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Érthető, hogy Miklosic munkássága nemcsak a szlavisták ér-
deklődését keltette fel, hanem más európai nyelvészekét, köztük 
a hungarológusokét is. Természetes tehát, hogy Szarvas Gábor jubi-
leumi ünnepségébe Miklósié lexikográfiái munkásságának méltatá-
sa is belekerült. 

Szarvas Gábor műveiben gyakran idézi Miklosíéot, elsősorban 
a Die slawische elemente in magyarische c. művét. Ezt Szarvas meg 
is jelentette Nyelvőrének XI. évfolyamában (1882.) Szláv elemek a 
magyar nyelvben címmel. 

1878-ban Szarvas cikksorozatot ír Czuczor és Fogarasi szótárá-
ról, szemére vetve a szerkesztőségnek, hogy nem használta fel azo-
kat a műveket, mint például Miklósiénak 1865-ben megjelentett 
Lexikonját, amelyek a magyar nyelv szláv jövevényszavait tár-
gyalják. Szarvas rendkívül értékesnek tartotta Miklosic művét, 
ezért valószínűnek látszik, hogy a Nyelvtörténeti Szótárhoz is fel-
használta. Ez a kérdés azonban további kutatásokat igényel. 

Ezen bevezető megjegyzések után szeretném nagy vonalakban 
ismertetni Miklósié szótárát, a Lexicon paleoslovenico—graeco—la-
tinumot. Miklósié ószláv szótára a XIX. sz. lexikográfiájában nem 
az egyedüli próbálkozás arra, hogy az ószláv nyelv szóanyagát ösz-
szegyűjtsék és feldolgozzák. Ez az egyházi nyelv bizonyos módo-
sulásokkal mind a mai napig fennmaradt a görögkeleti szertartást 
alkalmazó szláv országokban. 

Hozzá hasonló szótár a Szlovar cerkovno-szlávjanszkogo jazika, 
amelyet orosz egyházi szláv kéziratok anyaga alapján A. Vosztokov 
adott ki (Pétervár, 1858—1861.); Danicicnak Recnik iz knjizevnih 
starina srpskih (Belgrád, 1836—1864.) c. műve régi szerb anyagot 
mutat be stb. Mindezek azonban bizonyos mértékig csupán részle-
ges szótárak, az ószláv nyelv meghatározott változataira vagy egyes 
szláv népnyelvekre támaszkodnak, nem teszik lehetővé a teljesebb 
szláv írásos emlékanyagba való betekintést. 

Miklosic szélesebb körben valósította meg elképzeléseit. Szótára 
nem korlátozódik bizonyos nyelvváltozatra. Több szláv terület 
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emlékeit vette tekintetbe. Űjabb keletű emlékekre támaszkodott, 
de ezt nem lehet a szemére vetni, mert abban az időben, amikor 
szótárán dolgozott, számos emlék még ismeretlen vagy kiadatlan 
volt. így például a Marianus evangéliumi Kódex, a négy evangé-
lium legrégibb szláv szövege nem került be a szótárba, mert csak 
1883-ban adták ki (cirillbetűs átírásban), és a Zografoszi evangé-
liumi Kódex sem, amely 1879-ben jelent meg nyomtatásban. Ez 
azt jelenti, hogy a Cirill és Metód idejéből származó, az ,„ószláv 
kánon" klasszikus ószláv nyelvemlékei közé tartozók nagy része 
nem kerülhetett feldolgozásra ebben a műben. 

A szerző tehát arra az anyagra alapozta munkáját , amely az 
akkori ószláv nyelvészet és általános szlavisztika számára ismert 
volt. Az akkori lexikológiai és lexikográfiái elmélet és gyakorlat 
keretei között meglehetősen jól végezte el a munkát. Becslés szerint 
a szótár mintegy 40—50 000 szót tartalmaz, ha pedig összehason-
lí t juk Vuk Karadzic szótárának második kiadásával (1852.), amely 
három élő nyelvjárást foglal magába és (Vuk jegyzete szerint) 
47 427 szót tartalmaz, akkor még nyilvánvalóbb annak az ószláv 
szókészletnek a gazdagsága, amelyet Miklosic gyűjtött össze. Ez a 
kiváló tudós igen intenzív lexikográfiái munkát folytatott, úgyhogy 
ez a szótára is voltaképpen nem más, mint egyik előző művének, 
a Lexicon linguae slovenicae veteris dialectinék alaposan átdolgo-
zott és kibővített változata. 

