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Pápai Páriz szótárának két francia forrása. 
MELICH JÁNOS a magyar szótárírás történetéről írt alapvető mun

kájában kellőképen átbúvárolta és méltatta PÁRIZ szótárának (Lőcse, 
1708) magyar nyelvi anyagát (A magyar szótárirodalom. Bp. 1907., 
NyF. 46, 168—181). Ugyancsak MELICH JÁNOS kezdte meg a PÁPAI 
PÁRiz-féle szótár összehasonlítását a magyar forrásokkal: egyfelől 
SZENCZI MOLNÁR Dictionariumával (i. m. 181), másfelől a COMENIUS-
TsAHOLcr-BiHARi-féle Index vocabulorum-mal, valamint WENDELINUS 
Medulla Latinilatis-ával (i. m. 180—181). 

Az alábbiakban Páriz szótárának két olyan forrására mutatok 
reá, melyek MA. mellett a szótár főforrásainak tekinthetők, ameny-
nyiben aránylag kevés azon adatok száma, melyek e két forrásból 
nem mutathatók ki. E két forrással való összevetés nyomán a MOLNÁR-
féle Dictionarium fölhasználásának módjára is érdekes világ derül. 

PÁRIZ szótárának bevezetésében nem nevezi meg pontosan a 
forrásait, csak általánosságban utal rájuk a következő mondattal: 
„Contuli Lexica, quae haberi poterant optima, Latino-Grallicum 
Kegium utrumque, Latino-Anglicum itidem Regium et Latino-Ger-
manica aliquot, inprimis Fontem Latinitatis Corvini in consilium 
adhibui." (Ad Lectorem. Praefatio.) E mondatból nem tudjuk meg 
pontosan, melyik az a két latin-francia 'királyi' szótár s az a latin
angol 'királyi' szótár, melyeket abban az időben legjobbaknak tar
tottak. Bizonyára azért nem nevezi meg ezeket pontosabban, mert 
erre nem volt szükség. Az akkori szakemberek előtt közönségesen 
ismert szótárakról volt szó. 

Sikerült kiderítenem, hogy a két latin-francia 'királyi' szótár 
két XVH. századi francia jezsuita szerzetesnek: FRANQOIS PoMEY-nak 
és GUY TACHARü-nak a maga korában igen népszerű és elterjedt szó
tára. A kettő közül különösen TACHARD szótárát aknázta ki jobban 
PÁRIZ, mint az összehasonlításból kiderül. 

FRANQOIS POMEY (változatai: POMAY, POMAI) neve nem ismeretlen 
a magyar művelődóstörténetben. Kitűnő latin stilisztikai tankönyveit: 
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a Syntaxis Ornata-t,1) a Flos Latinitatis-t2) magyarra (és németre 
stb.) átdolgozva a nagyszombati, budai, kolozsvári és zágrábi nyom
dák ismételten kiadták s a magyar iskolák országszerte használták. 

E kiadványok magyar nyelvi anyaga nemcsak magyar stilisz
tika-történeti szempontból érdekes, amennyiben az ismeretlen átdol
gozó külön fejezetben foglalkozik az ungarismusokk&\ és számos 
magyaros szólást jegyzett fel (vö. BALLAGI : Régi magyar nyelvünk 
és a Nyelvtörténeti Szótár, 405), hanem szókincs tekintetében is 
figyelemreméltó. Szótártörténeti szempontból talán nem fölösleges 
megemlíteni, hogy a Flos Latinitatis magyarnyelvű értelmezései 
közt olyanok is vannak, melyek szószerint egyeznek PÁPAI PÁEIZ 
(1708) szótárának tolmácsolásaival. Pl. PÁRiznál: Equus vacuus: 
Vezeték, Kéfz ló, mellyen ember nem ül (595). POMEY Flos Latini-
tatisának 1745-iki kiadásában: Equus vacuus. Liv. Vezeték kéfz ló, 
mellyen ember nem ul (178). PÁmznál: Ingravescit annona: Drágo-
dik a' búza (315). PoMEYnél: Ingravescit annona: Drágódik a búza 
(203). PÁRIZ : Non possum, quin exclamem : Nem lehet, hogy ki-ne 
fokadjak (448). POMEY: Non possum, . . . quin exclamem . . . Nem 
lehet, hogy ki ne fakadjak (247). 

.Az előbb mondottakhoz hozzá kell tennünk, hogy BARÓTI SZABÓ 
DÁVID érdemes stilisztikai gyűjteménye: a Magyarság virági nemcsak 
címében, hanem céljában és elrendezésében is a Flos Latinitatis 
hatására mutat. 

FRANQOÍS POMEY (1618 — 1673) életéről említsünk meg annyit, 
hogy már fiatalon belépett a jezsuita rendbe és különböző kollé
giumokban humaniorákat meg retorikát tanított, majd Lyonban tanul
mányi felügyelő lett s itt is halt meg. (Vö. Biographie Universelle, 
Ancienne et Moderné. A Paris, 1823. Tome 35, 278. — C. SOMMER-
VOGEL, Bibliothéque de la Comp. de Jésus. 1895- Tome VI, 971—990.) 
Főműve nagy latin és francia szótára: Dictionnaire Royal des Langues 
Frangoise et Latiné. Lyon, 1664. Későbbi bővített kiadása u. o. 

