
SZEMLE 

A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI LATINSAG SZÓTÁRA / LEXICON 
LATINITATIS MEDII AEVI HUNGÁRIÁÉ, V. KÖTET, I. 
Kiadásra előkészítette Szovák Kornél, a szócikkeket összeállították: Bellus Ibolya, 
fBoronkai Iván, Déri Balázs, Kisdi Klára, Monostori Martina, Szabó Mária és Szovák 
Kornél, Bp., Argumentum Kiadó, 1999, 465 1. 

A hétköznapi egyszerűséggel csak kö
zéplatin szótárnak nevezett vállalkozás 
gyümölcseit, most már az ötödik kötetet 
forgatva, igazán élvezhetjük: az i betűvel 
nagyjából túljutottak a kiadók az anyag 
felén. Mind tartalmilag, mind pedig küla
lakját tekintve a szótárat méltó módon 
lehetett ajánlani volt vezetője és munkatár
sa - Boronkai Iván és Kapitánffy István -
emlékére. 

A szótár beosztása, felépítése nem vál
tozott a korábbi kötetekhez képest; tagolá
sa megfelelő, tipográfiailag áttekinthető 
módon lehet benne tájékozódni, hasznos 
információ az egyes szócikkek végén 
szögletes zárójelben olvasható szám, ami 
megmutatja, hány kiszótárazott cédula 
alapján készült a szócikk; ehhez hasonló 
módon minden oldal alján vagy a szócikk 
végén megtudjuk, ki állította össze az 
éppen esedékes leírásokat. Ezeket a tech
nikai részleteket illetően Solymosi László 
egy évtizeddel ezelőtt az első két füzetről 
megjelentetett alapos recenziójára kell 
utalnom (Levéltári Szemle, 40[1990], 81-
88), kiemelve, hogy a szótárkészítési elvek 
és a megvalósult gyakorlat kiállta az azóta 
eltelt idők próbáját. Az utóbbi években 
megjelent és hasznosan forgatható 
Addenda et corrigenda-típusú pótlások -
BORONKAI Iván, SZOVÁK Kornél, Pótlások 

a Magyarországi Latinság Szótárához (1. 
közlemény), Aetas, 1993/1, 187-210; Szo-
VÁK Kornél, Pótlások a Magyarországi 
Középkori Latinság Szótárához; Supple-
mentum ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi 
Hungáriáé voll I-IV. (2. közlemény), 
Aetas, 1994/1, 250-279; Iván BORONKAI, 
Kornél SzovÁK, Ergänzungen zum Lexi
con Latinitatis Medii Aevi Hungáriáé, 
Archívum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin 
Du Cange), tome LM, fascicule unique 
1995, Bruxelles, 1995, 41-85 - újbóli, egy 
supplementum-kötet jellegű közreadásá
nak tervezése már most kellően indokolt
nak látszik. Ez a supplementum-kötet 
felölelné a szótár készítése közben fel
használt összes forrást - változatlanul csak 
a nyomtatásban kiadottakat -, és ebből a 
forrásjegyzékből lehetne tájékozódni arról 
is, hogy egy adott mű szóanyaga melyik 
kötettől kezdve szerepel a szócikkek kö
zött. Természetesen az adott mü utólag 
feldolgozott szóanyaga e javasolt supple-
mentumban látna napvilágot. Az egész 
anyag kicédulázásának állapota dönthetné 
el, hogy Solymosi László korábban felve
tett javaslata egy személy- és földrajzi 
neveket lajstromozó Onomasticon felállí
tására megvalósítható-e. 

