISTERFELD HENRIK a maga költségén kiadott. 
A fordítók a mű végén nevezik meg magukat, még pedig így: 
(•JOHANNES Pást. TSAHOLCI, p. t. Eect. Collegii Albens. et Logicse 
facult: Magister Ordinarius, J n d i c i s L a t i n o - U n g a r i c i 
I n t e r p r e s . FRÁNCISCUS BIHARI, p. t. Kect. Collegii Alb. et 
Poéticse facult: Magister Ordinarius, J n d i c i s L a t i n o - U n g a -
r i c i T r a n s l a t o r . w Hogy e fordítók munkájukkal nagy szol
gálatot tettek a hazai oktatásügynek, mutatja az a körülmény, 
hogy az «Index» két év múlva, 1649-ben, Lőcsén második 
kiadást ért.**) 

Az a kérdés mármost, hogyan kell értenünk azt, hogy 
TSAHOLCI és BIHARI COMENIUS «Janua»-ja angol ós belga indexét 
lefordították. A dolgot aligha értelmezhetjük máskép, mint úgy, 
ha felteszszük, hogy TSAHOLCI és BIHARI kezében egy latin ábécze-
rendbe szedett szómutató volt, a mely angol és belga nyelven 
volt értelmezve. A fordítók az angol és a belga nyelv helyébe 
a magyart iktatták, azaz a latin szómutatót magyarul értelmez-

*) Megjegyzem, hogy ón csak olyan kiadású «Janua»-kat láttam, a 
a melyekben külön volt a latin, a német, a cseh, az olasz stb. szómutató. 

**) E kiadásból a M. N. Múzeumban egy csonka példány van, jelzete 
EMK. 926; vö. M. Könyvszemle 1879. évi folyam 288. A kiadás nem bő
vített kiadás. 
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ték, s ezzel egy új latin-magyar szótárt írtak. B munkájuknál 
SZILÁGYI BENJÁMIN «Janua» -fordítását nem vették figyelembe. 
Erről könnyen meggyőződhetünk, ha az «Index» néhány szavát 
összevetjük SZILÁGYI fordításával. íme néhány példa: 

az «Index»-ben: SZILÁGYI fordításában: 
eques — 4.52*) — Lovas, lovag, eques — katona; 
equiso — 452 — Lovász. equiso — lovass; 
ephippim — 432**) — Nyereg: ephippum — nyereg; 

Tdrincza. 
poppysmtis — 177, 451 — Tap- poppysmus —ptroszogatás; 

solds, tsemtsege's; ló pisegetés; 
ismét: tsattogatás, hitegetés. 

angvilla — 166 — Ingola, án- angvilla — angolna; stb. stb. 
golna. 

E néhány példa is mutatja, hogy TSAHOLCT és BIHARI a-
«Janua» magyar fordítását nem vette tekintetbe, hanem önállóan 
dolgozott. 

Az «Index vocabvlorum» külömben is önálló műnek, jeles 
latin-magyar szótárnak tekintendő. Szókészlete, a mely határo
zottan erdélyi, nincs úgy más művekből összehordva, a mint 
azt pl. MOLNÁR szótáránál láttuk. Egyetlenegy latin közszóról 
sem sikerült- kiderítenem, hogy magyar fordítása valamely latin
magyar szótárból vagy szójegyzékből volna véve. Csupán a tulaj
donneveknél tudok ilyen hatást kimutatni. 

Az «Index vocabvlorum» ugyanis több olyan hazai föld
rajzi elnevezést közöl, a mely sem a «Janua»-ban, sem pedig 
az angol-belga «Index»-ben nem fordul elő. így pl. a magyar 
kiadásban közölve van Besztercze, Eger stb. városok latin neve* 
E tulajdonnevek közt van kettő, a mely nézetem szerint CALE-
PINUS bázeli kiadásából van kiírva. Az «Index»-ben ez van : 
nharovia — Baronya, a' Duna melletti). Baranyának latin neve 
csak sajtóhibából lett Barouia, Barovia s ez a sajtóhiba CALE-
piNusban fordul elő először. 

*) Az «Index»-ben levő szám a «Janua» arab számmal jelölt feje
zetének a száma. 