Módszertani eljárása a következő: egységesített címszó, görög 
és latin nyelvű megfelelője, valamint azok a források, amelyekben 
megtalálható. A címszavak egységesítése, feldolgozása és száma 
tekintetében érdemes egybevetni a Prágában megjelenő ószláv 
szótárral (Slovník jazyka staroslovenského, Lexicon linguae palaeo-
slovenicae). 

A g betűvel kezdődő címszavak megszámlálása nyomán kiderül, 
hogy Miklosic szótárában körülbelül kétszer annyi lexéma talál-
ható (900-nál valamivel több), mint a prágaiban (400-nál valamivel 
több). Ez azonban semmiképpen sem a prágai szótár hiányos vol-
táról tanúskodik, inkább az egyik és a másik szótárban felhasz-
nált nyelvemlékek kiválasztásában (és időbeli megoszlásukban) meg-
nyilvánuló különbségekről van szó. A prágai szótár célja, hogy 
feldolgozza az „ószláv kánon"-nak, vagyis a klásszikus ószláv 
nyelvemlékeknek és azoknak az emlékeknek a szókincsét, amelyek 
nyelvi közegüket tekintve közéjük sorolhatók. Úgyhogy az Ö- és 
az Újszövetség szövegei mellett liturgikus, homiletikus (hitszónok-
lattani), történeti, jogi stb. szövegek is találhatók benne. Miklosic. 
mint már említettük, későbbi, helyesírási és grafikai, valamint 
lexikai változatokkal színezett szövegeket használt fel. Ezért jelen-
nek meg munkájában olyan szavak, amelyek a prágaiból hiányoz-
nak. Pl.: gloumiliste, gloumoszlovc, globa, goszpodar, goszpodicsisty, 
goszpodovati stb. 

Az egységesített címszó, vagyis az alapvető ószláv szóalaknak 
tekinthető rekonstruált forma egyike az ószláv nyelvészet legbo-
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nyolultabb kérdéseinek, mivel összefüggésben van a Ciril és Metód 
korabeli nyelv fonológiai és helyesírási rendszerének rekonstruálá-
sával. Miklosic korában ezeket az elemeket éppen csak hogy meg 
kellett állapítani, úgyhogy annál nagyobbak az érdemei, mivel 
rekonstrukciója és egységesítése olyan jól meg van alapozva, hogy 
napjainkban is a legmesszebbmenően érvényes, a prágai szótár is 
elsősorban ezt alkalmazza. Különbség csupán azokban a kérdések-
ben mutatkozik, amelyek bizonyos értelemben továbbra is vitásak, 
nyitottak. Egyik ilyen kérdés a szó elején levő e jésítése. Miklosic 
általánosan Fe jelet alkalmazott, és ez megfelelt a későbbi nyelv-
emlékek gyakorlatának, de a klasszikus ószláv szövegekben is ural-
kodó volt. A prágai szótár azonban megkülönbözteti az efféle szava-
kat, úgyhogy e kezdőbetűvel midenekelőtt a görög vagy görög köz-
vetítésű jövevényszavakat és neveket írja, pl.: evangeliszty, evan-
gelije, eparh, episzkoup, episzkóp, elena, eliny, elizar stb., ezenkí-
vül e kezdőbetűvel ír bizonyos számú indulatszót és rámutató jel-
legű szót, afféléket mint: eda, ei. Miklosic ezeket csak jésített e-vel 
közölte, ebben az újabb nyelvemlékekre támaszkodott, viszont az 
elsődleges fordításokra bizonyára már nem, noha vannak más véle-
mények is (Trubeckoj). 

A két ószláv szótárban található címszavak azonosításának 
problémáját két példával illusztráljuk. 

Ezt a kérdést Miklosic igen eredményesen megoldotta, úgyhogy 
a prágai szótárban nem volt szükség jelentősebb változtatásokra. 
Példaként említhetjük az igéket és a melléknévi igeneveket. A 
melléknévi igenevek, a szláv lexikográfiái gyakorlathoz híven, a 
két szótár egyikében sem kaptak helyet a betűrendben, hanem az 
igék keretében kerülnek feldolgozásra mint igei paradigmák. Ter-
mészetesen ettől az elvtől néha mindkét szótár eltér, amikor a 
neizmerim, neizrekom típusú szavakat tárgyalja. Igaz, hogy ezek 
alakjukban megegyeznek a passzívumban álló jelen idejű partici-
piumokkal, de csak formális azonosságról van szó; ezek a szavak 
voltaképpen igéből képzett melléknévnek, önálló lexikai egységnek 
számítanak, nem pedig az igei paradigma részének. 

