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Joseph Grossing kéziratos szótárai 
az Egyetemi Könyvtárban 

I. 

A budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára őriz hét kéziratos szótárt,1 

amelyeknek szerzője Joseph Grossing. E szótárak közül három egy-egy dél
amerikai indián nyelv szavainak latin megfelelőjét tartalmazó szógyűjtemény, 
másik három szumátrai-, maláj-, ill. jávai-latin szótár, egy pedig régi kémiai és 
növénytani szakszótár. 

Már e néhány kézirat is széles érdeklődési körű szerzőre utal, egyéb kéziratai2 

és nyomtatásban megjelent munkái3 pedig még inkább megerősítik e benyo-

1 A kézirat jelzete: H 11. A szótárak címei: — Vocabularium Sumatranum cum dialec-
tis Achinorum, Battajorum, Lampuhnorum, Malajorum et Rejangorum in novem regnis 
insulae Sumatrae commorantium. In gratiam peregrinantium conscripsit Josephus 
Grossing. — Vocabularium Brasilianum cum dialectis Topinambuanorum et America-
norum Sylvestrium. In gratiam peregrinantium conscripsit Josephus Grossing. — Voca
bularium Peruvianum, vocabula continens, quibus a Brasilianis, Topinambuanis et Chi-
lensibus differunt. In gratiam peregrinantium conscripsit Josephus Grossing. — Vocabu
larium Mexicanum, continens vocabula, quibus populus nativus ab Hispanis regnum 
Mexicanum incolentibus differt. In gratiam peregrinantium conscripsit Josephus Gros
sing. — Vocabularium veterum chymistarum, magorum et herbariorum. In gratiam na-
turae curiosorum edidit Josephus Grossing. — Dictionarium Malajaicum non solum vo
cabula, sed etiam vocabulorum usum, ac proprios loquendi modos continens. In usum 
peregrinantium conscripsit Josephus Grossing. — Vocabularium Javaicum, voces illas 
exhibens, quibus Javenses communi cum Malajis lingua loquentes differunt, et qua sibi 
propriis utuntur. In gratiam peregrinantium conscripsit Josephus Grossing. 

2 Tudomásunk a bécsi Österreichische Nationalbibliothekben található alábbi kézira
tokról van: — Abiponische Sprachkunde (Cod. 13.336), Vocabularium calmuco-munga-
licum et germanico-calmuco-mungalicum (Cod.12.912), Georgianisch-deutsches und 
deutsch-georgianisches Wörterbuch (Cod. 9.670) és Malajisch-deutsches und deutsch-
malajisches Wörterbuch (Cod. 9.554). (Fenti adatokat az Österreichische Nationalbiblio
thek szíves levél-válasza alapján közöljük.) 

3 Grossinger József műveinek bibliográfiája SZINNYEI J . : Magyar írók élete és munkái. 
III. köt. Bp. 1894. 1501. h. sk. alapján: Nothwendige Pulslehre für Land- u. Wundärzte. 
1778. — Freundliches Nota Bene für den Verfasser der Schmähschrift über die Universi
tä t Wien. 1781. — Ratio propositi inducendae in orbem eruditum sanioris philosophiae, 
edito novo universae naturae systemate manifestis Newtoni erroribus ad versante. 1781.— 
Die pseudopolitische Religionshypothese unseres aufgeklärten Pöbels. 1781. (Ueber das 
Antwortschreiben des Herrn Fürsten Kaunitz-Rietberg an Se. Kaiserl. Majestät 1.) — 
Mosis Mendelssohn Opera philosophica quae ex germanico in latinum traduxit. 1784. — 
Ob Kaiser Maximilian der Erste habe Pabst werden wollen ? 1784. — Ob die Heurathen 
der Fürsten die Heurathen ihrer Staaten sind ? 1784. — Berlin und Wien in Betreff der 
Gelehrsamkeit und Aufklärung unpartheysch gegeneinander gehalten. 1784. — Acta 
coronationis Mathiae I I . in regem Hungáriáé 19. Nov. 1608 peractae, e synchrono A. E. 
C. H. T. A. manuscripto in lucem édita J . G. H. C. (J. G. Hungarus Comaromiensis). 
1784. — Babylon oder das grosse Geheimniss der europäischen Mächte. 1785. — Un-
wahrscheinlichkeiten. 1785. — Aloisia von Blumenau, eine wahre Jesuitengeschichte. 
1785. — Wie soll in einer Monarchie der Adelige, der Bürger und der Bauer zum Vortheile 

2 Magyar Könyvszemle 
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mást. Különös módon, amennyire megismerhetjük Joseph Grossing műveltségét, 
politikai-ideológiai felfogását műveiből, állásfoglalását kora legkülönbözőbb 
aktuális kérdéseiben, annyira elenyészően kevés megbízható adat áll rendelke
zésünkre életéről. 

Az Ausztriából származó, s a XVIII . század elején Komáromban letelepedett 
Grossing család4 több tagja játszott kora politikai-ideológiai-kulturális életé
ben jelentős szerepet. Közismert Joseph Grossing nagybátyja, Johann Baptist 
Grossinger irodalmi munkássága,5 Joseph öccse, a híres-hírhedt Franz Rudolf 
pedig a jozefinizmus történetének igen sokat emlegetett alakjai közé tartozik.6 

des Staats seine zweite Erziehung bekommen Î 1797. — Geschenk für die manbare adelige 
Jugend. 1797. — Bewährte asiatische, afrikanische u. amerikanische Beiträge zur 
europäischen Arzneikunde. 1799. — Tabulae chronologicae quibus regum, primatum, 
palatinorum, judicum curiae, banorum caeterorumque baronum regni Hungáriáé suc-
cessiones chronologicae tali ordine exhibentur, u t regum successio regnique baronatuum 
administratio, uni juxta temporum seriem obtutui inde ab anno Christianiti millesimo, 
usque ad nostra haec tempóra praesentantur, accedit séries regiorum Hungarico aulico-
rum cancellariorum. 1803. 

4 SZINNYEI J.: i. m. III. köt. 1495. h. skk. 
5 Oesterreichische National-Encyklopaedie. Wien, 1835—36. 2. Bd. 427. 1. — WURZ-

BACH, C von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. 5. Bd.Wien, 1859. 375. 1. 
sk. — SZINNYEI J . : %. m. III. köt. 1499. h. 

6 Tekintettel arra, hogy igen gyakran összetéveszti az irodalom (lexikonok, sőt monográ
fiák is) Joseph és Franz Rudolf Grossing személyét, ill. tevékenységét, szükségesnek tart
juk már i t t röviden ismertetni Franz Rudolf életét, különösen életének azon motívumait, 
amelyek az irodalomban hol vele, hol Joseph-fel kapcsolatban merülnek fel. 

Franz Rudolf GROSSING 1752. szeptember 20-án született Komáromban. Jezsuita nö
vendék volt, majd a rend feloszlatása után Bécsbe költözött. 1777-ben került az udvar 
szolgálatába: Mária Terézia nevezte ki őt udvari titkárrá („Titularhofsekretär"; ld. 
GRAGGER, R.: Preussen, Weimar und die ungarische Königskrone. Berlin—Leipzig. 1923. 
26. 1.) Rövid ideig még I I . József is szolgálatában tartotta őt, anélkül azonban, hogy 
munkáit akár a legcsekélyebb mértékben is értékelte volna (1. GRAGGER: *. m. 148. 1.; a 
Wiener St.-Arch., Ungarn Pr. B. fac. 5. Grossingakten, fol. 14—17. alapján; őt idézi 
HABERZETTL, H. : Die Stellung der Exjesuiten in Politik und Kulturleben Österreichs zu 
Ende des 18. Jahrhunderts. Wien, 1973. Diss. Univ. Wien, 79. 1.). Franz Rudolf Grossing 
sokoldalú irodalmi munkásságot fejtett ki (műveinek jegyzékét 1. többek között: SZINY-
NYEI: i. m. III. köt. 1496. h. sk.), politikai-ideológiai szempontból ebben az idő
szakban az udvar abszolutista törekvéseit támogatta (1. Ungarisches Staats- und Regi-
mentsrecht, s. 1., 1786. E hírhedt mű szerzősége körüli kérdésről és a mű hatásáról 1. töb
bek között GRAGGER: i. m. 26. 1; KOSÁRY D.: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba 
és irodalmába. II. köt. Bp., 1954. 291 — 292.1., H. BALÁZS É.: Berzeviczy Gergely a reform
politikus 1763 — 1795. Bp., 1967. 45. 1.). Grossing kapcsolatban volt a bécsi rendőrséggel 
is: besúgóként állt annak szolgálatában (1. GRAGGER: i. m. 35. 1.; Őt idézi HABERZETTL: 
i. m. 77. sk.). Az irodalomban gyakran nevezik Grossingot szélhámosnak. 1782-ben ért 
véget működése a bécsi udvarnál: I I . József ekkor elbocsátotta. Csalások miatt börtönbe 
is került, kiszabadulása után száműzték a Monarchia területéről (1. többek között GRAG
GER: i. m. 26. 1.; HABERZETTL: i. m. 42. 1..; H. BALÁZS: i. m. 45 1.; stb.). Németországba 
került, ahol szintén különböző csalásokat, szélhámosságokat követett el (igen részletesen 
ír minderről életrajzírója, WADZECK, F . : Leben und Schicksale des berüchtigten Franz 
Rudolph von Grossing, eigentlich Franz Matthäus Grossinger genannt, nebst der Geschieht 
und Bekanntmachung der Geheimnisse des Rosenordens. Berlin, 1789.). Szélhámosságára 
jellemző, hogy korábbi politikai működésével ellentétben Staaten JowmaZjában a magyar 
„(felvidéki) olvasók számára is abszolutizmusellenes, közelebbről I I . József-ellenes hang
vételével" válik vonzóvá. Bizonyos politikai események kapcsán „ünnepli a rendi ellenál
lást, mely győzelemre viszi a nemzeti szabadságot az uralkodói erőszakkal szemben" 
(H. BALÁZS: i. m. 138). Az irodalomban közölt adatok megegyeznek abban, hogy Gros-
sing végül csalásai miatt ismét börtönbe kerül, eltérnek viszont raboskodása helyét és 
halála időpontját illetően. WADZECK, a kortárs életrajzíró egy Franz Rudolf Grossing el
len folyamatban levő 1788-as vizsgálatról ír (i. m. 17. skk.), míg más forrás szerint „seit 
1788 sitzt er gefangen im Bergschloss zu Graz" (Das Gelehrte Teutschland, oder Lexicon 
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Legkevésbé Joseph Grossing életét ismerjük, s sajátságos módon a személyé
vel foglalkozó irodalom gyakran összetéveszti őt öccsével, ill. néha nagybátyjá
val is. 

Joseph Grossing 1751-ben Komáromban született, s feltehetően 1830-ban 
Grazban halt meg.7 Némely életrajz a családot nemes családként említi,8 az 
irodalomban másutt ezt a tényt éppen cáfolják.9 

Joseph és Franz Rudolf édesapja Komáromban volt „városi tanácsos és 
mészárosmester", s gyermekei is ott kezdtek iskolába járni.10 Az apa mindkét 
fiát elég korán jezsuita kollégiumba adta, Joseph még nem volt 16 éves. A rend
be 1766-ban lépett be, novicius éveit Bécsben kezdte.11 További tanulmányait 
a győri (1768—69), a nagyszombati (1769—70 és 1770—71) jezsuita kollégiu
mokban végezte, majd két évet töltött magisteriummal Kőszegen (1771 — 72), 
ill. Egerben (1772—73). 