**) Sajtóhiba 452 helyett . 
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A második példa ez : CALEPINUS lyoni, genfi és bázeli kiadá
saiban ez van : «Bvda, Vngarise siue Pannonise metropolis est. 
{Vng. H a y r e g y io} Buda*. A mi «Index vocabvlorum»-unk 
pedig ezt közli: «buda, se, f. Magyar Ország fo várossá; h a j 
r é g i j o B u d a » . A haj régi jó Buda értelmezés másutt mint 
CALEPiNüsban nem fordul elő, s itt érthető okból van így ma
gyarázva. Az 1580—85. táján dolgozó SZÁNTÓ ISTVÁN, CALEPINUS 
fordítója Buda elestén való keserűségét öntötte e pár szóba.*) 

A két szerkesztő tehát itt-ott, a tulajdonneveknél segítsé
gül hivta CALEPiNUst s bizonyára MOLNÁRÍ is {Besztercze, Eger 
stb. neveknél). így érthető már most az is, hogy a két szer
kesztő közül az egyik «interpres»-nek, a másik «translator»-
nak nevezi magát. Az, a ki a tulajdonneveket beiktatta, az 
«interpres», a ki pedig a latin közszavakat értelmezte, az 
«translator». De ez is bizonyítja, hogy TSAHOLCI és BIHARI az 
angol-belga «Index» alapján önálló latin-magyar szótári művet 
alkottak, a mely megérdemli, hogy nyelvészeti kutatásaink 
alkalmával használjuk. Megjegyezzük végül, hogy e műben le
rakott szókészlet erdélyi magyar szókészlet, a mit onnan lehet 
írudni, hogy sok magyar szó van itt közölve, a melyről ma az 
a tudásunk, hogy erdélyi tájszó. Végre megjegyezzük, hogy e 
szótár PÁRIZ «Dictionariuma» latin-magyar részének egyik forrása. 

4. COMENIUS nLexicon janualen ez. műve. — Latin etimoló
giai szótár azon munka, melyet közönségesen «Lexicon januale» 
czímmel szoktunk idézni. A szótár azonban csak egy része egy 
nagyobb munkának, a melynek czíme: «Eruditionis Scholas-
ticse Pars I I : Janua. Berum et Lingvarum Structuram externam 
exhibens. In usum Scholse Patakinae edita. Typisque Celsisz, 
Principis Anno M. DC. LII.»**) 

A műnek három főrésze van. Az első résznek «Sylva La
tináé Lingvse, Vocum derivatarum copiam explicans. Sive L e x i-
c o n j a n u a l e » a czíme. Ez a rész egy latin-magyar szótár, a 
melyben a latin szavak etimológiai csoportokban vannak tárgyalva. 

*) Ebben téved a szerző. A hay, haj szót nem haj-nak, hanem hái-
nak kell olvasni, s ez a «régi» szinonimája; vö. hái-bái «vetus, vetustus; 
alt, veraltet» NySz.; hái-bái... 2. «régi, ócska, vén» MTsz. A szerh. 

**) A. M. N. Múzeumban levő teljes példány jelzete: EMK. 975. 
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A második résznek «Grammatica janualis. Continens Besi-
duum Grammaticae Vestibularis» a ezíme. Ebben a részben 
latin nyelvtan van közölve azzal a megszorítással, hogy az 
alaktani részben a latin képzőkről sehol sincs szó, mivel e 
képzők a «Lexicon»-ban vannak tárgyalva. 

A harmadik részben 1000 §-ban van elmondva latin nyel
ven mindaz, a mit a világról, az emberről, az állatokról stb. 
a tanulónak tudnia kellett. E résznek tulajdonképpeni czíme : 
«Janua lingvae Latináé», szövegében azonban nem egyezik a 
SZILÁGYI B. által fordított CoMENius-féle hasonló beosztású 
«Janua lingva? Latináé reserata aurea» ez. művel. ' 

E három főrészből minket közelebbről az első érdekel, a 
melynek «Lexieon januale» a czíme. Ez a rész magában véve 
is önálló könyv, s vannak olyan példányok is, a melyekből a 
második és a harmadik főrész, tehát a «Grammatica» és a 
tulajdonképpeni «Janua» hiányzik. 