') Syntaxis Ornata, seu de tribus latináé linguae virtutibus, puritate, ele-
gantia, copia. In usum mediae et supremae grammaticae classis studiosorum. 
8°+146 1. Tyrnaviae, 1745. — Kolozsvár, 1748. — (A Flos Latinitatis-szsA együtt) 
1754. — 1773. — Budae, 1792. — 1798. — Első francia kiadása: Lyon, 1665. 

2) Flos Latinitatis, ex auctorum latináé linguae princípium monumentis 
excerptas et tripartito verborum, nominum, particularuin ordine et indice, in 
hunc digestu3 libellum. 8°-(-487 1. Tyrnaviae, 1745. — 1754. — Zagrabiae, (év 
n.). — Budae, 1834. — Első francia kiadása: Lyon, 1666 v. 1665. 
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1676, majd 1704. 1700-ban a német nyelvvel megbővítve is kiadják 
Frankfurtban. Ez a kiadás érdekel bennünket főképen, mert PÁRIZ 
ezt használta. A német kiadás címe: Le Grand Dictionaire Royal, 
I. FranQois-Latin-Alleman, II. Latin-AH eman-Francois, III. Alleman-
FranQois-Latin, cidevant composé par le R. P. FRANCOIS POMAI, de 
la Comp. de Jesus, l'un des plus eloquens hommes de son tems, et 
presentement, Selon le stile et l'ortografe d'aujourd'hui, Purgé 
d'une infinité de fautes d'impression qui s'y étoient glissées, consi-
derablement augmenté et enrichi de nouveau, non seulement D'un 
grand nombre de mots Francois nouvellement introduits, sur tout 
de Termes des Árts et des sciences, d'Expressions elegantes et 
naives, et de Sentences remarquables, mais encore accompagné de 
cinquante descriptions de diverses choses tout-a-fait admirables, et 
D'un petit Traitté fort-curieux de la Venerie et de la Fauconnerie 
De sorté que les Orateurs tant Latins que Francois et Allemands 
trouvent ici ce qu'ils auroient beau chercher ailleurs. EDITION TROI-
SIEME Avec Privilege de sa Majesté Imperiale et de son Altesse 
Elector. de Saxen. A Francfort sur le Mein. Imprimé aux dépens 
de JBAN MELCHIOR BENCARD. Par JEAN PHILIPPE ANDRÉ. L'An de Grace 
MDCC. — A latin-francia-német rész cime: Magnum Dictionarium 
Regium. Latino Gallico-Germanicum. 

A kolozsvári református kollégium könyvtárában e szótárnak 
éppen az a példánya van meg, mely a PÁPAI PÁRIZ tulajdona volt, s 
így az összehasonlítást e példány alapján tettem meg, melyből PÁRIZ 
is dolgozott. A könyv előzéklapján PÁRIZ kézírásával a következő 
sorok vannak följegyezve : „Muneri dátum ab Illuftriffimo Dno Dno 
Comite Laurentio de Pekri, Vienná feliciter reduce, Anno 1702. in 
pofsefsione íua Ozd." E soroktól jobbra szintén PÁRIZ kézírásával: 
„Ce livre appertient (!) a Francois Fariz de Papé (!), Docteur en 
Medecine. D'oevre (!) et de verité." Naplójából is ismeretesek a 
Petrőczi-családnak tett orvosi szolgálatai (Pápai Páriz Ferenc nap
lója. IK. II, 510). PÁRizt jóemberei közé számítja mind Petrőczi 
Kata Szidónia, mind férje: a híres kuruc generális gróf Pekri Lőrinc. 
A küküllőmegyei Ózdon, Petrőczi Kata Szidónia kedves tartózko
dási helyén PÁRIZ gyakran megfordulhatott mint orvos és mint a 
ház barátja egyaránt (vö. DR. ILLYÉS GÉZA, Báró Petrőczy Kata-Szidónia. 
Református Család, Kolozsvár, 1932, IV. évf. 39—40). Mindenesetre 
jellemző adat a korra nézve is, Pekri Lőrinc háztájára is, hogy 
egy 1700-ban Frankfurtban megjelent nagyterjedelmű latin, francia 

16* 
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és német szótárt egy erdélyi magyar főúr 1702-ben már ajándékul 
adhat egy tudós professzor barátjának. 

E szótár PÁRIZ többi könyveivel és kézirataival együtt 1763-
ban PÁPAI PÁRIZ ANDRÁS kolozsvári orvosnak, a szótáríró fiának hagya
tékából került a kolozsvári református kollégium könyvtárába. Ez 
volt tehát egyike annak a két szótárnak, melyről PÁRIZ szótára elő
szavában így emlékezik meg: (Lexicon) Latino-Oallicum Regium 
utrumque. POMEY előszavából: Avis au Lecteur azt is megtudjuk,, 
miért regium, királyi az ő nagy szótára. „Royal, par ce qu'il a eu 
l'honneur d'étre dedié, la premiere fois qu'il parut, á la personne 
Royale de Monseigneur le Dauphin; et que je n'ay point trouve 
de surnom plus commode pour le distinguer des autre Dictionaires 
de ce temps." POMEY szótára azok közé a kiváló jezsuita tankönyvek 
közé tartozott, melyek XIV. Lajos fia: a dauphin számára készültek. 