A Jézus-társaság feloszlatása után Joseph Grossing élettörténetét meglehető
sen pontatlanul ismerjük. Szinnyei már csak annyit tud róla, hogy 1773 után 
világi pap lett, s hogy Bécsbe költözött.12 A bécsi tartózkodás kétségtelen, 
arra vonatkozólag minden forrás megegyezik. De arra, hogy ott hol és hogyan 

der jetzt lebenden Schriftsteller. Angefangen von G. Ch. Hamberger, fortgesetzt von J . G. 
MEUSEL. I I . Bd. Lemgo, 1796. 683. 1.). WURZBACH szerint (i. m. 5. Bd. 1859. 375. 1.) 
„Später lebte er zu Graz, wo er am 12. October 1830 im hohen Alter s tar tb". Ez az adat 
az összes közül a legkevésbé valószínű, minthogy e nap minden más forrás egybehangzó 
tanúsága szerint nem Franz Rudolf, hanem Joseph Grossing halálának napja. Ugyanezen 
téves adatot közli a Pallas, ill. a Révai lexikon is. A legmegbízhatóbbnak Szinnyei adatát 
tartjuk: Franz Rudolf Grossing Kufsteinben, ahol 1789. októberében örökös várfogságra 
ítélték, halt meg (1. i. m. III. köt. 1894. h.). É dátum így megegyezik Wadzeck életrajzá
val, s kb. Grossing művei megjelenésének kronológiájával is. Gragger F . GRÄiTERre 
(Wiener Dosenstücke, Wien, 1846. 1. 36.) hivatkozva írja: ,,. . . Grossing (kam) . . . am 
1. November 1788 in Eisen geschlagen nach Wien. Schliesslich widerfuhr ihm noch die 
Ehre, das Schicksal edler politischer Märtyrer teilen zu dürfen, indem man ihn nach 
Kufstein schickte. Noch in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts hat er sich schrift
stellerisch betätigt. 1830 starb er" (i. m. 29.). Műveinek bibliográfiája azonban e közlést 
nem igazolja. (Utolsó műve 1788-ban jelent meg, később megjelent művei pedig már 
korábbi munkák újabb kiadásai v. fordításai. L.: SZINNYEI: i. m. III. Bd. 1496. h. 
skk.). Érdekes, hogy ugyanakkor Gragger (i. m. 81.) — helyesen — Joseph Grossingról 
is úgy tudja, hogy 1830-ban halt meg: „. . . kam . . . nach Graz, wo er 1830 im Alter 
von 80 Jahren starb". Szükségesnek tartjuk még megemlíteni, hogy a Franz Rudolf 
Grossingról szóló irodalomban többször találkozunk idegen nyelv ismeretének móltatá
sával (1. SZINNYEI: i. m. III. köt. 1493. h.); valószínűleg nagy nyelvtudása is elő
segítette, hogy több szerző neki tulajdonította bátyja, Joseph Grossing soknyelvű szó
tárait (1. pl. WURZBACH: i. m. 5 Bd. 376.: Gräffert idézi; Pallas, Révai lexikonok. Tevé
kenységéről legújabban KOSÁRY D. ír: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 
1980. 5 9 5 - 7 . 1. és passim. 

7 L.: többek között Oesterreichische National-Encyklopaedie 2. Bd. Wien, 1835 — 36. 
427.; SZINNYEI: i. m. III. köt. 1501. h.; GRAGGER: *. m. 81.; Grossinger születési évé
ről: Scholastici ab anno Domini 1730, Pannonhalma; Wurzbach semmit sem tud Joseph 
Grossing életéről: „Ueber die Lebenschicksale des zweiten (Bruders), Joseph ist nichts 
bekannt" (5. Bd., 375.), az elhalálozási helyet és dátumot Franz Rudolfénak tekinti 
(1. 6. jz.) hasonlóképpen a Pallas és Révai lexikonok a születési és elhalálozási dátumokat 
Grossinger Ferenc Rudolfnak tulajdonítják. Téves Hamberger-Meusel adatai is: Joseph 
Grossing „ . . . geb. zu Comorn in Ungarn 174. . ." 

8 L . : Oesterreichische National-Encyklopaedie, II. Bd. 427. Franz Rudolfról: 
HAMBERGER—METJSEL: Das Gelehrte Teutschland Lemgo, 1796. I I . Bd. 681. 

9 L. WADZECK: i. m. 154. skk. 
1 0 SZINNYEI: i. m. III. köt. 1495. h. 
11 L. Scholastici ab anno Domini 1730. Erről, s a jezsuiták között eltöltött további 

éveiről 1.: Catalogus personarum et officiorum Provinciáé Austriae Societatis Jesu pro anno... 
12 L. SZINNYEI: i. m. III. köt. 1501. h. 
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élt, mivel foglalkozott, már nem ilyen könnyű egyértelmű választ adni. Egyet
len életrajzi lexikon13 hozza őt kapcsolatba a bécsi egyetemmel: eszerint ot t 
doktorált volna, mégpedig — mai fogalmaink szerint — orvostudományból. 
Nyomtatásban megjelent műveinek ismeretében ez az adat igen meglepőnek 
tűnik, s noha egyéb életrajzok sem tesznek doktorátusáról említést, annak 
esetleges lehetősége mellett szól két ilyen témájú műve: Nothwendige Pulslehre 
für Land- und Wundärzte, Wien—Leipzig, 1778 és Bewährte asiatische, afrika
nische und amerikanische Beiträge zur europäischen Arzneikunde, Wien, 1799. 
S mindenképpen természettudományos érdeklődés és műveltség ösztönözhette 
a budapesti Egyetemi Könyvtárban található kéziratos szótárának, a „Vocabu-
larium veterum chymistarum, magorum et herbariorum" összeállításához. 

A Eranz Rudolf Grossingról szóló életrajzban Wadzeck közöl néhány adatot 
Joseph Grossing bécsi tartózkodásáról is. Tudomása szerint 1789 körül Joseph 
Grossing a bécsi rendőrség alkalmazottja,14 míg apja úgy tudja, hogy a bécsi 
Kriegskanzleynél dolgozik.15 

Valójában I I . József uralkodása idején Joseph Grossing már az udvar szolgá
latában állt16 s később különleges szolgálatait ajánlotta fel I I . Lipótnak is.17 

Politikai-ideológiai tevékenységének lényegét a császár abszolút hatalmát 
szolgáló ideológiai rendszer összefoglalására te t t kísérletei alkották. 

1790-ben jelent meg a nagy feltűnést keltett mű: Irrthümer in den Begriffen 
der meisten Ungarn von der Staatsverfassung ihres Vaterlandes und von den 
Rechten ihrer Könige.™ Grossing névtelenül kiadott, aulikus írására a nemesség 
részéről az egyetlen jelentős válasz Batthyány Alajos tollából született: Tausend 
und ein Irrthum des Verfassers der ungarischen Irrthümer.19 A felvilágosult 
abszolutizmus vezéreszméit egy I I . Lipóthoz intézett beadványban fejtette ki 
Grossing, a császárt a megváltozott politikai-eszmei körülményeknek megfelelő 
magyar alkotmányreformra is biztatva. Arra, hogy az uralkodónak különleges 
szolgálatokat tegyen, azért tar to t ta magát alkalmasnak, mert ilyenhez a 
magyar törvényeknek, szokásoknak, hagyományoknak, s a nemesség gondolko
dásmódjának, valamint a különböző osztályok és rétegek egymáshoz való 
viszonyának olyan fokú ismeretét ta r to t ta szükségesnek, amellyel ő rendelke
zett.20 

öccséhez hasonlóan Joseph Grossing is kapcsolatban állt a bécsi rendőrséggel, 
ahova bizonyos információkat ju t ta to t t el.21 Bécsi magyar körökben kémkedett 
már az I . Ferenc előtti időkben is,22 titkos tudósításokban számolt be a magyar 
jakobinusok életéről. Még Pesten és Budán történt eseményekről is tudósít
hatot t informátorai révén, akárcsak horvátországi tudósítója segítségével az 
ot t történtekről.23 

13 L. HAMBEBGEB—METJSEL: Das Gelehrte Teutschland 2. Bd. 683. 1.: „D. der A[rznei] 
Gelehrsamkeit] zu Wien". 

14 L. WADZECK: i. m. 15. 18 L. uo. 29. 
16 Vö. HABEBZETTL: i. m. 59.: „Grossinger stand . . . als Publizist im Dienst des Ho

fes . . .". Tevékenységéről újabban említést tesz KOSABY D.: i. m. 528. 
17 L. GBAGGEB: i. m. 82.; HABEBZETTL: i. m. 79. 
18 A művet sokan Joseph von Izdenczynek tulajdonították; GBAGGEB (i. m. 82.) 

bizonyítja be, hogy a szerző Joseph Grossing. 
19 Vö. GBAGGEB: i. m. 83. 
2 0 Mindezt l.még részletesebben: GBAGGEB: i.m. 81 —82. ő t idézi HABEBZETTL: i .m. 79. 
2 1 L. HABEBZETTL: *. m. 78. 
2 2 L. GBAGGEB: i. m. 82.; HABEBZETTL: i . m. 80.1. 
2 3 L. GBAGGEB: i. m. 83. 
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Joseph Grossing tevékenységét kb. a századfordulóig ismerjük, s ez érdekes 
módon majdnem egybeesik utolsó kinyomtatott művének megjelenési idejével. 
Nyilvánvalóan téves néhány életrajzi lexikon azon adata, mely szerint Joseph 
Grossingot még I I . József elbocsátotta volna mint „megbízhatatlan embert",24 

az azonban kétségtelen, hogy Ferenc császár uralkodása idején megvált Bécstől, 
s később Grazban élt 1830-ban bekövetkezett haláláig. 

Több életrajz tesz említést magas fokú idegen nyelvi műveltségéről: hét nyel
vet tanult meg, köztük a törököt és a hébert is.25 Ugyanezen források tudnak 
arról is, hogy egy többnyelvű szótáron is dolgozott, amelyre hiába keresett 
kiadót; Graf fer sajnálattal említi meg azt is, hogy Joseph Grossing hátraha
gyott munkáit sem méltatják figyelemre.26 

Joseph Grossing kéziratban hátrahagyott szótárai valóban figyelemre mél
tóan sokirányú érdeklődésről adnak számot, hiszen Dél-Amerikától Kelet-
Ázsiáig számos nyelvet foglalnak magukban. A dél-amerikai nyelvek közül a 
Braziliában |tupi|, a Peruban |kecsua| és a Mexikóban beszélt indián nyelvek 
szótárait készítette el, valamint írt egy abiponi nyelvkönyvet; az ázsiai nyelvek 
közül szumátrai, jávai, maláj szótárt szerkesztett, ez utóbbit maláj—latin, 
maláj—német és német—maláj változatban is elkészítette, összeállított egy 
grúz—német és egy német—grúz, valamint egy kalmük szótárt. 

• 
I I . 