A «Lexicon januale» olyan tankönyv volt, a melyet a 
tanulónak elejétől végig át kellett vennie, meg kellett tanulnia. 
Az alapelv az volt, hogy a tanuló a latin szókészletet etimoló
giai csoportosításban, szócsaládok szerint rendezve sajátítsa el. 
Nem volt ez az elv új, a mennyiben CALEPINUS «Dictiona-
rium»-ában is etimológiai csoportosításban van közölve a szó
készlet, s COMENIUS műveinek a használatból való kikopásával 
nem tűnt el ez a tanítási elv. CELLARIUS «Liber memorialis»-a, 
MOKEY BENJÁMIN «Deák-magyar etimológiai lekszikona» (Pest 
1823), valamint SIMONYI ZSIGMOND «Latin szókönyvé szócsalá
dok szerint rendezve*) (3. kiadás. Bpest, 1901) ez. könyve a 
bizonyítók rá, hogy a latin szókészletet etimológiailag csopor
tosítva már régen tanították és még most is tanítják iskoláink
ban. Csak azt kell tudnunk, melyik kor mit értett etimológián, 
s hogy a meglevő alapelv alkalmazásába mennyi eredetiséget 
tudott COMENIUS belevinni. 

Az ó- és a középkorban, valamint a humanizmus korában 
s nyomában a XVII. században etimológián nem teljesen azt 
értettek, a mit mi. A szabályos hangmegfeleléseken alapuló 
nyelvrokonság még ismeretlen fogalom, s így ekkor a latin 
nyelvet nem hasonlítgatták a göröggel vagy bármely indoger^ 
mán nyelvvel. A tudósok e korban kétféle szót külömböztettek 
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meg a latinban: eredeti latint és idegen, görögből vagy vala
mely keleti nyelvből átvettet. Az etimológia az a része volt a 
nyelvtannak, a mely megtanította az embereket arra, hány 
beszédrész van, hogyan kell ezeket ragozni, hajlítani, tovább
képezni, illetve két szót összetenni.*) Lényegében tehát a XVII. 
század etimológiának azt tartotta, a mit mi alaktannak. Szűkebb 
értelemben etimológiának azt tartották, a melynek elsajátítása 
után a tanuló képes volt egy-egy latin származék-szót elemeire 
(gyökér+képző) bontani. 

COMENIUS «Lexicon januale»-ja ilyen szűkebb értelemben 
vett etimológiai latin-magyar szótár. A szótárt magyar értelme
zéssel három sárospataki tanár, még pedig KAPOSSI PÁL, SZÁN
TAI M. és HELEMBAI S. látta el, a miről a szótár végén levő 
zárszóból értesülünk. 

Kérdés azonban, mi volt az etimológiai csoportosításban 
COMENIUS újítása. A szótár végén levő «Clausula, de Lexici 
hujus amcenos usu» ez. fejezetben COMENIUS elmondja, hogy 
szótár nélkül egy nyelvet sem lehet megtanulni. Mindazonáltal 
a szótárak nem nagyon vannak elterjedve, holott egy nyelv 
sikeres tanítása, tanulása érdekében a szótárakat elejétől végig 
kell taníttatni, tanulni. Az eredménytelenségnek az az oka, hogy 
a mostani szótárakban a szavak helytelenül vannak felsorolva. 
COMENIUS a felsorolásba azt az újítást vitte bele, hogy az egy 
szócsaládhoz tartozó latin szavak együtt valami ismeretet tar
talmazó mondatokban vannak felhasználva, s ezek a szócsalá
dok aztán ábécze-rendben vannak közölve.**) Ez az újítás lénye-

*) A latin nyelvtannak a XVII. században ezek a részei : 1. ortlio-
graphia (orthoepia), 2. prosodia, 3. etymologia (alaktan), 4. syntaxis. 