Az is előfordul azonban, hogy Miklosic címszavát nem hasz-
nálhatta mintaként a prágai szótár. Ez az összetett (többjegyű) sor-
számok feldolgozásán is látszik. Miklosic különálló címszónak tün-
teti fel őket: dvanadeszjatyij, devjatynadeszjatyij, devjatydeszja-
íyij, míg a prágai szótár feldaraboltan dolgozza fel őket. 

Mindenesetre akad még olyan kérdés, amelyről nemcsak Mik-
losic lexikográfiái eljárása kapcsán lehetne beszélni, hanem az 
ószláv nyelv lexikai és szemantikai vonatkozásában is. Ezek aztán 
a vizsgálat módszerétől megoldást nyernek a lexikográfiái mun-
kákban. 

Amit Miklosic az ószláv nyelvészeti és nyelvtörténeti kuta tá-
sokban elvégzett, jelentős hozzájárulás a régi szláv nyelvre jellemző 
eredeti formák meghatározásához, ennek pedig, többek között, más 
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nyelvek, köztük a magyar, régi szláv jövevényszavainak a vizsgá-
latában is jelentősége van. Ahhoz például, hogy helyesen tudjuk 
értékelni az ilyen jövevényszavakat, pontosan rá kell világítanunk 
a szláv orrhangú magánhangzók jellegére és fejlődésére, mert csak 
ha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudjuk megítélni pl. azt, hogy 
mikor kerültek a magyar nyelvbe az efféle szavak, mint: golob, 
grada, patyk stb., melyekről ismeretes, hogy a magyarban megőriz-
ték a kiejtésbeli orrhangúságot. 

Azok az észrevételek, amelyekkel Miklosic munkája illethető, 
nem anyagismeretének elégtelenségéből következnek, hanem a szláv 
és az ószláv nyelvtudomány akkori meghatározott ismereteiből, 
amelyek ilyen és nem másféle tudományos összefoglalásokat tettek 
lehetővé. Ez a szótár kétségtelenül továbbra is értékes és jelentős 
lexikográfiái munka, az ószláv szókészlet tanulmányozásának fon-
tos forrása marad, az utána megjelent vagy a még megjelenésre 
váró művekre való tekintet nélkül. 

Fordította: Molnár Csikós László 

R E Z I M E 

MIKLOSlCEV LEXIKON PALAEOSLOVENICO—GRAECO—LATINUM 
I NJEGOV ZNACAJ ZA STAROSLOVENISTIKU 

Miklosicev recnik je prvo ozbiljno leksikografsko delo kője sadrzi lek-
sicki fond prvog slovenskog knjizevnog jezika, drugim recima — najstarijeg 
slovenskog jezickog idioma zasvedocenog u pisanom obliku. 

To je veoma temeljno i solidno uradén recnik, sa vrlo bogatom gra-
dom. Namera rada je da se prikaze ovaj reénik, da se ukaze na njegov 
trajni znacaj za slavistiku i da se daju izvesna poredenja sa fundamental-
nim Staroslovenskim recnikom koji se izraduje u Pragu. Rad prikazuje i 
odjek ovog Recnika medu madarskim lingvistima okupljenih oko casopisa 
„Magyar Nyelvőr" koji su poznali Miklosicevo delo. 

MIKLOSlC'S „PALAEOSLOVENICO—GRAECO—LATINUM LEXICON" 
AND ITS IMPORTANCE FOR THE STUDY OF OLD SLAVONIC 

Miklosic's Dictionary is the first serious lexicographical work con-
taining the lexical fund of the first Slavonic literary language, in other 
words, the oldest version of the Slavonic language idiom expressed in writ-
ten form. 

This is a comprehensive, soundly compiled dictionary, rich in mate-
rial. The aim of this paper is to reviey the dictionary, indicating its lasting 
importance for Slavonic studies, and presenting certain comparisons with 
the basic Old Slavonic Dictionary which is at present beihg compiled in 
Prague. 
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