A POMEY szótár népszerűségének magyarázata gazdag frázis-
gyűjteménye. Nem elégszik meg a szavak tolmácsolásával, hanem 
az egyes szavak használatát, stilisztikai értékét a latin klasszikus 
írók műveiből merített frázisokban, kifejezésekben, példamondatok
ban igyekszik szemléltetni. 

Lássunk most tanulság kedvéért néhány párhuzamos helyet 
POMEY és PÁRIZ szótárából szembeállítva PÁRIZ szövegét POMEY szótá
rának megfelelő helyével. A forrásidézetekben rövidség kedvéért a 
frankfurti kiadás német tolmácsolásait mellőzöm. 

POMEY : PÁRIZ : 

Badius, color, Non. Baye. Badius, a, um: Gefztenye-fzín. 
Equus badius, Un cheval de poü Equus badius: Setét pej ló. 
rouge, ou un cheval bai. 

Badizo, as, pour Vadizo, Plaut. Al- Badlzo, are: Gr. Megyek. (Plaut.) 
ler, marcher. 

bipedalis, c. Caes. Qui a deux piés Bipédális, le: Két lábni, Két láb-
de long, ou de large, de deux piés. nyomni. Bipedalis moduli homi-
Homo moduli bipedalis. Hor. Une nes : Semmire kellő apró embe-
homme de deux piés de haut. Vn rek 
homme de basse naissance. 

Demoveo, es, demovi, tum, ere. Ter. Démöveo, mövi, mötum, ere: Má-
Cic. Mouvoir d'une place. Bemuer suvú mozdítom, Elfordítom, 
a"un lieu. 
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Demovere aliquem de sententia. 
Plaut. fairé changer a quelqu' un 
le sentiment. 
Demovere hostem gradu.Liv. Fairé 
quitter le terrain a Vennemi. 

«brius, a, um, Enyvré, yvre. For
tuna dulci ebrius. Enyvré de son 
bon-heur. 

«dax, o. Grand mangeur, gourmand. 
Tempus edax rerum, Le tems con-
sume et ronge tout. 

Ephebus, m. Ter. Garcon qui est au 
dessus de quatorze ans;jeune homme, 
qui entre dans Vadolescence, un 
Page. 
Ex ephebis excedere, Ter. Passer 
sa premiere jeunesse. 

Ephemeris, f. Juv. Begitre, papier 
Journal. 
Ponere aliquid inter ephemeridas 
(!), Propert. Marquer quelque chose 
en son Journal. 

Ignoratus, a, um, Inconnu. 

Per tenebras ignoratus evasit, Tac. 
II sesauva durant la nuitsans qu'on 
s'en appergut. 

permádeo, Étre fórt moüillé, et trempé. 

permadere deliciis. Sen. Étre plon-
gé dans les délices. 

Demovere aliquem de sententia: 
Valakinek értelmét megváltoz
tatni. 
Demoveri gradu: Állapotjából 
alább vettetni. 

Ebrius, a, um: Béfzeg. Ebrius for-
tuna: A' jó fzerentsével elhitte 
magát. 

Edax, -acis: Nagyeheto. Tempus 
edax rerum: Az ido a' dolgo
kat megemészti. 

Éphébus, i : m. 2. Gr. Felferdültt 
ifjú, 14 efztendosön féllyül. 

Excessit ex ephebis: Kikoltt á 
gyermekségből. 

Ephemeris, idis: f. 3. Gr. Min
dennapi jegyzőkönyv. 
Ponere aliquid inter epheme-
rides : Valamit feljegyzeni. 

Ignoratus, a, um: Esméretlen, Nem 
tudatott. 
Per tenebras ignoratus evasit: 
(Tacit.) Nem vötték efzekbe, hogy 
á fetétben elfzaladott. 

Permádeo, ui, ere: Merő vizes 
vagyok. 
permadere deliciis: Gyönyörű
ségekben buborékolni. 