**) «Lingvas doctas sine Lexicorum ope disci non posse, . . . . 
Scholae: verum tamen Lexicorum usum aut ignorant aut negligunt . . . . 
Cui negligentise remedia qvaerentes Viri qvidam docti, integra Lexica 
magna curá per t ransir i svaserunt. Hieronymus Wolfius i ta hac de r e 
seribit : Optimé consulent suis stndiis adolescentes, si qvotidie aliqvid 
temporis ímpendant lectioni Lexicorum: qvse á principio ad finem per-
currenda, et seepe relegenda sünt . . . Qvod consilium si bonum sit (est 
autem) cur non seqvimur? Nempe qvia Lexica, ut i adhuc fuerunt, sopae 
dissolutse sünt, nihi l r e r u m (qvibus mens nos t ra inhiat) ordine nar ran t , 
excerpta t an tum Vocabula, aut phrases , perpetuá re rum et mentis divul-
sione (unde taedia non suboriri vix poszibile) congerunt. Cui incommodo 
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gében ugyanaz, a melyet COMENIUS a régibb Szójegyzékek sza
vainak puszta felsorolása helyett is alkalmazott.*) 

CoMENius-KAPOssi-féle «Lexicon janualew három részre 
oszlik. Az első részben az A—V-n kezdődő eredeti latin szavak 
vannak tárgyalva etimológiai csoportosításban elbeszélés formá
jában. Hogy milyen e tárgyalás, szolgáljon mutatványul a követ
kező néhány czikk : 

«Bulb-um 1 seu -osam 2 rad icem, h a b é t Cepa, aliseque 
-aeeas 3 herbaB. 

[Bucsk-o 1 -os 2 -óból való 3.]» 
«Carr-us (vei -um, et -úca, 1) est c u r r u e b i ro tue , qvem 

á g i t -ucarius 2. 
[Talyig-a (kolyesza) 1 -as 2.]» 

«Cirr-us 1 in cap i t e q v a r u n d a m aviutn e r ec t a p l u m a : 
qvas -atas 2 vocamus. 

[Bós-a 1 -ás 2.]» 
«Condyl-us, j u n c t u r a i n t e r a r t i c u l o s d ig i t i , 213. Uj 

izeinek tsomója. (betyk.)» 
«Pag-us, h a b i t a t i o r u s t i c o r u m é p l u r i b u s v i l l i s com-

pacta . Al icubi -ani (-anici, 2) c e l e b r a n t -analia, 3 o b e u n t e s 
-átim, 4: p r sese r t im -óni 5 sub -anismo 6. 

(Falú -1 -i 2 Idnepi buesuk 3 -nként 4 -béli 5 -isdgh 6.)» 
«Palang-am, l i g n a m e n t u m c y l i n d r a c e u m s u p p o n i t 

-arius, 2 mol i t ransmovendaB, eamque -ando 3 promovet . 
Minorem -arii, 4 t o l l u n t -á 5, b a j u l a n t q u e h u m e r i s . 

{DoronghX -csináló 2 -ózni 3 -ozó (Stompolyőző) 4 Stompoly 5.)» 
«Pastill-us, e s t p a n i s p a r v u s r o t u n d u s : 2 j u r u l e n t u s 

g l o b u l u s : 3 m e d i c a m e n t o s u s g lobu lus . 
[Czipo (kloder) (gómbólyégh Orvosló czipó.)]» stb. 

A második rész a szóképzésről szóló szabályokat foglalja 
magában (Voces derivandi et componendi artificium, regulis 
inclusum). A harmadik rész a latin nyelvben levő idegen, görög 
és nem görög eredetű szavak jegyzéke (Eesiduum Lexici Janua-

remedium nos ex contextura Vocum (et phrasium ab eadem radice ve-
nientium) in aliqvas rationabiles Sententias qvaesivimus: sive morale ali-
-qvid innuentes, sive saltem Vocum vim, et structurse modum, melius ex-
j>rimentes.» 

*) Példát ez alkalmazásra olvass lejjebb. 
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lis, Vocum peregrinarum Januae inspersarum). Ebben a részben 
általában utalások vannak arra nézve is, hogy az idegen ere
detű szó az Erűd. Scholasticse pars II. «Janua linguae Latinse» 
ez. részének hányadik fejezetében fordul elő; pl. 

«Conger (et Congrus) 153 Angvi l l a m a r i n a . Tengeri hal. 
(lngolna.)»*) 

•Ephipp-itmi 435 sel la super eqvum s t r a t a ; -arius 422: 
Nyer- eg, - eg -gyártó.» 