Az ötödik kötet forrásjegyzéke az elő
zőekhez képest jelentős bővülést mutat, 
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ami alkalmat ad arra is, hogy áttekintsük a 
magyar középkorkutatás filológiai ágának 
helyzetét, és megállapítsuk, hogy „mennyi 
munka maradt végezetlen!", valamint 
kiderül az is, hogy a szótár szerkesztői 
éberen figyelik és folyamatosan vonják be 
látókörükbe az időközben megjelent és a 
vizsgált korszakban keletkezett szövegeket 
tartalmazó kiadványokat. A rengeteg fel
dolgozott oklevél a történészek számára 
nyújt elsősorban fontos adatokat, az elő
fordulások időpontja datálási, interpolálási 
nehézségek eldöntésében segíthet. Az 
irodalomtörténészek számára a nagy szer
zői corpusok jelentik a csemegét, teljesen 
szubjektív alapon hadd emeljem ki Te
mesvári Pelbárt, Thuróczy és Vitéz János 
nevét. Janus Pannonius is sokat szerepel és 
- remélhetőleg minél előbb - még több
ször fogunk vele a következő kötetekben 
találkozni. Az utóbbi időben örvendetesen 
izmosodó fordításirodalmunknak is egyre 
inkább be kell vonnia ezt a szótárat a 
munka közben használt segédkönyvei 
körébe. Emellett bőséggel talál az eddigi 
kötetekben csemegét liturgia- és könyv
történész (cf. illuminare, illustrare etc.), de 
még a harangozási szokásokkal összefüg
gésben a középkori harangok latin felira
tainak búvárlója is. 

A szótárnak elsősorban a pálosokkal 
kapcsolatos szóanyagát vettem közelebb
ről szemügyre, ezen a téren néhány ponto
sítást kell javasolnom a következő kötetek 
megbízhatósága érdekében: időközben 
sikerült egyértelműen elkülönítenem egy
mástól a 16. század két meghatározó pálos 
egyéniségének müveit. így az Explana
tions in regulám divi Augustini, 1547-es 
kiadvány szerzője nem Gregorius Gyön
gyösi, hanem Gregorius Coelius Pannoni
us, aki 1537 és 1552 között volt a római 

pálos monostor, a Santo Stefano Rotondo 
perjele. Műve első, 1537-es velencei kia
dásának egyetlen ismert példányát Csík
somlyón őrzik. Remélhetőleg a szótár 
következő köteteiben már erre lehet majd 
hivatkozni Gregorius Coelius Pannonius 
neve alatt, és természetesen nem az 1547-
es második és csak a címében némiképp 
megváltoztatott kiadásra. Az 1537-ben 
Velencében kiadott mü címe tehát: Anno-
tationes in regulám divi Augustini episco-
pi, hungarico sermone luculentissime do-
natam, in gratiam fratrum eremitarum or
dinis Sancti Pauli primi eremite, Venetiis, 
1537. Ezzel a kiegészítéssel az első kötet
ben olvasható (a megjelenés évét illetően 
akkor is hiányos) bibliográfiai adatok ér
vényüket vesztik. A pálosoknál maradva 
még egy félmondat erejéig: a forrásjegy
zékben ugyan nem szerepel, de célszerű 
lenne még Gyöngyösi Gergely Epitoméját 
is kicédulázni. Az indiscrete és az in-
discretus közül a Gyöngyösi Gergely pálos 
rendtörténetében, a Vitae fratrum 61. feje
zetének Incidentia részében megtalálható, 
nagyjából 'oktalanság, esztelenség; illet
lenség' jelentéskörü indiscretio szó hiány
zik: „At prudens pater ait: Quae est ista 
indiscretio, quod novelli offerunt se para-
tos ad onera supportanda, seniores verő 
assumpta servitia excutere volunt. Ab illó 
ergo die dixit: Paratum cor meum Deus, 
paratum cor meum" (Gregorius GYÖN
GYÖSI, Vitae fratrum eremitarum ordinis 
sancti Pauli primi eremitae, ed. Fr. L. 
HERVAY, Bp., 1988, 126). 