Az a nyelvi sokféleség, amelyet Grossing szótáraiban megtalálunk, már ön
magában is igen komoly és hosszadalmas munkát feltételez. A kéziratok kelet
kezési idejét nem ismerjük, datálva nincsenek. Valószínűnek tartjuk szonban, 
hogy ilyen hatalmas munka elkészítésére Grossing csak akkor lehetett képes, 
amikor Bécset elhagyta, azaz nyugdíjba vonulása után. Annál is valószínűbb 
ez, mert ha a szótárak korábban készültek volna, a szerző udvari szolgálata 
idején bizonyára talál lehetőséget azok megjelentetésére, de legalábbis több 
tudomása lett volna kortársainak és életrajzíróinak erről a tevékenységről.27 

S végül, e feltételezésünk mellett szól az a feltűnő ellentét is, amely műveinek 
kronológiájában látható. 1778-tól, 1803-ig meglehetősen sok művet publikált, 
kb. 17-et (némelyik mű ugyanis anonim jellegű, s Grossing szerzősége kétséges), 
ezzel szemben élete utolsó, csaknem 30 évében egyetlen műve sem jelent meg. 
Valószínűleg ezt az időszakot kell a szótárak hozzávetőleges keletkezési idejé
nek tekintetni. 

24 Vö.: Oesterreichische National-Encyklopaedie. 2. Bd. 427. Pallas és Révai lexikonai 
a fenti forrásban Joseph Grossingról olvasható adatokat tévesen Franz Rudolfnak tu
lajdonítják, míg a bibliográfiában (a Tabulae chronologiacae kivételével) valóban Franz 
Rudolf műveit említik meg. 

25Vö.: Oesterreichische National-Encyklopaedie. 2. Bd. 427. Pallas, Révai, uo. utób
biak természetesen tévesen ezt szintén Franz Rudolfról. 

26 Vö: WXJRZBACH: i. m. b. Bd. 376. Tévesen Wurzbach is Franz Rudolfra vonat
koztatja ezen adatokat. Vö. 6. jz. 

27 Hogy Joseph Grossing szótárairól sem kortársai, sem az utókor nem szerzett tudo
mást, szembetűnően bizonyítja az a tény, hogy Haberzettl idézett munkájában sem 
említi meg azokat. Haberzettl ugyanis igen alapos, az exjezsuiták politikai és kulturális 
tevékenységének minden területét tárgyaló művében külső fejezetben foglalkozik azok 
filológiai munkásságával is, ahol pl. a visszatért misszionárius, Joseph Bigniel abiponi 
nyelvkönyvét megemlíti (*. m. 200.). 
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A szótárak nyelvi sokfélesége még két, egymással összefüggő kérdést vet fel. 
Elsősorban azt, hogy Grossing hogyan volt képes ennyiféle, és egymástól ennyi
re távol eső nyelvek szótárainak elkészítésére, másrészt azt, hogy mi ösztönöz
hette őt ezeknek a munkáknak a megírására. Mindkét kérdés megválaszolásá
hoz némi támpontot adnak maguk a kéziratok is. 

A szótárak elkészítésének célját illetően egy mindegyik címlapon szereplő 
megjegyzésből kell kiindulnunk: „In gratiam (ill. In usum) peregrinantium 
conscripsit Josephus Grossing."28 Volt-e még tényleges hasznuk ilyenfajta 
újabb szótáraknak a XIX. század elején a misszionáriusok számára? Bár 
1773-ban XIV. Kelemen pápa rendeletével feloszlatta a Jezsuita rendet, s 
1776-ban a jezsuitákat Dél-Amerikából is kiűzték, ezzel a katolikus hittérítés 
nem szűnt meg. Más rendekhez tartozó misszionáriusok világszerte folytatták 
hittérítő tevékenységüket, hiszen pl. Mexikóban egyébként is ferencesek, domi
nikánusok és Ágoston-rendiek működtek. Többfelé találhatunk protestáns 
missziókat is. A Jezsuita rend visszaállítása után a Jézus Társaság tagjai is 
ismét visszatértek a missziókba* A misszionáriusok működésének színtere volt 
Amerikán kívül Ázsia és Afrika is, s tevékenységük még ezekben a viszonylag 
késői időkben is mindenütt több nehézségbe ütközött. 

Témánk szempontjából csupán a nyelvi nehézségekre szeretnénk röviden 
utalni. Már a legelső hittérítők felismerték, hogy eredményes működésüknek 
alapfeltétele a bennszülöttek nyelvének megtanulása. Kezdetben ugyanis jele
kel érttették meg magukat, s így a menny és a pokol kivételével szinte semmit 
sem tudtak elmagyarázni. Az indiánok nyelvének megtanulása pedig nem volt 
könnyű, egyrészt e nyelvek tényleges nehézségei miatt , másrészt sokféleségük, 
dialektális gazdagságuk miatt. Ezért, ahol lehetséges volt, a legelterjedtebb 
indián nyelv elsajátítását, ill. lehetőleg minden bennszülöttel annak elsajátít
tatását tar tot ták a legcélszerűbbnek (ilyen volt pl. Mexikóban a nahuatl, ill. 
Peruban a kecsua), kivételes esetekben, ot t , ahol nem volt ilyen „idioma 
generál", a spanyolt sikerült a hittérítés nyelvévé tenni (Venezuela egyes 
területein). I I . Fülöp amellett, hogy kívánatosnak tar tot ta a „lengua generál 
de los indios" ismeretét, különös fontosságot tulajdonított annak, hogy a spa
nyolt az indiánoknak is megtanítsák. A hódítók ellentmondásos politikájára 
jellemző, hogy ugyanakkor féltek is a spanyol megtanításától: „La connaissance 
du castillan eût été le premier pas vers une émancipation qui leur paraissait 
dangereuse,"29 s az indiánokat alkalmatlannak is tar tot ták a spanyol elsajátí
tására. Mindezekből természetesen következik, hogy a nyelvi nehézségek csök
kentésére igyekeztek minél több szótárat, grammatikát, nyelvkönyvet készíteni, 
valamint fordításokat bibliai szövegekből indián nyelvekre. Különböző okok 
miatt azonban e munkák jelentős része nem került kinyomtatásra, csak kézirat-

28 E megjegyzés Grossingnak csak a budapesti Egyetemi Könyvtárban levő kéziratain 
olvasható, a bécsi Nationalbibliothek-beliek közül az abiponi és a maláj —német, ill. német— 
maláj kéziratokon nem (ezeknek mikrofilmmásolata ugyanis szintén birtokában van ez 
Egyetemi Könyvtárnak), a többi kézirat címlapjának pontos szövegét nem ismerjük. 

29 L. RICABD, R.: La „conquête spirituelle" du Mexique. Essai sur l'apostolat et les métho
des missionnaires des Ordres Mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523—24 à 1572. Paris, 
1933. 70. A missziók nyelvi problémáit összefoglaló fenti ós további adatok ugyanebből 
a műből idézve, 1. 62. skk. Szintén Ricard munkáját használja fel Ch. MINGTJET Alexandre 
de Humboldt, historien et géographe de VAmérique Espagnole (1799—1804) c. művében is 
e téma tárgyalásához (1. 305. skk.; Diss. Univ. Paris, Paris, 1969), természetesen Hum
boldt művének s más modem szerzők adatainak felhasználása mellett. 



Joseph Grossing kéziratos szótárai 23 

ban maradt fenn, vagy el is pusztult.30 így érthető Humboldt megjegyzése, 
hogy t i . a művében31 közölt, indián nyelvekre vonatkozó mintegy 30 biblio
gráfiai adat abban a korban kivételesen sok, hiszen a legnagyobb könyvtárak
ban mindössze néhány spanyol—amerikai bennszülött nyelv nyelvtanja talál
ható. 

Humboldt 1799-től 1804-ig tar tó hatalmas délamerikai útján saját maga is 
megismerte a misszionáriusok nyelvi problémáit. Művében32 leírja, hogy pl. az 
indiánok az invierno ' tél ' és az infiemo 'pokol' szavak hasonlósága miatt nem 
tudják a poklot eső nélkül elképzelni, náluk ugyanis a tél az esős évszak. 

Nem tudjuk, hogy Joseph Grossing, Humboldt kortársa, szótárai elkészítését 
megelőzően ismerte-e Humboldt munkáját,33 az azonban mindenképpen való
színű, hogy a problémát magát, a hittérítők nyelvi problémáit ismerte,34 s szó
tárai megírásával valóban a misszionáriusok segítségére akart lenni. 

Joseph Grossing kéziratai keletkezésének vizsgálatakor fel kell vetnünk azt a 
kérdést, hogy e szótárakban a szerző vajon saját kutatásait, a helyszínen vég
zett gyűjtéseit adta-e közre. Képes lehetett-e az adott körülmények között arra, 
hogy elkészítse az egymástól mind földrajzilag, mind etnikailag annyira távol 
eső népek nyelvének szótárait? Ilyen gyűjtési munka elvégzése ugyanis minden 
egyes esetben speciális felkészültséget igényel. 

Az, hogy nem helyszínen végzett gyűjtésekkel van dolgunk, a missziók törté
netére vonatkozó szakirodalom adataiból is már valószínűnek látszik. Erre 
mutatnak ugyanis a missziók és missziósok, elsősorban jezsuita missziós tevé
kenység történetét feldolgozó, nyomtatásban megjelent azon legfontosabb 
kézikönyvek, monográfiák, amelyek a teljesség igényével gyűjtik össze a misz-
sziók történetét, vagy legalábbis tagjainak névsorát. Ugyancsak ezt mutatják 
a dél-amerikai utazók történetéről szóló munkák is: ezekben ugyanis Joseph 
Grossing dél-amerikai-útjáról, ill. tevékenységéről egyetlen adat sem található.85 

30 L. RICARD: i. m. 65. Ugyanitt leírja, hogy csak Mexikóban 1624— 1572-ig legalább 
109 ilyen mű keletkezett. Igen jelentős pusztulását okozta ezen műveknek, hogy 1577-
ben a Szent Hivatal és I I . Fülöp betiltotta az indiánok szokásairól szóló műveket, vala
mint a bibliai szövegek lefordítását indián nyelvekre (1. i. m. 77.). 

31 L. HUMBOLDT, A. von: Relation historique, Paris, 1814. 3. tome. 3. livre. 374. 7. jz. 
Hivatkozik rá MINGUET: i. m. 307. 

32 L. HUMBOLDT: i. m. 3. tom e. 3. livre. 198. sk. Idézi MTNGUET: i. m. 305. 
33 HUMBOLDT, A. von—BONPLAND, Ai.: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau 

Continent fait en 1799,1800, 1801,1802, 1803 et 1804. Paris, 1814-1825. 
34 Figyelembe vehetjük azt a körülményt is, hogy Grossing átélte a jezsuita hittérítők 

kiutasítását Dél-Amerikából, s ekkor a hazatért missziósoktól hallhatott e kérdésről; 
de az sem lehetetlen, hogy jezsuita-növendékként ismerte vagy hallott az 1768-ban 
hazatért és hazatérése után Komáromban plébánossá lett Zakarjás Jánosról, akitől szin
tén értesülhetett e problémáról. S természetesen egész sor útleírásban találkozhatott még 
e kérdéssel. 