A két szótár figyelmes összehasonlításából az derül ki, hogy 
PÁRIZ szótára nemcsak a szókincs tekintetében, hanem különösen a 
frázisokat illetőleg is jóval gazdagabb a POMEY szótáránál. A frázi
sok, jelentésárnyalatok tekintetében ez a nagyobb gazdagság a 
másik francia forrásnak köszönhető. Lássuk hát most ezt a másik 
latin-francia királyi szótárt. 
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A másik latin-francia királyi szótár GUY TACHARD Dictionarium 
Nóvum Latino-G-allicum-a volt. GÜY TACHAED (más változat szerint 
TACHART) 1651-ben Angouléme-ben született s 1668-ban lépett a 
jezsuita rendbe. Tanított grammatikát, humán tárgyakat és reto
rikát. Később misszionárius lett. 1680 körül d'Estrées marsallal 
a délamerikai gyarmatokra ment s ott élt négy évig. 1685-ben 
Sziámba, 1689-ben Indiába utazott s egyike volt Bengál legelső 
térítőinek. Itt halt meg 1712-ben. (Vö. CARLOS SOMMERVOGEL, Biblio-
théque de la Compagnie de Jésus. Bruxelles—Paris 1896. Tome 
VII, 1802.) Útleírásain kívül legjelentékenyebb munkája: Dictiona
rium nóvum Latino-Gallicum (Paris, 1687), melyet két év múlva a 
Dictionnaire nouveau frangois-latin követett. A Dictionarium nóvum 
Latino-Gallicum-nak a második kiadását használtam összehasonlító 
munkámban. E kiadás a címlap szerint az elsőnek számos sajtó
hibáját kijavította. A második kiadásnak tőlem ismert és használt 
példánya a 'tudós' Teleki Pálé, a nagy Teleki Mihály fiáé volt, 
tehát annak a Teleki családnak egyik tagjáé, melynek PÁRIZ bizal
mas embere volt. Az első tulajdonos bejegyzése szerint: „Ex libris 
Pauli Teleki de Szék comparantis Franequerae Frisiorum A. 1697 
mense Januario." E példány ma szintén a kolozsvári református 
kollégium könyvtáráé. Teljes címe: Dictionarium Nóvum Latino-
Gallicum ex Praecipuis Lioguae Latináé Scriptoribus, Grammaticis, 
Oratoribus, Historicis, Medicis. Jurisconsultis, Philosophis, et aliisr 

concinnatum: In quo Praeter adjunctam unicuique Voci Latináé 
significationem Gallicam, tum propriam, tum etiam accommodatam, 
Primitivis Vocibus sua syllabatim Prosodia accuraté affigitur. Autore 
G. TACHART Societatis Jesu. Ad usum principum Burgundiáé Ducis 
et Fratrum Eius. Secunda Editio recognita, et a multis erratis, quae 
in priorem irrepserunt, emendata. Parisiis, Apud Andreám Pralard, 
Bibliopolam. M.DC.LXXXXIII. Cum Privilegio Regis (4r., 4 szlan 
levél + 1164 lap). Tehát, mint már a címlapból látjuk, e szótár 
XIV. Lajos unokái, a dauphin gyermekei: a burgundi herceg és 
testvérei számára készült, mint ahogy a POMEY szótára a dauphin 
használatára íródott. Ez a magyarázata annak, hogy PÁRIZ ezt a 
szótárt is királyi szótárnak hívja, s hogy két királyi szótárt emle
get, noha ez utóbbinak címében nincs be ane a regium, királyi jelző, 
csak a jellegében. 

A címlap után a kiadó : Pralard ajánlása következik „A son 
Altesse Royale Monseigneur le Duc de Bourgogne." De minket 
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főként az Avertissement érdekel, mely kifejti a szótár módszerét s 
melynek lényeges követelményei PÁRIZ szótárában is érvényesülnek. 
Az Avertissement kiemeli TACHARD szótárának azt a tulajdonságát, 
hogy benne a szavak különféle használatát gazdag frázisgyüjtemény 
világítja meg. Az egyes címszókhoz tartozó cikkekben a frázisgyüj
temény jóval nagyobb, mint a megelőző szótárakban, de a figyel
mes olvasó csakhamar észreveszi, hogy ez éppen nem fölösleges 
teher, mely csupán a szótár terjedelmét növeli, hanem valóban hasz
nos és szükséges tulajdonság. Különös gondot fordít a szók külön
böző jelentéseinek megállapítására. A szók jelentését illetőleg meg
különbözteti a képes, költői kifejezéseket a szavak tulajdonképeni 
jelentésétől, vagy, mint a címlapon mondja: az alkalmazott jelentést 
a tulajdonképeni tői. így e szótár a jelentéstan fejlődéstörténete szem
pontjából is figyelemre méltó. TACHARD szótára még azt is megjelöli, 
hogy az illető latin szó a klasszikus latin korszakban már régies
nek vagy elavultnak tetszett Ebben PÁRIZ is követi TACHARD-Í. Nyil
ván TACHARD hatása látszik abban is, hogy PÁRIZ ezt az eljárást a 
magyar szókincsre is kiterjesztette és a székely tájszavakat antique 
jelzéssel közölte. (Vö. MELICH i. m. 176.) A fontos alaktani tudni
valókon (a szók témáján) kívül végül pontosan megjelöli TACHARD 
szótára a címszavakban a szótagok mennyiségét is, hogy a tanuló 
ifjúság idejekorán hozzászokjék a szabatos latin kiejtéshez. 

POMEY szótárának frazeológiája gazdagság tekintetében nem 
vetekedhetik a TACHARDÓval. Ezt kell mondanunk róla egyéb tekin
tetben is, így pl. a szók pontos alaktani leírását (témáját), a jelen
tések szabatos megkülönböztetését illetőleg is, nem említve, hogy 
POMEY a szótagok mennyiségét még nem jelöli. 