«Tulipa 96. Tulipán /é.» stb. 

E czikkekben a 153, 435, 422, 96. számok azt jelentik, 
hogy az illető latin szavak a szótárral együtt megjelent «Janua» 
megfelelő számmal jelzett fejezetében fordulnak elő. 

Csak néhány szót kell még szólnunk a «Lexicon januale»-
ban levő magyar nyelvi szókészletről. Erről könnyű kimutatni, 
hogy a magyar értelmezők a szűkebb értelemben vett Magyar
ország szülöttei. Az «Index vocabulorum» pl. határozottan erdélyi 
magyar emberek szókészletét mutatja, épp úgy mint PÁPAI PÁEIZ 
szótára is. A «Lexicon januale»-ban azonban semmi erdélyies-
ség nincs. Valami sok, eddig ismeretlen hangalakú vagy jelentésű 
szó sincs a «Lexicon»-ban. Épp ezért nem vallom TOLDY FEEENCZ 
nézetét, a ki azt írta, hogy az «Index vocabulorum»-nál «fon-
tosabb szótári tekintetben a COMENIUS híres «Lexicon januale»-ja, 
melyhez KAPOSSI PÁL S két társa készítették a magyarítást. . . ; 
ez szerkezeténél fogva képes volt különösen a szóképzés és 
összetétel (elemeire fordítani a tanulók figyelmét*) (vö. «A m. 
nemz. irod. tört.»4 107. lap). Ha azonban nem vallom is TOLDY 
nézetét, mindazonáltal érdemes lett volna a «Lexicon januale»-t 
a Nyelvtört, szótár számára feldolgoztatni. Olyan szavak, mint 
bolyin (=gob hal, gobius szónál), ezuglyos (=fűsúletlen űstökú, 
coma szónál; egy szótárunkban sem találom), ezoppantás (ezup-
pantás, sclopus szónál), hízag ( « a l v e u s est cavum illud, quő 
flumen decurrit — folyóvíz hizag}a.»), ingolna (angvis és conger 
szavaknál), klóder (pastillus szónál), lakzi ember (epulum szó
nál), óbel (öböl, grémium szónál), púh (pih, typha szónál), póka 
(pulyka, meleagris szónál), sarjó (sarjú, secare szónál), sereng, 

) A n g v i s alatt ÍB ingolna. 
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serengelni (sarjú, secare szónál, vö. MTsz.: sereng — sarjú), tuli
pán fú (tulipa szónál) és még számosan nagyban növelték volna 
a NySz. értékét. 

5. WENDELINUS (íMedulla Latinitatis» ez. műve. A latin 
nyelvtani oktatásnál nagy súlyt helyeztek a tanítók a XVI., 
XVII. században a latin frázisokra. Az ékes és szép latin be
szédhez szükség volt ezek pontos ismeretére. COMENIUS «Erudi-
tionis Scholasticse pars II.» czímű műve «Grammatica Janualis» 
részében a frázisokról szóló tudnivalók a grammatika egyik 
fontos részét alkotják. Csak azt kell megjegyeznem, hogy a XVII. 
században frázison kissé többet értettek, mint manapság. COME
NIUS a frázisokat 15 csoportba osztja, s ezek között frázisok az 
olyanok is, mint «Eomulus rex», vagy «vir magni ingenii», 
«puer ingeniosus» stb. Hogy a tanulók a frázisokat megtanul
hassák, mindenekelőtt nyomtatott frazeológiákra volt szükség. 
A XVII. század folyamán iskoláinkban két ilyen frazeológiáról 
tudunk; az egyik tisztán latin nyelvű szótári frazeológia, szer
zője ALSTEDIUS JOH. HENBICUS;*) a másik frazeológia magyar 
értelmezéssel is el van látva, s ennek tárgyalása a magyar szó
tárirodalom történetébe való. Ez a mű WENDELINUS frazeoló
giája, s czíme: 

«Medvlla priscae puraeque Latinitatis, Quá omnes lingu© La
tináé idiotismi é purioribus et classicis onmibus seriptoribus, quorum 