36 L. többek között: HUONDERT, A., S. J. : Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. und 18. 
Jahrhunderts. Freiburg im Briesgau, 1899. — DUHK, B., S. J. : Geschichte der Jesuiten in 
den Ländern deutscher Zunge. 4. Bd. Im 18. Jahrhundert. München—Regensburg, 1928. 
— HUONDERT, A., S. J. : Der einheimnische Klerus in den Heidenländem. | Missions-
Bibliothek. | Freiburg im Briesgau, 1909. — ARENS, B., S. J. : Handbuch der katholischen 
Missionen. 2e. ] Missions.-Bibliothek. | Freiburg im Briesgau, 1925. — Ács T.: Magyarok 
idegenben. Bp., 1946. — Ács T.: Akik elvándoroltak. Bp., 1940. — SOMMERVOGEL, Ch., S. J . : 
Bibliothèque de laCompagnie de Jésus. 3. tome. Bruxelles—Paris, 1892. — VARGAS UGAR-
TE, IR.'.Jesuitas peruanos desterrados a Itália. Lima, 1934. — SIERRA, V.: Los jesuitas ger-
manos en la conquista espiritual de Hispano-América. Buenos Aires, 1944. — HUON-
DERT, A., S. J.: Der hl. Ignatius von Loyola und der Missionsberuf der Gesellschaft Jesu. 
Version castellana. Burgos, 1931. — ASPURZ, L. de: La aportación extranjera a las misiones 
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A nyomtatásban megjelent szakirodalmi munkákon kívül a témához kap
csolódó legfontosabb kéziratos dokumentumokban sem lelhető fel sehol sem 
Grossing neve. A Dél-Amerikába irányuló (jezsuita) missziós tevékenység egyik 
legfontosabb európai központja Madrid volt, ahol a témára vonatkozó leg
gazdagabb levéltári és egyéb dokumentumgyűjtemények jelenleg is találhatók, 
de ezekben sem lehet Joseph Grossing nyomára bukkanni.36 Hasonló a helyzet 
a budapesti Egyetemi Könyvtárban levő néhány Dél-Amerikát járt missziós 
kéziratával37 is, amely kéziratos gyűjteményekben szintén nem fordul elő 
Grossing neve. 

Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy Joseph Grossing nem 
saját gyűjtése alapján állította össze a szótárait, hanem egyéb források felhasz
nálásával. 

Tovább erősíti e felfogásunkat a szótárak szókincsének vizsgálata. Azokból 
ugyanis — ha helyszíni gyűjtés eredményeképpen jöttek volna létre — aligha 
hiányozhatnának a mindennapi életre, élettevékenységekre vonatkozó alapvető 
szókincs szavai. Ezek azonban Grossing valamennyi szótárában csak esetlege
sen fordulnak élő; helyettük megtaláljuk viszont a legkülönbözőbb földrajzi, 
növénytani, állattani, néprajzi, társadalmi stb. körülményekre vonatkozó 
szavak meglehetősen nagy gazdagságát. Az útirajzok tárgyi világa tárul tehát 
fel a szótárakból. Mindezek arra mutatnak, hogy Grossing elsősorban útleíráso
kat dolgozott fel szótáraiban. Vajon melyek ezek az útleírások, vagy egyéb 
munkák, amelyeket Grossing szótárai megírásához felhasznált? 

A XVI. század elejétől Grossing saját koráig, a XVIII—XIX. század fordu
lójáig számos olyan útleírás, ül. nyelvészeti munka (szótár) jelent meg, amelye
ket igen eredményesen hasznosíthatott kéziratai összeállításához. Grossing 
azonban kézirataiban a felhasznált forrásokat nem jelöli meg, azokra — művei 
alapján — csupán néhány utalásból lehet következtetni. Ezek az utalások 
részben az útirajzok íróinak nemzetiségére vonatkoznak („Galli, Hispani, 

espanolas del Patronato Régió. Madrid, 1946. — PASTELLS, P . : História de la Gompania 
de Jesús en la Provincia dél Paraguay \ Arg., Parag., Urug., Peru, Bolivia y Brasil \ según 
los documentos originales dél Archivo General de Indias. Madrid, 1949. — LECLERC, Ch.: 
Bibliotheca Americana. Paris, 1878. — URIARTE, J . B. de: Gatálogo razonado de óbras 
anónimas y seudónimas de autores de la Gompania de Jesús. 5 vol. Madrid, 1904—16. — 
STREIT, R.: Bibliotheca Missionum. 3. Bd. Amerikanische Missionslit. 1700—1909. 
Aaden, 1927. — FÜLÖP—MILLER, R.: Macht und Geheimnis der Jesuiten. Berlin, 1929. 
VAJDA L.: Nagy magyar utazók (XIX. század). Bp., 1951. — BOGLÁR L.: The ethnographie 
legacy of eighteenth century Hungárián travellers in South America. (Acta Ethnographica 
Academiae Scientiarum Hungaricae. 4. t. 1 — 4. fasc.) Bp., 1955. pp. 313—359. I t t feje
zem ki egyben hálás köszönetemet Boglár Lajosnak, akitől az indián nyelvek meghatáro
zásához igen nagy segítséget kaptam. 

36 A Biblioteca Nációnál kéziratos anyagára vonatkozólag 1.: PAZ, J.: Gatálogo de ma
nuscrites de America, existentes en la Biblioteca Nációnál. Madrid, 1933. — A Real Aca-
demia de la História jezsuita gyűjteményére vonatkozólag 1.: Papéles de Jesuitas. (Gatá
logo en manu8crito) I—III. t., valamint: Rodriguez-Monino, A.: Gatálogo de los documentos 
de America existentes en la colección de jesuitas en la Academia de la História. Madrid, 
1935. Az Archivo Histórico Nációnál anyagára vonatkozólag 1.: Documentos de Indias, 
siglos XV—XIX: catâlogo de la série existente en la Secciàn de Diversos. Por C. PESCADOR 
DEL H O Y O . Madrid, 1954. — Gonzales Potencia, A.: Extracto de catâlogo de los docu
mentos dél Gonsejo de Indias, conservados en la Sección de Consejos del Archivo Histó
rico Nációnál. Madrid, 1920. — A sevillai Archivo General de Indias anyagára vonatkozó
lag 1.: Gatálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Sevilla, 1930. 

37 A budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárában találhatók többek között Fáy 
Dávid és Zakarjás János levelei, É D E R X. Ferenc: Descriptio provinciáé Moxitarum in 
regno Peruano c. művének kézirata stb. 



Joseph Grossing kéziratos szótárai 25 

Portugalli, Germani etc. scribunt . . . " ) , részben pedig — néhol — egy-egy 
felhasznált mű szerzőjének a nevét jelölik meg. Ezek az utalások — mint látni 
fogjuk — az indián szavak latin nyelvű magyarázataiban fordulnak elő. 

A források megállapításához a legtöbb támpontot a Vocabularium Brasilia-
num cum dialectis Topinambuanorum et Americanorum sylvestrium című szótár
ban találjuk. Altalánosságban francia, portugál, spanyol és német szerzők mun
káinak felhasználására utal: 

Ahovay. Arbor intolerabilem spargens foetorem, dum secatur aut serratur. . . . Galli 
scribunt Auai in suis itinerariis.38 

Aiua. Est piscis magnus instar poissons orbiculaires Gallorum. . . . Dicitur etiam 
lahuakatto. 

Panapana. Piscis, . . . animali Zigone simillirnus, in Gallia Gagnole dictus. 
Tuir. Species Psittacorum, a Gallicis navigatoribus Moissons dictorum. 
Amakürib. Est piscis illi similis, quem Portugalli Bugallo nominant, . . . . 
Kolibri. Est avis, quae in Brasilia ita canit, velut philomena nostra. Verum ejus nomen 

Brasilianum est Güomanbüch. Portugalli in suis itinerariis scribunt Güaiminibique. 
In insulis Gallicis dicitur Bene. . . . 

Tatu. Animal, Hispanis Armadilla, Portugaliis Encubertado dictum. 
Boicininga. Est serpens ille toto orbe a veneno et crudelitate celeberrimus, Germanis 

Klapperschlange dictus. 
Sarrakou. Ortygometra, Germanis Wachtel König, Rex coturnicum. 

Grossing ezen szótárában név szerint is megemlít öt szerzőt, akiknek a 
munkájára hivatkozik, ezek: Léry, Thevet, J . de Laet, Marsden és Megiser. 

Léry neve a Vocabularium Brasilianumban az alábbi helyeken fordul elő: 

Iakuonassen, Iakupen, et Iakutin. Sunt très Phasianorum species. Léry in sou itinerario 
asserit nihil in orbe dari his delicatius, esuque sapidius. . . . 

Leripes. Ostrea (Brasilianis). Topinambuani dicunt Leri. Meretur hic notari, quod cele-
berrimo viro Lery per Brasiliam peregrinanti accidit. Interrogatus ab ipsis interpres 
ejus, quomodo nominaretur ipsius herus, sciens Brasilianos ostreis delectari respondit: 
Lery-ussu. Volebat ille Magnum Lery significare, verum Brasilianorum Capitaneus 
Magnam Ostream intelligens exclama vit: Irende repiak ! aut irende repiak aut ! Che 
raire the ! Uerete Kevoji Lery-ussu, Ymeen ! Videte ! advenit ! videte saltem, ecce advenit 
ille, qui nostri recordatus est, dilectus filius, Magna Ostrea ! Ah ! 

Tapirussu. Est primum et potissimum Brasiliae animal, magnitudine et forma Vaccae 
fere simillimum. De quo Lery et Thevet legi merentur. 

Tonu. Est cinerei coloris lacerta, . . . praebet caro ejus unum de iis cibis, quos Lery in 
suo itinerario in America bonos dicit et sapidos. 

Ki tehát a brazil—indián szavak latin magyarázataiban a fenti formákban 
említett Lery? Grossing — mint az alábbiakban kimutatjuk — Jean de Léry,39 

burgundiai származású utazóra hivatkozik, akit 1556-ban a genfi református 
egyház hittérítőként küldött Brazíliába. Ezen útján szerzett tapasztalatait 
írta meg „Histoire d'un voyage, fait en la terre du Brésil autrement dit Améri
que . . . , ensemble la description de plusieurs animaux, arbres, herbes et autres 
choses singulières et du tout inconnues par de ça, le tout recuilli sur les lieux 
(La Rochelle, 1578). Léry e művének több francia nyelvű és más nyelvekre 

38 A Grossing-szótárakból vett idézetek pontos helyét nem jelöljük lapszámokkal, mert 
a szótárak eredetileg nincsenek lapszámmal ellátva, s a betűrendes elrendezés következ
tében minden könnyen visszakereshető. 

39 L.: Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Publ. sous la direction de HOEFER. 30. tome. Paris, 1859. 900. h. 
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lefordított kiadása jelent meg rövidesen.40 Mint alább bizonyítani fogjuk, Léry-
nek ez az a műve, amely Grossing tupi szótára egyik forrásának tekinthető, bár 
ezt kéziratában Grossing pontosan nem nevezi meg. A kiadások közül feltehe
tően német nyelvűt használt, miként arra a kézirat helyesírási megoldásai 
következtetni engednek. Mindenesetre bizonyíthatóan nem a latin fordítást 
vette alapul: ennek ugyanis helyesírási jellemzői eltérnek Grossing munkájáétól. 
Ugyancsak nem szó szerint egyezik meg Grossing latinjával — mint alábbi 
anyagunk bizonyítja — a Léry könyvének végén található, s Grossing által 
csaknem teljes egészében átvet t tupi párbeszéd-gyűjtemény latin fordítása. 
Grossing egyébként Léry szövegét az alábbi példák esetében is felhasználja, 
anélkül azonban, hogy ezekben Léryre mint forrásra hivatkozna: 

Léry (286): Epé noéré, coih-péroupichah-maé Î — Vester autem 
princeps bona ne habet Î41 

Gr. Epe nőkre koih perupicha mae ? — Habetne vester princeps 
multa bona î 

Léry (286): Moboii-pe-perouhichah hatou Ï — Quot habetis dominos î 
Gr. Móbui pe rerupicha gatu ? — Quot habetis dominos î 

Léry (286): Moroéré-chih-gue. — Non plures habemus. 
Gr. Moroere chih gue. Modus loquendi: Non habemus plus. 