PÁRIZ véleménye megegyezik TACHARDÓval a frázisok jelentés
megvilágító értekét és a szótagok mennyiségének jelölését illetőleg 
is. Az olvasóhoz írt bevezetésében pontos rajzát adja a MoLNÁRétól 
teljesen különböző szótáríró módszerének. A szótár elrendezésében nem 
követ etimológiai rendet, mert nem grammatikusokat, hanem csak 
grammatistákat akar tanítani. Megelégszik az egyes szavaknak a 
tanulók számára elegendő alaktani jellemzésével. De már azokkal, 
akik elégnek tartják a szavakat magukban, frázisok nélkül felsorolni, 
nem ért egyet. Az ilyen szótár, úgymond, „ lélektelen és vértelen 
test volna." Mindenféle régi verses szabályok helyett okosabbnak 
látja a szótagok mennyiségét a megfelelő prozódiai jelekkel fel
tüntetni. 
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Jme, PÁRIZ szótáríró elvei a részletekig megegyeznek TACHARD 
elveivel. Persze, hogy kezdetleges volt e módszerrel szemben nagy 
elődje szótáríró módszere! MOLNÁR megelégszik a szógyűjteménnyel. 
Ha idéz is egy-egy frázist a klasszikusokból, lefordítatlan hagyja. 
A szótagokmennyiségét sem jelöli, csupán a szavak hangsúlyát. Szó
tárirodalmunkban PÁRIZ jelöli először a latin szótagok mennyiségét. 

Módszerük összehasonlítása után most már az következik, 
hogy a két szótárból mutassunk be párhuzamos helyeket. E bemu
tatásban természetesen mindkét részről mellőzöm a cikkeknek egy
mással össze nem függő adatait, csak az egymásnak megfelelő ada
tokat vetem össze. 

TACHARD : 

Apttis, a, üm. dat. acc. avec ad. Cic. 
Bien uni, Joint Lié, Ajusté, Attaché, 
Proportionné, Assorti, dans le pro-
pre et dans le figuré. On dit Aptior 
et Aptissimus, dans tous les sens 
d'Aptus. 
Aptus equiná séta. Cic. Lié, Attaché 
avec du crin de cheval. 
Apta inter se. Cic. Des choses qui 
sönt bien Liées les unes aux autres, 
bien Assorties, qui conviennent, qui 
sönt Justes. 
Aptus. Cic. Propre, Commode, Avan-
tageux, Convenable. 
Agmenaptum viae. Liv. Une armée 
dans un ordre proprepour la marche, 
Préte a marcher. 
Venti Romanae classi quam suae, 
aptiores fiabant. Liv. Les vents 
étoient plus favorables a Varmée 
Bomaine qu" a la sienne. 

Aptus ex sese, ou totus aptus ex 
sese. Cic. Un homme qui ria besoin 
de personne, Qui trouve dans soy-
meme ou dans son fonds tout ce 
qu'il luy faut pour estre heureux. 

PÁRIZ : 

Aptus, a, um: Jól hozzá-illettetett, 
f'zoríitatott, köttettetett. Aptior, 
aptissimus. 

Aptus equiná séta: Lő fzorrel 
öfzve-köttetett, fzoríttatott. 
Apta inter se: Szépen öfzve ille
nek. 

Item. Valamire alkalmatos, illen
dő. 
Agmen aptum viae: (Liv.) Uta
zásra jól elkéfzült féreg. 

Venti Romanae classi aptiores 
fiabant: Jobban fzolgált a' fzél 
a' Bómai hajóknak. 

Aptus ex sese: Magától tanult, 
Beá fzuletett. 
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Aptus mihi homo. Cic. Un homme, 
qui me Bevient, um personne qui 
revient a mon humeur, qui est de 
mon goüt. 

Ealbutio, is, ivi, itum, ire. Cic. Be-
gayer, N'articuler pas les mots en 
parlant, Estre begue, Bredouiller, 
Avoir la langue grasse et embar-
rassée. 

Balbutire de re aliquá. Cic. Begaier 
sur quelque chose; enparler comme 
un enfant sans jugement. 

Balbutire aliquem. Hor. Nommer 
quelqu'un en begaiant. Prononcer 
en begaiant le nom de quelqu! un. 

[Habitus, a, um] 
Habita est huic fides. Plaut. ön 
Va crü, On luy a ajoúté foy. 

Habita semper eius soror (est.) Ter. 
Elle a toujours passé pour sa soeur. 

Equus habitissimus. A. Gell. Un 
cheval fórt gros et fórt gros. 

Equus maié habitus. A. Gell. Un 
cheval maigre, mai pensé. 

Vir corpulentior atque habitior. 
Plaut. Ter. Un homme qui a mer-
veilleux embonpoint, Qui est gros 
et gras. 

Gélasimus, i. m. Plaut. Un plaisant, 
un boufon, un homme, qui fait rire. 

Nolo é gelasimo mihi te catage-
lasimum fieri. Je ne veux pas, 
aprés que vous m'aurez servi de 
boufon, devenir de votre. 

Indömitüs, á, üm. Cic. Indomtable, 
indomté. 

Aptus mihi homo: (Cic.) Ked
vem, humorom fzerint való ember. 

Balbutio, Ivi, itum, I re : Bebegek, 
Leppegek, Selypegek. 

Balbutire de re aliqua: (Cic.) 
Valami dologról tsak gyermek 
éfzfzel fzólani. 

Balbutire aliquem: (Horat.) Va
lakit gúnyolva fzólítani. 

[Habitus, a, um] 
Habita est huic fides: Hiteles 
ember. 

Habita semper eius soror est. 
Mindenek nénnyeknek tartották. 