*) PÁRIZ szótárának BoD-fóle kiadásaiban BOD PÉTER a többi közt 
ezeket írja: «Vocatus erat luculentö mille Talléromra Salariö ad Acade-
miam [értsd: Alba-Juliacensem] . . . . J O H A N N E S HENEICUS ALSTEDIUS, per 
anagramma Seduliias ex verő dictus: qui plures in usum Discentium 
edidit libellos; Lexicon quoque seu Phrases alphabetico ordine digestas, 
vocabulorum Centurias.» SZAMOSI JÁNOS (VÖ. Erd . Múzeum 1874. I . 31. 1.), 
majd DÉZSI LAJOS (VÖ. Magyar író és könyvnyomtató u XVII . századb. 
295. 1.) e szótári műről úgy írnak, min tha az latin-magyar frazeológia 
volna. ALSTEDIUS szóban forgó művének «Lativm in nvce, Id est Rvdi-
menta lexici latini . . . Albse-Juliae M. DC. XXXV.» (a M. N. Muz. példá
nyának jegye : RMK. I I . 765.) a czíme, s benne a 67—225. lapokon «Syl-
vvla vocvm latinarvrn exhibens Origines hujus lingvae, ita u t harmónia 
notationis, et series derivationis atque compositionis juvet memóriám* 
fejezettel ábécze-rendben közölt latin nyelven írt latin etymologiai szótár 
van. Magyar órtetmezés sehol sincs, s így e műnek a magyar szótár
irodalomban helye nincs (vö. még SZABÓ K., BMK. I I . 497. szám). 
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in Seholis admittitur autoritás; plené planéque; secundum seriem 
verborum et particularum omnium, reprsesentantur, ita ut copiosior, 
quám ante hác. Phraeeologia exhibeatur, discentium studiis usibus-
que accommodatissima. D e n u ö I m p r e s s a Albae Júlia?. Typis Cel-
sissimi Principis. M. DC. XLVL» 

A mü*) előszavát a szerző, «Marcus Fridericus WENDE
LINUS,**) gymnasii Anhaltini rector ac professor» írta. Ez elő
szóból megtudjuk, hogy WENDELINUS ezt a frazeológiát a zerbst-i 
gimnáziumban már 1627-ben tanította, s hogy nyomtatásban 
a mű először 1633-ban jelent meg. A czímlapon levő « d e n u o 
i m p r e s s a » tehát azt jelenti, hogy most újból nyomtatták e 
művet. Ebben az új kiadásban van a magyar értelmezés e l ő 
s z ö r közölve. 

WENDELINUS előszava után következik a mű kiadójának, 
BISTERFELD tanárnak az előszava. Ebből az előszóból megtud
juk, hogy a Németországból behítt két gyulafejérvári tanár, 
PISCATOR FÜLÖP LAJOS és BISTERFELD JÁNOS HENRIK hasznosnak 
látta ezt a németországi tankönyvet a mi iskoláink részére is 
kiadni. 

Ez előszavak után következik a tulajdonképpeni frazeológia 
három főrészre osztva. Az első részben ábécze-rendben föl van
nak sorolva a latin igék, minden ige értelmezve van magyarul 
is ; az értelmezés után az igével alkotott frázisok, a melyek 
azonban magyarul nincsenek értelmezve. A második részben a 
határozószók és kötőszók, a harmadikban a prsepositiÓK egybe-
szerkesztésével járó latin frázisok vannak közölve («Idiotismi 
sermonis latini, in usu particularum: Et primum quidem ad-
verbiorum et conjunetionum» ; «Idiotismi sermonis latini: in 
usu Praepositionum»). A könyv végén pedig pontos magyar szó-

*) Meglehetős ép példánya van a M. T. Akadémia könyvtárában, 
jegye: Nyelvt. 0 . 744. A M. N. Múz. csonka példányának EMK. 885. a 
jegye. Én a kolozsvári ref. kollégium példányát használ tam, jegye RMK. 
473. E példányban a 488—491., 494—497. lap közti rész hiányzik. Más 
példányokat 1. SZABÓ, RMK. I . 786. 