Léry (287): Seta-gatou. — Plures quam possim dicere. 
Gr. Séta gatu. — Plures, quam numerari possint. 

Léry (287): Niresce nouih-ichopene ? — Nunquid mihi recensebis î 
Gr. Niro8ce nuih icho perte ? — Non vis tu mihi illa nominare T 

Léry (287): Yporrenc pe-peretani î — Locus vestrae originis est-ne pulcher ? 
Gr. Iporrenc pe paratani ? — Estne locus, unde tu es, pulcher ? 

Léry (287): Vate-gatou-pé î — Suntne multum excelsae î 
Gr. Vate gatu pe ? — Suntne valde alta ? 

Léry (287): Mahmo. — Multum. Id verő vocabulum admirantis est. 
Gr. Mahmo. — Multus, a, um. 

Léry (292): Aico. — sum. Gr. Aiko — ego sum 
Ereico. — es Ereiko — tu es 
Oico — est Oiko — ille est 
Oroico — sumus Oroiko — nos sumus 
Peico — estis Peiko — vos estis 
Auraé oico — sunt Auraheoiko — Uli sunt. 

A Léry útleírásából vett idézetek fenti összehasonlítása Grossing kéziratáé
val már önmagában is bizonyítja, hogy Grossing Léry művét felhasználta. Sőt, 
valamennyi közül ezt kell a brazil—indián szótár legfontosabb forrásának tekin
teni. Ugyanazoknak a témaköröknek a szavait foglalja magában, amelyeket 
Léry útleírásában feldolgoz, s igen ritkán fordul elő, hogy az útleírásban talál
ható szavak, kifejezések, fogalmak ne kerültek volna be Grossing szótárába is. 
Az alábbi — esetlegesen kiemelt — összehasonlító példákban Léryre történő 
közvetlen hivatkozás ugyancsak nem fordul elő, az indián szavak magyarázatai
nak alábbiakban való megegyezése azonban it t is igazolja, hogy Grossing forrása 
Léry műve volt: 

40 A mű francia nyelvű kiadásai: Genf, 1578; 1580; 1594; 1599; 1600; 1611; latin fordí
tás: Genf, 1586; 1594; Frankfurt a. M., 1592; 1605; 1630; német fordítás: Frankfurt a. M., 
1593; holland fordítás: Leiden, 1706; 1707; 1727; angol fordítás: 1625. 

41 Az idézeteket L É R Y : História navigationis in Brasiliam quae et America dicitur. 
(Genevae), 1586. kiadásából vettük, a locusokat e kiadás lapszámaival jelöljük. Grossing 
nevét az idézetekben „Gr." betűkkel jelöljük. 
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Léry (86): Araroye . . . pennarum fasciculus . . . , hunc tergo imponunt. 
Gr. Araroya. Pennarum diversarum copia, quam circa lumbos 

instar corbis gestant. 
Léry (89): Vignol; Cochlea minuta. 

Gr. Vignol. Limax, Cochlea terrestris. 
Léry (92): (foeminae), quas üli quoniam, et quibusdam in locis ex quo commercium cum 

Lusitanis habent, macia nominant, . . . . 
Gr. Quoniam. Sic nominantur in genere tarn mulieres, quam 

puellae. A quo Portugáliai ad Brasiliam pervenerunt, 
Macia dicuntur. 

Macia. Vide sub Quoniam. 
Léry (109): Moussacat. Pater familias. 

Gr. Moussakat. Pater familias, qui peregrinantes hospitaliter 
suscipit. 

Léry (113): Boucanare. — Coquere. 
Gr. Bukanar. Coquere. 

Léry (113): Boucan. — Crates lignea. 
Gr. Bukan. Dicitur illa cratium species, e ligno facta, super qua 

caro de tapirussu siccatur. 
Léry (115): Agouti . . . fera rusa, nefrendis triginta altitudine, pede bifido, brevissima 

cauda, rostro et auriculis fere leporinis, palato gratissima. Sunt aliae 
duorum aut trium generum, quas Tapitis appellant, . . . similes le-
poribus . . . . 

â Gr. Aguuti. Animal, nefrendi quatuor circiter hebdomadarum 
simile, cujus caro esu gratissima est. Est etiam alia hujus 
species. Vide sub Tapiti. 

Tapiti. Species leporis. 
Léry (115): Taiassou . . . aper Americanus. 

Gr. Tajassu. Aper. 
Léry (117): Touous . . Lacertae. 

Gr. Tovou. Lacerta viridis. 
Léry (122): Gay. Cercopitecus parvulus atque niger. 

(123): Sagouin. Alterius generis Cercopithecus. 
Gr. Kay. Simiae parvae et nigrae. Megiserus hanc simiam 

Cercopithecum appellat. Vide Sagovin. 
Sagovin. Idem quod Kay. 

Meg. (I. 242): Cercopithecus. Brasil. Gay, sagovin.** 
Léry (124): Hay. Deforme animal, magnitudine canis est, facie Cercopitheci, ventre 

pendulo . . . . 
Gr. Hay. Est deforme animal, magnitudine canem domesticum 

aequans. Facies ejus humanae multum similis, et venter 
ventri porci praegnantis. The vet in suo itinerario Haut 
illud nominat. 

Léry (166): Manobi .. . avellanarum nucum genus sub terra nascentium. 
Gr. Manobi. Species nucum, in terra crescentium, colore cinereo, 

saporis optimi. 

Jean de Léry mellett, néhol vele együtt hivatkozik Grossing Thevet-re mint 
szómagyarázatainak forrására. Az irodalom adatai szerint André Thevet,43 

Léry kortársa, több éves keleti utazás után, ugyanazzal a református misszió
val érkezett 1556-ban a tupi indiánok földjére, mint Léry, de megbetegedett, 
s még ugyanebben az évben vissza kellett térnie Franciaországba. 1558-ban 
publikálta Párizsban Les singularités de la France Antarctique, autrement 
nommée Amérique, et de plusieurs terres et isles découvertes de nostre temps című 
művét, majd 1571-ben s 1575-ben Párizsban jelent megZa cosmographie univer-

42 L.: MEGISER, H.: Thesaurus polyglottus. Francofurti a. M., 1603. A Megisertől való 
további idézeteket is e kiadásból vesszük; a szerző nevét „Meg." formában jelöljük, s fel
tüntetjük az idézetek helyének kötet- és lapszámát. 

43 L.: Nouvelle biographie générale. 45. tome. Paris, 1870. 127. h. sk. 
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selle című munkája. E műveiben Thevet Amerikát, amerikai útjait és élményeit 
írja le, azonban — a kortársak állításai szerint — a valóságnak meg nem felelő 
képet fest az Újvilágról. Beszámolója olyannyira eltér a valóságtól, hogy Léry 
fent idézett könyve megírásának expressis verbis megfogalmazott célja egyút
tal Thevet állításainak helyesbítése is volt. így szükségszerű, hogy Grossing, ha 
Léry művét ismerte és használta, Thevet nevével és műveivel is megismerked
jék. Thevet neve háromszor bukkan föl Grossing Vocabularium Brasilianumá,-
ban: 

Hay. . . . Thevet in suo itinerario Haüt illud nominat. 
Arabutan. Celeberrima arbor, cujus lignum sub nomine ligni Brasiliani notum est. Thevet 

in suo itinerario seribit Orabutan. 

A Tapirussu magyarázatánál pedig Grossing Léry mellett Thevet ezen állat
ról szóló leírását is olvasásra ajánlja. 

Milyen további forrásmunkákból dolgozhatott Grossing? Mind Léry, mind 
Thevet útleírásait felhasználta Jean de Laet,44 belga geográfus és filológus, aki 
a XVII . század első felében számos útleírása mellett az Újvilágról is írt egy 
hatalmas földrajzi munkát Novus orbisi5 címmel. Laet ezen műve azért különö
sen értékes, mert a korában ismert valamennyi jelentős hasonló munka felhasz
nálásával készült, mint arról a szerző bibliográfiai jegyzékében és másutt is 
említést tesz. 

Jean de Laet neve Grossing kéziratai közül csak a brazil—indián szótárban 
fordul elő egyetlen egy helyen : 

landükohu. Struthio. Hujus históriám naturalem vide in Ioann. de Laet Descript. Americ* 
libr. XV. cap. 7. 

Mint azonban azt az útleírásnak a szótárakkal történt összehasonlítása bizo
nyítja, Laet idézett művét Grossing nemcsak ezen a helyen használta fel, hanem 
mind tupi, mind kecsua, mind pedig mexikói szótára számára igen sok anyagot 
kölcsönzött belőle. 

A tupi szótárt illetően elképzelhető, hogy Grossing bizonyos helyeken Léry, 
ill. Thevet műveit nem közvetlenül idézi, hanem Laet közvetítésével, aki művei
ben Brazília leírásához elsősorban e két szerzőre támaszkodik. (Ilyen szavak pl. : 
Tatu, Aguti, Pag, Choyne, Manobi, Hay, Arabutan, Tapirussu stb.) Laet művé
nek forrásként való felhasználását jobban bizonyítja azonban olyan szavak 
előfordulása Grossing kéziratában, amelyeket Laet nem Léry, ill. Thevet leírása 
alapján közöl. Ilyenek pl.: 

Laet (559): Gupayba, arbor instar ficus, . . . effundit magnam copiam limpidissimi 
ölei . . . commendatur id imprimis ad vulnera curanda. . . . Oleum 
hoc vulgo appellatur Copal-yua.** 

Gr. Küpayba. Arbor nostrae ficui similis Kopal yua. Est oleum 
nobis sub nomine Gopaivae notum, in vulneribus pro-
batissimum. 

Laet (560): Ambayba arbor ficui itidem similis  
Gr. Ambayba. Arbor ficui similis, . . . . 

44 L.: uo. 28. tome. Paris, 1859. 665. h. 
45 Novus orbis, seu Descriptionis Indiae Occidentalis libri XVIII. Lugd. Batav., 1633. 

Az alább következő illusztratív szövegrész e kiadásból készült fotómásolat. 
46 LAET: NOVUS orbis c. művének Lugd. Batav., 1633. kiadásából idézünk, a lapszámok 

feltüntetésével. 
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Laet (560): Anda, vasta atque elegáns arbor, cujus lignum plurimi est usus: e fructu 
autem extrahunt barbari oleum quoddam, quo corpora sua inungere 
consueverunt, cortice autem ad pisces capiendos utuntur; aqua enim, 
in qua maceratus fuerit, animantes omnes veluti soportantur. 

Gr. Anda. Arbor formae pulcherrimae. Fólia ejus praebent 
oleum ungendo corpori praestantissimum. Aqua, cui 
cortex aliquot diebus inhaeret, adipiscitur vim omnia 
animalium gênera obstupefaciendi. 

Laet (560): Ajuratíbira arbustum tantum, ferens fructum rubrum e quo barbari oleum 
ejusdem coloris conficiunt, quo corpora sua soient illinere. 

Ajabutipita arbuscula quinque aut sex palmos alta, fért fructus 
similes Amygdalis, sed nigros, e quibus oleum ejusdem 
coloris exprimitur . . . . 

Gr. Ajuratíbira. Futex rubrum fructum ferens, ex quo rubrum 
oleum exprimitur pro unguentis perutile. Vide Aja
butipita. 

Ajabutipita. Frutex fructum nigrum Amygdalis similem pro-
ferens, ex quo oleum exprimitur . . . . 