Equus habitissimus: Igen kövér 
ló. 

Equus maié habitus: Bofzfzul 
tartott ló. 

Vir habitior: Jó teftes kövér 
ember. 

Gélásímus, m i : m. 2. Gr. Nevet-
ség-fzerzo, Udvari bolond. (Plaut.) 

Nolo é gelasimo mihi te cata-
gelasimum fiéri. Hogy te eddig 
nékem bolondoskodtál, nem aka
rok én-is vifzontagbolondod lenni. 

Indömitüs, a, um: Nem fzelíd, Sze-
lídítlen. 

Equus indömitüs. Hor. Un cheval 
indomté. 

Equus indömitüs: Tanólatlan ló. 
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Ferocia et indomita ingenia Gallo-
rum. Liv. Les esprits des Gaulois 
sönt fiers et intraitables. 

Jücünditás, atis. f. Cic. Plaisir, Agré-
ment. 
Vocis jucunditás. Quintil. L'agre-
ment de la voix. 
Jucunditates. Cic. Les honnestetez. 
Dare se jucunditati. Cic. S'aban-
donner au plaisir, a la joye. 

Tütüs, a, um. Cic. Caes. Sür, Qui 
est en asswance, en parlant a"un 
lieu. 
Statio tutissima nautis. Virg. Un 
lieu trés-sür pour les matelots. 
A perfidia tutus. Liv. Qui ne craint 
point qu'on le trahisse. 

Ad omnes ictus tutus. Liv. Qui est 
sür de parer tous les coups. 

In tuto esse. Liv. Étre en assürance. 

In tuto collocare. Cic. Mettre en 
süreté. 

Nutrix, icis, f. Ter. Cic. Nourrice. 

Leonum nutrix tellus. Hor. Une 
térre oü il y a beaucoup de lions. 

Africa nutrix ferarum bestiarum. 
Vitruv. UAfrique qui nourrit un 
grand nombre de hetes sauvages. 

Curarum nutrix nox. Ovid. La nuit 
qui entretient le chagrin. 

Nutricem tenus. Catul. Jusqu'aux 
mammelles. 

Növerca, ae. f. Cic. Virg. Une marátre, 
belle-mere. 

Quibus umbra növerca est. Plin. 
H. Les choses ausquelles Vombre 
est nuisible. 

Indomita ingenia Gallorum: 
Nehéz megtanítani, fzelídíteni ar 

Frantziát. 
Jucundítas, a t i s : f. 3. Gyönyörű

ség. 
Vocis jucunditás: Szónak fzép-
sége. 
Jucunditates: Emberségtételek. 
Dare se jucunditati: Gyönyö
rűségre adni magát, Kedvére élni. 

Tütüs, a, um : Bátorságos. 

Statio tutissima nautis: Bátor
ságos kikötő hely. 
A perfidia tutus : Nem fél senki 
árúltatásától. 

Ad omnes ictus tu tus : Senki 
nem bánthatja. 

In tuto es t : Bátorságos helyen 
vagyon. 

In tuto collocare. Bátorságos 
helyre tenni. 

Nutrix, Icis: f. 3. Dajka. 

Leonum nutrix tellus. Orofzlánt 
termo fold. 

Africa nutrix ferarum. 

Nox nutrix curarum: Ember 
éjjel sokat gondolkozik. 

Nutricem tenus: Épen a' tse-
tséig. 

Növerca, ae: f. 1. Moftoha anya. 

Umbra növerca: Ártalmas ár
nyéka valaminek. 
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Obéquito, öbéquitas, öbéquitavi öbé-
qultatüm, obequitare. Curt. Par-
courir a cheval, Aller a cheval autour 
de quelque chose. 

Agmen obequitare. Curt. Parcou-
rir a cheval les rangs d'une armée. 
Stationibus hostium obequitare. 
Liv. Parcourir a cheval les postes 
des ennemis. 

Tumultuoso genere pugnae obequi-
tabat ipsis propé portis. Liv. II 
alloit caracoler en tumulte presque 
sous les portes de la ville. 

Hellebörum, I. n. Plaut. Catul. éhle-
Popóv. Hellebore. 

Hellébörüs, i. m. Virg. Colum. 
L'hellebore, herbe purgative. Elle 
est prise dans Horace pour du 
poison. 

Hellebörum hisce hominibus opus 
est. Plaut. Cés gens-cy ont besoin 
d'hellebore, ils sönt fous, parce que 
l'hellebore est le remede de la 
folie. 

Perfero, fers, tüll, latüm, ferré. Cic. 
Porter. 

Litteras ad aliquem perferre Cic. 
Porter des lettres a quelqu'un. 

Ventus nos ad littus pertulit. Plaut. 
Le vént nous a poussez au rivage. 

Perferre legem. Cic. Porter une 
loy. Nuncium. Cic. Porter une nou-
velle. 

Ad me tardissimé omnia perferun-
tur. Cic. Tapprens toutes choses 
fórt tárd. 

Obéquito, a re : Környülnyargalom. 

Obequitare stationibus hostium, 
et agmen hostium: Környűl-
nyargalni az ellenség táborát. 

Obequitare port is : Lóval a 
kapukra menni. 