**) WENDELINUS M. F . szül. 1584-ben, meghalt 1652-ben. Az anhalt i 
herczegségben levő Zerbst város gimnáziumának a rectora volt. «Systema 
theologicums ez. művét APAFI MIHÁLY fordította magyar ra 1674-ben (vö. 
JÖCHEE, Alig. Gel. Les . és SZABÓ, RMK. I.). 

Nyelvtudományi Közlemények. XXX\I. 21 
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mutatót találunk, melynek czíme : «Index Vocum Hungar icarum 
quae in hác Medulá Latini tat is cont inentur» . 

Hogy fogalmunk legyen arról, milyen mértékben vannak 
az egyes lat in szók magyarul is értelmezve, szolgáljon muta t 
ványul a.következő néhány p é l d a : 

«Abdicare. 
Meg vetni. El hagyni. 
Abdicare legem: Ma-

gistratum: Be magi-
stratu: se consulatu: 
tutelá, libertate.* 

«Conepicere, conspexi, 
conspectum. Nézni. 
Látni. Reá figyel
mezni. 

Conspicere ex monte 
aliquem, sibi, quae 
súnt in rem suam. 

Conspiei infestis om-
nium oculis» stb. 

«Interea. 
Azon-kozbe. 

Interea temporis. 
Interea dnm hoc facis.» 

«Tunc. 
Akkor. 

Tunc cum genitivo. 
Tunc temporis.» 

((Uspiam: usqnám : 
Valahol. 

utrum consistere us
piam velit. 

An quisquam usquam 
gentium est aeque 
miser?» stb. 

«Extra. 
Kén. Kíivól. 

Cum solo accusatívo 
locum significat. 

Extra urbem, domum. 
extra omnem aleam. 

Extra exprimit pra3-
positiones alias: prae-
ter. 

Nemo extra te unum 
est. sine. 

Extra jocum. extra 
culpam» stb. 

E néhány példából látható, hogy a szerző előtt csak a 
latin nyelv frázisai voltak fontosak, a kiadók sem akarták e 
frázisokat magyarra is lefordíttatni. Hogy azonban a tanulók
nak megkönnyítsék a dolgot, a frázisok alapjául szolgáló czím-
szót magyarra is átültettették. Ér the tő tehát , ha azt mondjuk, 
hogy a WENDELiNus-féle «Medulla»-ban levő magyar szókészlet 
aránylag kis terjedelmű, s jól esik megjegyeznünk, hogy a mi 
magyar nyelvi szempontból értékes a frazeológiában, az benne 
van a NySz.-ban. Néhány szót azonban szólnunk kell a «Me-
dulla»-ban levő magyar szókészletről. Hogy ki lát ta el a frazeo
lógiát magyar értelmezéssel, nem tudjuk. A németországi eredetű 
kiadók aligha a fordítók. Azt azonban szépen kimutathat juk, 
hogy a «Medulla» magyar szavai G E L E J I KATONA ISTVÁN 1645-
ben megjelent Magyar grammatikátskája helyesírási elvei szerint 
vannak írva, s így valószínű, hogy a magyar értelmező valamely 
gyulafejérvári tanár, esetleg maga G E L E J I KATONA lehetett . Er re 
nézve bizonyítékaink a következők: 



A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM. 307 

a) A «Medulla»-ban előforduló magyar igék közül a tiszta 
r-tövűek (vö. SIMONYI TMNy. 254.) főnévi igenévi alakjukban 
állandóan v-vel vannak írva, tehát: fuvni (1137., 2182. szám 
alatt), fel-fuvni (1299., 22^46. sz. a.), jövni (1894., 2230., 2372. 
sz. a.), meg-jövni (1994., 2095. sz. a.), ki-lövni (1062. sz. a.), 
növni (2279. sz. a.), szövni (2299. sz. a.), belé-szövni (1398. sz. 
a.), eleiben-szövni (1875. sz. a.), megszövni (1781. sz. a.), vissza-
szövni (2088. sz. a.). A tiszta v-tövek ez írásmódja szerintem 
nem a kiejtésben, hanem GELEJI KATONA ISTVÁN következő taní
tásában leli magyarázatát: «A' melly verbumnak, í/iemajaban v 
bőtű vagyon, a több róla ágazott personako&n és tempusokb&n 
is ott kell lennie. Mint: . . . . hivni. . .jovni, . . . búvni . . . sivni, 
rivni, szívni, novni, szövni, nyovni, óvni.. . .» (Magy. gramm. 
XIII. §.). 