Miként Laet nevét is csak egyszer említi, hasonlóképpen egyszer tesz említést 
Grossing a brazil—indián szótárban egy Marsden nevű szerzőről is: 

Hiurae. Guajacum. De hoc elegantem descriptionem habet Marsden in sua história 
natúrali Sumatrae. 

Első olvasásra elég különösnek tűnik, hogy egy dél-amerikai nyelv szótárában 
a szerző délkelet-ázsiai természetrajzra hivatkozik, ez azonban Grossing egyéb 
műveinek ismeretében érthető. Az angol orientalista, WilHam Marsden47 

The history of Sumatrae . . . with a description of the natural productions című 
művét48 ugyanis Grossing minden bizonnyal szumátrai szótárának egyik forrása
ként használta fel, a fent idézett esetben viszont nem forrásként használja 
Marsdent, hanem csupán felidézi Marsden leírását a Ouayacum-ról. így Marsden 
művét természetesen nem sorolhatjuk Grossing tupi szótárának forrásai közé. 

Grossing indián szótárai közül a brazíliaiban szintén egyetlen egyszer utal 
Hieronymus Megiser nevére: 

„Kay. Simiae parvae et nigrae. Megiserus hanc simiam Cercopithecum appellat". 

Megiser munkáit azonban — mint azt alább bizonyítani fogjuk — több szó
tárában használja fel, s nemcsak a dél-amerikaiakban, hanem a maláj, a szumát
rai és a jávai szótáraiban is, sőt — feltételezésünk szerint — kétségtelenül a 
Vocabularium veterum chymistarum, magorum et herbariorum egyik forrása is 
Megiser. 

Hieronymus Megiser49 1553-ban született Stuttgartban, később Padovában 
és Grazban élt, majd a lipcsei egyetem professzora lett. Olyan tekintélyes, széles 
körű nyelvészeti munkásságot hagyott maga után, amely a nyelvek iránt 
érdeklődő Grossingra minden bizonnyal igen erős hatást gyakorolt. Utikönyve
ket írt, elkészítette az első török nyelvtant, egyéb szótárai mellett német— 
latin—illyr—olasz szótárt írt, foglalkozott a héber nyelvvel, s a Spéculum 
alchymiae című munkáján kívül elsősorban polyglott szótárai váltak Grossing 

47 Vö.: Nouvelle biographie générale. 33. tome. Paris, 1860. 965. h. skk. — Marsden 
(1754—1836) kb. kortársa volt Grossingnak. 

48 London, 1783; 1784. 
49 L.: Allgemeine deutsche Biographie. 21. Bd. Leipzig, 1885. 183. Ugyanitt teljes bib

liográfia található Megiser munkásságáról. 
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munkáinak forrásává, különösen Thesaurus polyglottus*0 című műve. Grossing 
maga nem jelöli meg, hogy Megiser melyik munkájából kölcsönzött szótárai 
számára. 

Megiser Thesaurus polyglottusánsk. alapnyelve a latin: a latin szavak ábécé 
sorrendjében adja meg a szavak egyéb nyelvű jelentéseit. Közülük elsőként 
néhány brazíliai indián szót emelünk ki, amelyek Grossing szótárában is azonos 
formában fordulnak elő: 

Meg. (I. 55.): Affero. Brasil: arout. 
Gr. Arout. Adferre. 

Meg. (I. 48.): Aer. Brasil: arre. 
Gr. Arre. Aer. 

Meg. (I. 7.): Abluo. Brasil: taje. 
Gr. Taje. Lavare, abluere. 

Meg. (I. 568.): Frons. Brasil: shua. 
Gr. Shua. Frons. 

Meg. (I. 290.): Columba. Brasil: pegassou. 
Gr. Pegassu. Perdix, magnitudine turturis. (E madárról Grossing való

színűleg máshol is olvasott.) 
Meg. (I. 58.): Age ! Brasil: nein. 

Gr. Nein! Heus tu ! Age ! 
Meg. (I. 65.): Albus. Brasü: tin. 

Gr. Tin. Nasus. Etiam albus, a, um. 

A fenti kiemelt néhány példából is jól látható, hogy Grossing — bár egyálta
lán nem utal forrására — ezen esetekben Megiser Thesaurus polyglottus&ból 
merített. Valószínűleg elsősorban Megiser munkája tet te lehetővé Grossingnak 
azt is, hogy brazil—indián szótárában különbséget tudjon tenni a különböző 
bennszülött nyelvek, ill. dialektusok között. Amikor ugyanis ismeri az adott szó 
dialektális hozátartozását, azt szótárában jelöli is. Ebben Megisert követi, pl.: 

Meg. (I . 110): Aquila. Silv. Americ.: ageatouph. 
Brasil.: ouralwuassoub. 
Canib.: outa ouram. 

Gr. Ageatouph. Aquila. Vide Ura-uassub. 
Urahuassub. Aquila. Sylvestres Americani ageatouph, 
Canibales oura-ouram nominant. 

Meg. (II. 530): Soi. Brasil: carabsoub. 
Tupi: covarassi. 

Gr. Karabsoub. Sol. Vide Kovarassi, Kurassi Kovarassi. Idem 
quod kurassi et karabsoub. Kurassi. Sol (Topinambuanis). 

• 

A brazil—indián szótáron kívül Megiser polyglott szótára Grossing Vocabula-
rium Mexicanumébn&k is egyik legfontosabb forrása. Bár a Vocabularium Mexi-
canum esetében egyetlen idézett szerző neve sem fordul elő a szavak magya
rázataiban, teljes biztonsággal állítjuk, hogy Grossing mind Megiser, mind Laet 
már említett művét mexikói szótárához is felhasználta. Megiser soknyelvű 
szótárából csaknem valamennyi mexikói—indián szót átveszi, még helyesírásá
ban is követve, a szavak esetleges változatainak feltüntetésében is, pl. : 

Meg. (I. 48): Aer. Mexiean: ehecatl. 
Gr. Ehecatl. Aer. 

60 Thesaurus polyglottus, vei Dictionarium multilingue ex quadrigentis circiter tam veteris, 
quam növi . . . Orbis nationum Unguis . . . constans. Franeofurti ad Moenum, 1603; 
2. ed.: 1613. Az Egyetemi Könyvtárban 1.: RMK I. 45/a sz. alatt. 
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Meg. (I. 162): Balaena. Mexican: altapatli, altcipatl. 
Gr. Altapatli, aliis etiam altcipatl. Balaena. 

Meg. (I. 822): Lumen. Mexican: tlepuca. 
Gr. Tlepuca. Lux, lumen. 

Meg. (I. 93): Annulus. Mexican: caricona. 
Gr. Caricona. Annulus, circulus. 

Meg. (II. 200): Panis. Mexican: fona. 
Gr. Fona. Panis. 

Meg. (I. 108): Navis. Mexican: Accoler. 
Gr. Accoler. Navis. 

Szerepel azonban Grossing mexikói—indián szótárában sok olyan szó is, 
amelyek Megiser szótárából hiányoznak. 

(Ilyenek pl.: Ahcolli. Humérus. — Ameyatli. Scaturgio. — Atlantitli. Rivus. — Atoyatl. 
Fluvius. — Acuetzpálin. Lacerta. — Gamactli. Os, oris. — Chichi. Canis. — Chichitl. 
Pulmo. — Chiciltik. Ruber, a, um. — Colotl. Scorpio. — Huilotl. Columba. — Ixcuaitl. 
Frons, tis stb.) 

• 

Ezen szavak forrását másik műben kell tehát keresni. 
E másik mű pedig, mint az alábbiak alapján állíthatjuk, kétséget kizáróan 

Laet Novus orbisánebk ,,Nova Hispania"-val, azaz Mexikóval foglalkozó ötödik 
könyve, amelyre Grossing egyáltalán nem hivatkozik, s még a szerző nevét sem 
említi e művében. E könyvből Grossing maradéktalanul felhasználta az alább 
idézett szógyűjteményt, amely magában foglalja a testrészeket, a színeket, 
bizonyos természeti jelenségek szavait, három személyes névmást, a rokonsági 
fokok megjelölésének szavait, bizonyos számokat, a napok, hónapok, évek 
neveit, s általában az időszámításra vonatkozó szavakat. 

(Grossing munkájának idézése, mivel Laet e szógyűjteményével teljesen 
megegyezik, i t t felesleges. Egyetlen kivétel az „Accipiter", amelynek mexikói 
megfelelője Grossingnál a „Loli", a Laetnél előforduló „Cacalirí'-nal szemben. 
Ez az eltérés Grossingnál Megiser hatását tükrözi: 

Meg. (1. 22): Accipiter. Mexican: Loli. 
Gr. Loli. Accipiter. 

Ugyanakkor a „Cacalin" is szerepel Grossing mexikói szótárában: Gr. Cacalin. Milvus. 

Az eltérés tehát mindössze annyi, hogy az „accipiter" helyett a hasonló jelen
tésű „milvus" a szó latin fordítása.) 

Laet szószedetének felhasználása mellett Grossing természetesen e mű szöveg
részéből is sok egyéb szót emelt ki szótára számára. Ennek bizonyítására is 
idézünk néhány példát: 

Laet (223): Tepecopalli quahuitl, id est Copal montanensis; quae est arbor modica foliis 
arbuti, ferens fructus similes glandibus . . . . 

Gr. Tepecopalliquahuitl, id est, Copal montanum. Arbor me-
diocris, fructum glandi similem habens. . . . 

Laet (223): Tecopalquahuitlpitzahuac, id est Copal arbor subtilibus frondibus; . . . exsu
dât lachrymam sive speciem thuris, quae paulo nigrior est . . . . 

Gr. Tecopalpitzahuak, id est: Copal parva fólia habens. Habet 
guttam, sive gummi nigrum, thus redolens. 

Laet (223): . . . Xochicopalli, id est, Copal floridum (vocatur et Xarapisca) . . . . 
Gr. Xochicopalli. Arbor eadem, quae Xarapisca. Gr. Xarapisca. Vide 

Xochicopalli. 
Leat (224): . . . Garanna: haee eliquatur e grandi arbore, quam barbari Mexicani vocant 

TlahuilMocan . . . . 
Gr. TlahuilMocan. Arbor, ex qua gummi Garanna habemus. 
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O C C I D E N T . LIB, V. 
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Frons 
Oculi 
An res 
MaxilLr 
Os 
Denres 
Lingua 

o Collum 

Tzoniccoatli 

Ixcuaitl 
Ixtelolotli 
?(ac4Ztli 
CamAchaüi 
Ca m a Uli 
Tlantli 
2\cnepilli 
Coco iL 

Pc&us Tdchiquuthtli Jecur 
Humcri Abcolli Cor 
Brachia Mat\otzopttU Pulmoncs 
Manus Maytl Lien 
Digiti Mahpilli Rencs 
LTngues Tzthl Genua 
Nervi TUlhuyaotl Crura 
Vena: Tetzalhuyotl Pedcs 
Venter xittantli Surse 
Dorfum CuitLpantli Tali 

Colorum varietates difccrnumrhoômodo : 

241 

TeltepAchtlt. 
Jollochtli 
Cbicbitl 
Taxixtecon 
Netloc7etenca 
Tlangttaitl 
Metzquauhyotl 
Jcxitl 
CotTjli 
Xoqtiochtlantli* 

Candidum Izt.tc 
Luteum Coztic 

Nignim Tltliic 
Viridcm ^tßttic 

Pardum Nextic 
Rubrum Chichiltic 

Cxruleum Texntic: 