HelJébörum, i : n. 2. Gr. Ptrüf'z-
fzento gyökér, Záfzpa, Fejér 
hunyor. 

Hellébörüs: Idem. 

Hellebörum hisce hominibus 
opus est. Meg-kellene ezeknek 
bolond fejeket orvosolni. 

Perféro, tüli, latum, ferre: Által-
vifzem. 

Perferre literas ad aliquem: 
Megvinni a' levelet. 

Ventus nos ad littus pertulit: 
A' partra kivitt a' fzél. 

Perferre legem: Törvényt adni 
ki. Perferre nuncium : Valami 
hírt vagy izenetet mondani. 

Ad me tardissimé omnia per-
feruntur: En mindent későre 
tudhatok meg. 

Perferre. Cic. Supporter. Item. Elfzenyvedem, Elállóm. 
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Paupertatem perferre. Ter. Suppor-
ter la pauvreté. Supplicium per
ferre. Cic. Étre puni. Laborem 
perferre. Virg. Travailler beaucoup. 

Perfervidüs, á, üm. Colura. Fort 
chaud. 
Perfervida aestas. Colum, Un esté 
extrémement chaud. 

Perpetuo, as, aví, atüm, áré. Cic. 
Continuer sans interruption. 
Perpetuare verba. Cic. Prononcer 
plusieurs mots sans prendre haleine. 

Perpetüüs, á, üm. Ter. Continué, Non 
interrompu. 
Triduo hoc perpetuo. Ter. Pendant 
ces trois jours tout entiers. 
Aedes perpetuae ruunt. Plaut. La 
maison toute entiére est renversée. 
Perpetui montes. Liv. Une longue 
chaine de montagnes. 
Oratio perpetua. Cic. Un discours 
qu'on prononce tout de suite. 
In perpetuum. Cic. Pour toujours. 
Semel et in perpetuum. Flór. Une 
fois pour toutes. 

Paupertatem, supplicium, labo
rem perferre: Eltűrni, Elállani. 

Perfervidüs, a, ura: Igen hév, forró. 
(Col.) 
Perfervida aestas: Igen meleg 
nyár. 

Perpetuo, as, are: Szüntelenül vala
miben megmaradok. 
Perpetuare verba. Egy lélekzet 
vétellel sok fzót kimondani. 

Perpétuus, a, um: ürökké-való, 
Szüntelen-való. 
Perpetuo triduo: Tellyes har
mad napig. 
Aedes perpetuae ruunt: Egé-
fzen elfenyved a' ház. 
Perpetui montes : Mefzfzére ki-
terjedtt hegyek. 
Perpetua oratio: Szüntelen tartó 
befzéd. 
In perpetuum : Örökké. 
Semel et in perpetuum: Moft 
az egyfzer, de többé az nem lefz. 
(Flór.) 

E tanulságos összevetésből világosan kitetszik egyebek közt 
PÁRIZ lényegre törekvő és takarékos eljárása. TACHARD hatása az 
egész szótáron meglátszik, nemcsak az alapelvekben, hanem a rész
letekben is. A frázisok legnagyobb részét TACHARD szótárából merí
tette PÁRIZ. Értelmezésüket illetőleg azonban kiváló latin nyelvtudása 
nem szorul a francia nyelvű értelmezések puszta fordítására, leg-
fölebb segítségül használja őket. 

MELICH JÁNOS kimutatta, hogy „P. PÁRIZ a MOLNÁR szótárában 
levő értelmezéseket is sokszor szóról szóra átvette" (i. m. 181). A 
francia forrásaival való összehasonlítás alapján ehhez azt is hozzá
tehetjük, hogy a címszavak értelmezésében nem ragaszkodik francia 
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forrásaihoz, hanem számtalanszor egyszerűen átveszi MA. értelme
zéseit, mint az alábbi néhány példa mutatja: 

POMEY : Demoveo. Mouvoir d'une place. Remuer d'un lieu. 
MA.: Demoveo, Máfúvá mozdítom, Elfordítom. PP.: Demoveo: 
Másuvá mozdítom, Elfordítom. | POMEY : bipedalis. Qui a deux piés 
de long, ou de large, de deux piés. MA.: Bipedalis, Kétlábni, Két-
lábnyomni. PP. : Bipedalis: Két lábni, Két lábnyomni. | POMEY : 
Ephémeris. Regitre, papier Journal. MA.: Ephémeris, Mindennapi 
jedzo könyv. PP.: Ephémeris: Mindennapi jegyzőkönyv. \ POMEY : 
Ignoratus. Inconnu. MA.: Ignoratus, Efmeretlen, nem tudatott. PP.: 
Ignoratus: Esméretlen, Nem tudatott. \ TACHARD : Indömitüs. Indom-
table, indomté. MA.: Indómitus, Nem fzeléd, Szelídítetten. PP.: Indö
mitüs : Nem fzelíd, Szelídülen. | TACHARD : Habitus. Tenu, Possédé. 
MA.: Habitus, Kover, difzfzes. Item, Meglőtt. PP. : Habitus: Kövér, 
Dífzes. Item. Meglőtt. | TACHARD: Hellebörum. Hellebore. MA.: Helle-
borum, Ptrűfzentogyoker, Zafzpa, vei, Fejér Hunyor, Sárga kűkercz. 
PP.: Hellebörum: Ptrüfzfzenio gyökér, Záfzpa, Fejér hunyor. | 
TACHARD: Perpétuus. Continué, Non interrompu. MA.: Perpétuus, 
örökkévaló, Szüntelen való, Eggymásbol fuggo. PP.: Perpétuus : Örökké
való, Szüntelen-való. 