b) A -val, -vel-mgos alakokban a «Medulla» mássalhang
zón végződő szavaknál állandóan v-vel való alakokat közöl, 
tehát: arokval (2357. sz. a.), ajundekval (2033. sz. a.), etelvel 
(2383. sz. a.), haszonval (1897. sz. a.), kevésvei (542. lapon), 
sorsvai (2226. sz. a.), színvd (1875. sz. a.), vetésvei (2263. sz. a.). 
Közismert dolog, hogy a keleti székelység, a csángóság, a pa-
lóczság, valamint a zempléni magyarság egy részének nyelvében 
a -vei rag v-je mássalhangzó után is megmarad, mindazonáltal 
azt tartjuk, hogy a «Medulla»-ban közölt tv vei való alakok csak 
írott alakok GELEJI KATONA ISTVÁN helyesírási elvei szerint, a ki 
Magyar grammatikátskájában (XVII. §.) ezt mondja: «Az abla-
tivusok, mellyek mellé praepositio . cum tétetik, igazán mZ-ban, 
vagy vel-hen mennek ki, s nem pedig az utolsó consonansoknak 
meg-kettöztetósekvel. Mint . . . . Ábrahamvai, Isaákval, Jákobval 
. . . . allatval, akaratvah stb. 

c) Az előző két pontban felsoroltakat megerősíti az, hogy 
a -vd, -ve-ragos alakok a mi szótárunkban — az egy hírré ese
tet kivéve (2036. sz. a.) — mássalhangzó után is -vá-, -vé-vel 
vannak írva, tehát: kevesvé (542. lap), kitsinyvé (542. lap), kö-
zönségesvé (1947. sz. a.), közvé (2411. sz. a.), rabvá (1495. sz. 
a.). — Ez a mássalhangzó utáni v-vel való írás grammatizáló, 
tudákoskodó írásmód, melynek legrégibb nyomát GELEJI KATONA 
ISTVÁN «Titkok titka» ez. művében találjuk (vö. jókvá, TMNy. 

21* • 
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672. 1. jegyzet), de a melyről Magyar grammatikátskájában kü
lön nem szól.*) 

E há rom pontban felsorolt bizonyítékok kétségtelenül vall
ják, hogy WENDELINÜS «Medvlla»-jának magyar értelmezője a 
helyesírásban G E L E J I KATONA ISTVÁN híve volt. Hogy név szerint 

ki volt ez az értelmező, nem tudjuk, valószínű azonban, hogy 
valamelyik gyulafejérvári tanár , esetleg maga G E L E J I KATONA az 
értelmező. 

MELICH JÁNOS. 

*) A ritka előfordulású palócz gánájvá, szépvé szintén újabb analó
giás alakulás lesz (vö. SZINNYEI, NyK. XXXV. 134, 135. és SUS. Aik. 
XXIIT8). 

Leg-. KUNOS IGNÁCZ a NyK. 16:456. lapján a török fölsőfokból 
s a legott, legelső, legutolsó-íélékből helyesen következteti, hogy a ma
gyar fölsőfok leg-je eredetileg nyomatékosító szó volt. Abban azonban 
nem adhatunk neki igazat, hogy a leg- mása a finn liika «nimius, 
superfluus» és (ha ugyan nem finn jövevényszó) a lpN. ligge, líge. Az 
utóbbi, a melynek a pontos alakja liigi- [co IpS. liké-), csakugyan a 
finnből van átvéve, de a f. liika maga is jövevényszó (vö. THOMSEN, 
BFB. 195). Én a m. leg- mását a cser. Ion «sehr» (SUS. Aik. VII. 
40) szóban látom, a melyben GENETZ meghatározása szerint «o be-
zeichnet einen ziemlich offenen gutturalen Vokal zwischen a und est-
nisch ő» (uo. az előszó 2. lapján), tehát a FUF. hangjelölése szerint: 
lep. (Vö. NyH.3 104.) Sz. J. 