Herum naturalium nomina hxc obfervanda duximus. 
M on s 
Colîis 
Vallis 
Arbor 
Hcrba 

-o Fons 
Torrcns 
Fluvius 
Pons 
Lacus 
Anguis 
Formica 
Ignis 
Cinis 
Carbo 

5 ° Pluvia 
Ventus 
Gela 

fëuatibtU 
Tépeti 
Ixtkhuatl 
Ghfabidtl 
Xihtiiti 
\_Ameyttti 
Jtl.intitli 
Atoyatl 
£h<xuhpanûi 
Ziihz.Acs.tlt 
Cohmtl 
Jzcatl 
lletl 
Nextli 
Tecolli 
OninhttiztU 
Tcccatl 
Zeil 

Ccrvus Ma'Xitl 
Cuniculus Tuchtli 
Sus Vitzotl 
Lco Ocelotl 
Lupus CtiCtUchtli 
Vulpecula Coyotl 
Felis Miztti 
Canis Chichi 
Equus Ctibuyao 
Taurus Qutquahne 

Anfcr TkhUcAtl 
Anas CAnauhtlï 
Palumbis Hnilotl 

Pchmpatox 
Colotî 

Pavo 
Scorpio 
Pc dieu lus Aiemitl 
Au rum Coztic 
Argcntum Teocuithti 
Plumbum Temeztli 
Ferrum Tepoztli 
Cœlum 
Sol 
Luna 
Stella 
Nubes 
Toni t ru 
Fulgur 

jlhuicatl 
Tonatiuh 
Metztîi 
Citlabin 
MixtU 
TUtlstzinil 
Thhmtequiliztlï 

Lacertus Acnetzpulin. 
Pulex Tecpin 
Accipiter Cacalin 
Aquila Cttauhtli 
Corvus Acatlotli 
Piittacus Ttiznene 
Pica Hueytzamtl 
Coturnix Zulw 

Perfonasita diftinguunt, 2fr£/M//cgo, Tehuatl,m^Tehuatl,illc. 
Gradusica: VatcvTahtli Mater nantit Yi\m<iTcpiltzinYA\zTet4chpoch Fráter 

Teoqiiichtnich, Soror Tehneltinh, Avus Tccoltzin Patruus Tetlabtzin Dominus 
Teuthli Servi TUcoti. 

Denique numerant in hune modum. 1 ceauc centetUz orne, iyei, 4 ttAhuy, 5 W4-
ctiilli, 6 chtcaaccn, 7 chicome, 8 chicueyy 9 Chicunahuni, 10 Matlaftlh 15 Caxtolli, 20 zem-
pohu'alli, 40 ompohualli, 50 ompohualhonMatlaäli, 60yepohitaUi, 70 yepohuatli on mat-

4 ° Uaii;%o NauhpohtiAlUi 90Nanpohaafli on MatUclli. 100 macuüpohuAllt. loaoontzontti 
ij>.w niAcnttpohuAlli, &c. 

file:///_Ameyttti
http://Ziihz.Acs.tlt
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Laet (228): . . . Tecotl quam Hispani vocant palmam montensem et nonnulli Indi 
Quauhtlepopotli . . . . 

Gr. Yecotl. Arbor, Hispanis pálma montana dicta, est eadem 
cum Quauhlopopotli. 

Grossing 259 szót tartalmazó Vocabularium Mexicanum-ának forrásmunkáit 
azonban művében nem jelölte meg. Forrásra vonatkozólag egyetlen konkrét 
utalást tesz csupán: „Xalxocoatl. Arbor,in história naturali Indiae sub nomine 
Guayàbo nota". A XVI—XVII. század folyamán különböző szerzőktől több 
hasonló című munka született, közülük Grossing — feltételezésünk szerint — 
José de Acosta (1539—1600) jezsuita szerzetes História natural y moral de las 
Indios című munkáját használta, amely többek között Laet Novus orbisánák-
is egyik fontos forrása. Kevés számú mexikói—indián szót Grossing e műből is 
kölcsönözhetett, elsősorban azokból a fejezetekből, amelyek a címben említett 
általános, szisztematikus természetleírást tartalmazzák. Acosta művének 
„Nueva Espana"-val foglalkozó külön fejezete ugyanis Mexikó történetét, tár
sadalmi viszonyait és meghódítását úgy írja le, hogy indián szavakat az el
beszélésben nem hoz. 

Ugyancsak felhasználhatta Grossing Acosta e művét kecsua szótárához is, 
Acosta ugyanis, mielőtt 1586—1587-ben 1 évet Mexikóban töltött, 1572-
től Mexikóba való indulásáig Peruban élt. 

Gonzalo Fernández de Oviedo (1478—1557) ugyancsak hasonló című munkát 
írt, História generál y natural de las Indias címmel. Oviedo, akárcsak Acosta, 
több évet töltött az Újvilágban; több utat te t t Közép- és Dél-Amerikában, ill. 
Mexikóba. V. Károly hivatalos krónikása, a történész és politikus Ovideo művé
ben szintén részletes leírást ad a meghódított vidékek természeti sajátosságai
ról, társadalmi viszonyairól, és történetéről. Külön könyvben írja le ő is Mexikó 
és Mexikó meghódításának történetét, társadalmi rendszerét. Bár a mű szöve
gével egyértelműen nem bizonyítható, hogy azt Grossing közvetlenül felhasz
nálta volna, de lehetséges, hogy a fenti História naturalis Indiae utalás Oviedo 
e művére vonatkozik.51 

Harmadik, „perui—indián" szótárában Grossing még a mexikóinál is keve
sebb támpontot nyújt a forrásmunkák feltárásához. Mindössze néhányszor 
utal forrásai spanyol, francia, ill. angol voltára: 

Caa. Est prima species nobis sub nomine Herbae Paraquaicae nota. Altera dicitur Gaamini. 
Gaacuys est species tertia; denique Gaaguazu species ultima. Tertia Hispanis Yerva de 
Pálos dicitur. 

Ghuquivitu, sive prout Hispani male pronunciant, Ghucúytu, est ingens lacuna . . . . 
Gotopaxi. Mons ignivomus in Peruvia, de quo multa memorabilia leguntur in diversis 

itinerariis Anglorum et Gallorum. 

"Acostara vonatkozólag 1.: SOMMERVOGEL, Ch., S. J. : Bibliothèque de la Compagnie 
de Jésus. 1. tome. Bruxelles—Paris, 1890. 31. sk., és ACOSTA, J . de: Obras. Madrid, 1954. 
(Biblioteca de autores espanoles.) Estudio preliminar de F . Mateos. VII . 1. skk. Idézett 
műve: História natural y moral de la Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo y 
elementos, metales, plantas y animales délias: y los ritos y ceremonias, leyes y goviemo y 
guerras de los Indios. Sevilla, 1590; Madrid, 1608; 1792; valamint német, angol, holland 
és francia fordításokban. — Övied óhoz vö.: Enciclopedia universal ilustrada europeo-
americana. 27. tomo. Madrid, 1925. 1228. skk., valamint GARCIA LOPEZ: *. m. 177. 
Műve: História natural y generál de las Indias. Madrid, 1851. — A fenti műveken kívül 
hasonló címmel jelent meg többek között: Bartolomé de Las CASAS: História generál de las 
Indias (1552—1561); Francisoo Lopez de GÓMARA: História generál de las Indias (1552); 
stb., amely műveket Grossing esetleg szintén ismerhette. 

3 Magyar Könyvszemle 
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E néhány utaláson felül azonban Grossing Vocabularium Peruvianumêb&n 
sem szerzői nevet, sem mű címét nem említi, forrásait tehát nem jelöli meg. 

Kézenfekvő, hogy Laet munkáját i t t is használta. Laet művén kívül azonban 
Grossing egyéb munkákat is felhasznál, mint az alábbiakban ezt kimutatjuk 
a Laetnél nem szereplő adatok alapján. 

Minthogy Spanyolország Dél-Amerika gyarmatosításában főszerepet ját
szott, mind a XVI., mind pedig a XVII . században számos dél-amerikai útirajz 
született hazatért utazók tollából. Perura, az inkák történetére vonatkozólag 
a legjelentősebbek közé tartozik Garsilasso de la Vega, az , ,Inka" munkássága. 
Az „inka" Garcilasso de la Vega52 (1539 — 1616), egy előkelő családból származó 
spanyol konkisztádor és egy inka hercegnő gyermeke, 20 éves korában hajózott 
át Spanyolországba, ahol haláláig élt. 1609-ben írta meg Comentarios reales*3 

című művét, amelyben végigvezeti az olvasót Peru történetén, mondavilágán* 
beszámol az inkák szokásairól, erkölcseiről, társadalmi és természeti viszonyai
ról, országuk földrajzi adottságairól. Garcilasso de la Vega ezen munkáját* 
amelynek szuggesztív hatását saját korától kezdve a XX. század elejéig igen 
nagy visszhang bizonyítja; bár említést egyáltalán sehol nem tesz róla — fel
tételezésünk szerint — Joseph Grossing is megismerte, és kecsua szótára össze
állításához jelentős mennyiségű anyagot kölcsönzött belőle, mint az az alábbi 
példáinkból is kitűnik:54 

G a r . ( I . 97): . . . Capao, qu i signifie r iche, n o n e n b iens de la for tune , . . . mais e n 
ceux de l 'espr i t , . . . . 

Gr . Capak. P lenus v i r t u t e , ta lent is e t po ten t i a . 
G a r . ( I . 97): . . . Huacchacuiac, o 'est à dire a m a t e u r des pauv re s e t leur bienfai teur . 

Gr . Huac-chacuyak. Amicus , p ro tec to r p a u p e r u m . 
Gar . ( I . 97): Ynca, si on le considère dans u n pr ince , il signifie la m ê m e chose que seigneur* 

ou roi, ou empereur , e t si on le considère dans tous les au t res , il signifie 
seu lement seigneur. Mais à l 'expl iquer p r o p r e m e n t e t d a n s son v r a i 
sens, il se r t à désigner u n h o m m e de sang royal . 

Gr . Ynka. D o m i n u m propr ie significat; es t p e r e m i n e n t i a m 
imperá to r , a u t pr inceps r egnans intel l igi tur . I n sensu 
extenso , lat iori , omnis e sanguine caesareo a u t r eg i a 
p r o g n a t u s . 

Gar . ( I . 98): . . . Yntip Churin, c 'est à dire, fils d u Soleil . . . 
Gr . Ynti. Sol. Yntip-raymi, m a g n u m fes tum Solis. Yntip Churin, 

filius Solis. . . . 
Gar . ( I . 158): Tahuantinsuyu, c 'est à dire, les q u a t r e pa r t i e s d u m o n d e , . . . 

Gr . Tahuantin. Qua tuor . Tahuantinsuyu, q u a t u o r m u n d i pa r t e s . 
Gar . ( I . 158): Guzco . . . signifioit le nombr i l de la te r re . 

Gr . Cuzco, id es t : Umbi l icus t e r r ae . N o m e n metropoleos P a r u v i a n a e 
t empore Y n k a r u m . 

Gar . ( I I . 23): Ozcollo. L o u p s cerviers. 
Gr . Ozkollo. L y n x . 

Gar . ( I I . 26): Coy. L a p i n . 
Gr. Coy. L e p u s dômest icus . 