Az összehasonlítás alapján szerzett másik tapasztalatom az, 
hogy két francia forrásának hézagait legfőképen MOLNÁR szótárából 
pótolja. PP. szótárának azon szavai, melyek mind POMEY, mind TACHARD 
szótárából hiányoznak, legtöbbször MA. szótárából vannak átvéve 
vagy szóról szóra, vagy csekély változtatással. íme, mutatványul 
egynehány ilyen szó: 

MA. Bácrio. Régi edénynek neme. PP . : Bacrio : Régi edény
nek neme. \ MA. Dialéctus, Szoláfnac tulaydonsága, Nyelveknec 
mivolta. PP.: Dialectus : Szólásnak tulajdonsága, Nyelvnek mivolta. \ 
MA. Excónsul, Az ki Polgár mefter volt, és tifztból kikolt. PP. 
Exconsul: A' ki Polgár-mefter volt, 's tifztiból kik'öltt, Bíróság vifeltt 
ember. \ MA. Excalefío, Megmeleguloc. PP. Excáléfio: Megmelegülöc. | 
MA. Flagratores dicebantur illi qui mercede flagris caedi se pro-
mittebant. PP. Flagratores: Kik pénzért tsapást felvefznek. \ MA. 
Mesenterium, Bélközepet való temerdec más koveres Lantorna. PP. 
Mesentérium: Bél közepett-való temérdek kövéres lantorna, Fodor 
háj. | MA. Exanthémata, Rúh, Himlő. PP. Exanthemáta: Rüh, himlő, 
egyéb fakadékok a' teften. MA. Emmánuel, Velűnc való Iften. PP. 
Emmanuel: Yelünk-való Iften. 
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Kutatásaink eredményeként összefoglalhatjuk: 
1., hogy k é t f r a n c i a f o r r á s a : POMEY és TACHARD s z ó 

t á r a k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a TACHARDé v o l t P. PÁRIZ ra r é s z 
l e t e k i g m e n ő n a g y h a t á s s a l . 

2. Nagy elődje: SZENCZI MOLNÁR s z ó t á r a , a címszók é r t e l 
m e z é s é b e n l e g f ő b b m a g y a r f o r r á s a v o l t . 

3. Ehhez még azt tehetjük hozzá, hogy a l a t i n s z ó k i n 
c s e t i l l e t ő l e g f r a n c i a f ő f o r r á s a i n a k h é z a g a i t 
SZENCZI MOLNÁR s z ó t á r á b ó l e g é s z í t i k i . 

Angol és német forrásaiból alkalmasint a fráziskincset gyara
pította. CSŰRY BÁLINT. 

Dió. E szót törökből magyarázta MUNKÁCSI BERNÁT KSZ IX, 294 s 
összevetette a csagatáj jarak, kirgiz zárak, toboli jarak (vö. kalmük 
jarjyak) szóval. Az EtSz. I, 1360—1. még csak mint valószínű megfej
tést jelezte, később GOMBOCZ ZOLTÁN is elfogadta, TÖRÖK JÁNOS pedig 
KCsA II, 238 Kásyarl egyik fontos adatára való hivatkozással (jayaq) 
végleg megszilárdította ezt az etimológiát. Vö. még KSz. XX, 131. köv. 

Álljon itt néhány újabb adat középázsiai előfordulásairól. A turkí-
ból a következő források alapján ismerem: Hui han tse tien, (kínai-
turkl szótár a múlt század végéről, a MTAkad. könyvtárában) il5Cil 
yangaq 'dió'; a cím nélküli négynyelvü kéziratos szótár (a Néprajzi Múz. 
könyvtárában) II, 67 r° yangyak id. (mandzsu írással); SHAW, 197 J l í d t 
yangaq 'walnut'. A Néprajzi Múzeum kéziratos ujgur-kínai szótára sze
rint (I, 12v°) y'ingaq. 

Érdekesek a mongol adatok: az 1600 körüli kínai átírásos mon
gol-kínai szótárban a diót mongolul ja'a^-nak {^jayay) hívják (a szótárt 
kiadta, minden magyarázat és átírás nélkül POZDNEEV, Lekcii po istorii 
mongol'skoj literatury, III, Vladivostok 1908, 8—39); a XIV. század má
sodik feléből való Hua yi yi yü című kínai átírásos kínai-mongol szó
tárban (MTA. könyvt.) pedig a szó ji'aq (-= jiyay) alakban ismeretes. 

E nyelvemléki adatok szabályos reflexe a Nyugat-Kinában, Kanszu 
tartományban beszélt monguor nyelvjárásból ismert Dziaa 'dió' alak, vö. 
A. MOSTAERT—A. DE SMEDT : Le dialecte monguor parié par les Mongols 
du Kansou Occidental, IIIe partié. Pei-p'ing 1933, 77. LIGETI LAJOS. 