Érdekes olvasni a sok hapax legome-
nont: vajon más országok középkori latini-
tásában milyen arányban szerepelnek? 
Természetesen a hapaxok - amennyiben 
tényleg erről van szó, és nem pusztán 
adathiányból adódó egyetlen előfordulá-

797 



sokról - mennyisége arányban áll a kia
dásban megjelent középkori írásos forrá
sokkal, illetve ezen forrásanyag feldolgo
zottságával. További vizsgálható kérdés 
lenne még a nyelvi szubsztrátum latinra 
kifejtett hatása; esetleg még, hogy mely 
fogalomkörben fordulnak elő leginkább a 
hapaxok vagy a ritka szavak? A sok egy
szeri olvasat talán megérdemelne a későb
biekben egy alaposabb vizsgálatot. 

Régi kiadások paleográfiailag helytelen 
olvasata eredményezhette például az in 
annea és in explectus alakokat, amelyekről 
nagyon helyesen utal a szócikk szerzője az 
in antea és az inexpletus helyes alakra 
(110, 2. hasáb, 34-35. sor). Gyöngyösi 
Directorium című müvében a reprimantur 
mellett zárójelben szerepel, hogy a kiadás
ban (Róma, 1520 előtt) rpreimantur van 
(159, 2. hasáb, 4-5. sor). Hajlanék azt 
mondani, hogy az ilyen nyilvánvaló téve
désekkel és nyomdahibákkal egyáltalán 
nem szükséges foglalkozni. Némi merész
séggel a szócikk összeállítójának is gya
núsnak tűnő ininde alakot - az inde helyett 
- talán e csoportba sorolnám (244, 2. ha
sáb, 52. sor). 

Rátérve egy konkrét példára: az 
illuminatio szó jelentései közül azt az 
egyet hiányolom, amelyik a vakságból 
való nem átvitt értelmű, hanem tényleges 

meggyógyulást, a vak szem megvilágoso
dását jelenti. Erre példát a Fontesban is 
megtalálható Hadnagy Bálint 1511-ben 
Velencében megjelent mirákulumos köny
ve szolgáltat, a 63. és 66. fejezetben: Cap. 
63. „Quidam sacerdos... per plures annos 
cecus existens in tantum, ut neque horas 
dicere, neque divina celebrare potuit, circa 
festum beatorum Petri et Pauli venit, causa 
devotionis ad visitandum corpus sancti 
Pauli primi heremite referebatque cunctis 
audientibus idem sacerdos, quod ipse 
devoto animo sepissime sanctum Paulum 
in adiutorium sue illuminationis invo-
casset." - Cap. 66. „Quidam agricola... 
lumine orbatus annis plurímis ducatu 
aliorum indigens pro illuminatione ocu-
lorum suorum sepe sanctum Paulum here-
mitam, ut dicebat, invocat. Et recuperato 
uno oculorum..." 

Záró megjegyzésként örömmel nyug
tázhatjuk, hogy egy-két elválasztási fi
gyelmetlenségtől eltekintve (Huny-adiak: 
343, 1. hasáb, 2. sor) alig találunk sajtóhi
bát a szövegben (nitentes helyett nitenetes: 
130, 2. hasáb, 26. sor). 

A szótár készítői irigylésre méltó hely
zetben vannak: van munkájuk bőven ad 
multos annos, és eközben a legfontosabb
ra, magukra a forrásokra figyelhetnek. 

Sarbak Gábor 

BITSKEY ISTVÁN: VIRTUS ES RELIGIO 
(TANULMÁNYOK A RÉGI MAGYAR IRODALMI MŰVELTSÉGRŐL) 
Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999, 276 1. 

Bitskey István kötete az elmúlt néhány 
év tanulmányait gyűjti egybe. A leg
régebbi 1996-os, többségük első változata 
folyóiratcikk vagy előadás formájában 
1997-98-ban készült, és több dolgozat a 

könyv megjelenésének évéből, 1999-ből 
származik. A gazdag összeállítás darabjait 
többféle szempont szerint lehetne csopor
tosítani. Az anyag egységbe szerkesztésé
nek két fő rendezőelvét vélem felfedezni. 
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