• 
82 L . : G A B C I A L O P E Z , J . : História de la literatura espanola. Barcelona , 19659 . 228. 
53 Primera y segunda parte de los Comentarios reales que tratan del origen de los Yncasy 

reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes y gobierno, . . . y de todo lo que fue aquel 
Imperio . . . antes que los espanoles passaran a él. Lisboa, 1609; Madrid , 1723; 1800. 
F r a n c i a fordí tásban: Pa r i s , 1633; 1704; A m s t e r d a m , 1704; 1715; 1727; 1737; 1752; 
Leipzig, 1752. Angolul : London , 1625; 1688. Po r tugá lu l : Lisboa, 1609. 

54 Az idézeteket Garcilasso de la V E G A : Histoire des Yncas, rois du Pérou. A m s t e r d a m , 
1704. k iadás a lap ján közöljük, kö te t - és l apszámok megjelölésével. Garcilasso de la Vega 
nevé t , ,Gar ." fo rmában rövid í t jük . 
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Gar . ( I I . 32): Quipus . . . cordons à noeuds . On les appelloi t Quipucamayu, celui qu i a la 
charge des comptes , . . . m a î t r e de comptes , . . . . 

Gr . Quipu. Significat p ropr ie : colligare, n o d u m facere, imo e t i am 
p r o : a l i quam s u m a m c o m p u t a r e , a t q u e e t i a m p r o ipsa 
a r i thmet ica . Quipucamayu, r a t i o n u m magis te r . 

Gar . ( I I . 79): Aquilla. Grand vas d 'or . 
Gr . Aquilla. Vas , ex q u o b ib i tu r , ex au ro , a u t alio méta l lo nobil iori . 

Gar . ( I I . 80): . . . une espèce d'épicerie appellée Acci ou Huchu, . . . 
Gr. Acci. Species a romat i s , quod aliis Pa ragua jan i s Huchu d ic i tur . 

Gar . ( I I . 171): . . . on appelloi t ces f l ambeaux Pancuncu, e t ils duro ien t assez long t e m p s 
sans s 'é te indre . 

Gr. Pancuncu. F a x , fere nostr is facibus similis, sed in p ropor t ione 
e t i am q u a t e r d iu t ius a rdens . 

Gar . ( I I . 252): . . . il y avoi t u n e g rande po r t e à chacune de ces murai l les . . . . L a 
p remière s 'appelloi t Tiupuncu, c 'est à d i re , p o r t e d u sablon, p a r c e 
que c 'é toi t u n lieu plein de sable . Ce m o t est composé de tiu, qu i 
signifie sable, e t de puncu qui signifie po r t e . 

Gr . Tiu. Arena . Tiupuncu. P o r t a a renae in c iv i ta te Cuzco. 
Puncu. P o r t a . . . . 

Gar . ( I I . 253): . . . Moyoc Marca, c 'est à dire, forteresse ronde , . . . . 
Gr . Moyok. R o t u n d u s , a, u m . Moyok-marca, r o t u n d a a rx . 

Gar . ( I I . 295): I l s faisoient avec la farine d u mayz, u n e espèce de boullie, q u ' o n appel loi t 
api, . . . . . . . le p a i n qu' i ls en font a trois n o m s differens, le p remie r 
cancu, qui est celui de leurs sacrifices, le second humintu, celui de leurs 
festins solemnels, e t le t roisième tanta, leur pa in ordinai re . 

Gr . Api. Species milii , ex q u o triplicis speciei pan i s confici tur : 
Kanku, humintu, tanta d ic tus . 

Cancu. P a n i s op t imus ; Pe ruv ian i s pan i s oblat ionis d ic tus 
Humintu. P a n i s p r o d iebus festis. Tanta. P a n i s Ordinarius. 

A fenti szemléltető példákat csak szemelvényszerűen emeltük ki Garcilasso 
de la Vega, ill. Grossing szövegéből, de ugyanilyen meggyőzően bizonyíthatnánk 
Garcilasso de la Vega forrásként való felhasználását Grossing kecsua szótárá
nak szinte teljes anyagával. Valószínűleg Garcilasso de la Vega műve szolgált 
alapul Grossing számára ahhoz is, hogy Megisert, akinek soknyelvű szótárát 
természetesen saját kecsua szótárához is felhasználta, interpretálni tudja: 

Meg. ( I . 362.): Creator . P e r u v . : Vira cocha. 
Gr. Vira. S p u m a . Viracocha, ad l i t t e r am: s p u m a mar i s ; es t n o m e n 

m a g n i cu jusdam E n t i s , e t quas i Dei propi t i i . Megiserus Creato-
rem hoc nomine intelligi p u t a t , qu ia Pe ruv i an i ve tus t i ss imi 
omnia ex s p u m a mar i s p rocréa t e fuisse pe rh ibeban t . 

• 

A fentiek alapján tehát kétségtelenül megállapítható, hogy Joseh Grossing 
e három dél-amerikai indián szótárát nem a helyszínen végzett gyűjtéseiből 
állította össze, hanem XVI—XVII. századi utazók természetleírásaiból, ill. 
útirajzaiból, s felhasználta hozzá ezeken felül a szintén ebben az időben meg
jelent polyglott szótár anyagát is. Grossing kéziratai tehát tartalmilag—nyelvi
leg a felhasznált művek gondosan elkészített kivonatainak tekinthetők, így nem 
a szerző saját korának megismeréséhez nyújtanak segítséget, hanem a forrás
munkákéval megegyező korok és területek meghatározott szempont szerint 
való megközelítéséhez. E szempont az adott népek nyelvének megismerése, 
aminek segítségével Grossing bizonyos szavak magyarázatainál a nyelvet 
beszélők természeti és társadalmi körülményeibe is bepillantást enged. Sok szó 
magyarázatánál egyidejűleg több forrást is felhasznál, így ezek Összevetése 
helyenként felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos jelenségeket a forrásmun
kák szerzői nem teljesen egybehangzóan írnak le. Grossing szótár-kézirataiból 
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a brazil, a mexikói, ill. a perui indiánok nyelvét az adott korban tehát annyira 
tudjuk megismerni, amennyire azt a fent indézett forrásmunkák Grossing-féle 
filológusi pontossággal elkészített szintézise lehetővé teszi. 

I I I . 

Sajnos nem ismerjük, és adatok hiányában rekonstruálni sem tudjuk ponto
san Joseph Grossing kéziratának történetét. Az Egyetemi Könyvtár kézirattári 
katalógusai közül a XVIII . és XIX. század fordulója körül megkezdett betű
rendes katalógusban55 e kéziratok már szerepelnek. Jelzetük i t t A 3. A 

„Grossing (Jos) Dictionarium Malajaicum non solum vocabula, sed etiam eorsum [sic !] 
usum, ac proprios loquendi módos continens. 

„ Vocabularium Mexicanum. 
,, „ Sumatranum. 
,, ,, Chymistarum, Magorum et Herbariorum. 
„ ,, Peruvianum. 
„ „ Javaicum. 
„ ,, Brasilianum, cum dialectis Topinambuanorum." 

címleírás mellett, amelyben a hét szótárcím felsorolásának sorrendje teljesen 
eltér a szótárak jelenlegi sorrendjétől, szerepel egy megjegyzés is, amelyből 
kiderül, hogy a kéziratok eredetileg hét fasciculusból álltak, s azokat később 
kötötték egybe. A hét fasciculusra vonatkozó megjegyzés átjavítását feltehető
en a katalógus „megújításakor", 1877-ben, vagy még azt megelőzően jegyez
ték be. 

A Grossing-kéziratokat feltünteti a Garay János által készített katalógus56 

is. Garay „1849-től haláláig gondozta a kézirattárat",57 s így az itteni bejegyzés 
már megad egy bár későbbi, de pontosabb „terminus ante quem"-et: a kézira
tok Garay halála, 1853 előtt egy Egyetemi Könyvtár kézirattárának tulajdo
nában voltak. A Garay-féle cédulakatalógusban Grossing szótárai „ I . h. 2." jel
zettel szerepelnek: „Grossing (Jos.) Vocabularia. In usum peregrinantium con-
scripta. 1 köt. 4 r. Tartalma: 

1. Vocabularium Sumatranum cum dialectis Achinorum, Battajorum, Lampuchnorum, 
Malajorum et Rejungorum in novem regnis Insulae Sumatrae commorantium. 

2. Vocabularium Brasilianum cum Dialectis Topinambuanorum et Americanorum 
sylvestrium. 

3. Vocabularium Peruvianum, vocabula continens quibus a Brasilianis, Topinambuanis 
et Chilensibus differunt. 

4. Vocabularium Mexicanum, continens vocabula, quibus populus nativus ab Hispanis 
Regnum Mexicanum incolentibus differt. 

5. Vocabularium veterum Chymistarum, Magurum et Herbariorum. In gratiam Na-
turae curiosorum editum. 

6. Dictionarium Malajaicum, non solum vocabula, sed etiam vocabulorum usum ac 
proprios loquendi módos continens. 

58 Jelzete: J . 58. Gatalogus manuscriptorum quae in Begiae Scientiarum Universitatis 
Bibliothecae Archivo Pestini asservantur. A belső címlapon: Kézirat-Címtár. Megújítva; 
1877. Az Egyetemi Könyvtár kézirattári katalógusainak történetéről 1. TÓTH A.: Az 
Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése. — Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. VI. 
1 9 7 2 , 7 - 4 1 . 13. skk. 

56 J . 61. Gerinceim: „Catalog. manuseriptor. Confectus circa annum 1850". 
57 L.: TÓTH A.: i. m. 14. 
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7. Vocabularium Javaicum, voces illas exhibens, quibus Javenses communi cttm Ma-
lajis lingua loquentes differunt et qua sibi propriis utuntur. 
272 lev. Félbőr." 

A jelenlegi, H 11 jelzetet viselik viszont már Grossing kéziratai a Szilágyi 
Sándor által kiadott nyomtatot t katalógusban.58 Megjegyzendő, hogy e kataló
gus szerkesztője nem a kéziratok saját címlapjáról készítette a címleírást, 
hanem a kézirat-kötet számára Toldy Ferenc által írt tartalomjegyzék alapján. 
Az egyes szótárak kötetbeli tényleges sorrendje ugyanis nem egyezik meg a tar
talomjegyzékben feltüntetett sorrenddel: a kéziratok Vocabularium Sumatra-
num, Brasilianum, Peruvianum, Mexicanum, veterum chymistarum, Malajai-
cum, javaicum sorrendben követik egymást, míg a tartalomjegyzékben Toldy 
Ferenc a Vocabularium veterum chymistarum-ot sorolja fel utolsóként. Fel
tehetően e felületes címleírás következménye az a téves megjegyzés is, amely a 
nyomtatot t katalógusban szerepel: „Ez utóbbi [ti. a Vocabularium veterum 
chymistarum] csak a Toldy Ferenc által írt tartalomjegyzékben van föl
említve."59 A kérdéses szótár ugyanis nem hiányzott a katalógus elkészítésekor 
sem, hiszen a kötet terjedelmét (272 lev.) a nyomtatot t katalógus is helyesen 
tüntet i fel.60 

A fentiekben említett három kézirattári katalógus közül a Grossing-kézira-
tok keletkezési idejére utaló, csupán hozzávetőleges meghatározást is csak a 
nyomtatott katalógus ad: „a XIX. sz. elejéről". A kéziratok provenienciáját ille
tően azonban ez sem nyújt semmiféle felvilágosítást. E szempontból nem járt 
eredménnyel az Egyetemi Könyvtár irattára 1820—1847 közötti anyagának 
átnézése sem.61 

A bécsi Nationalbibliothek sokkal szerencsésebb helyzetben van a budapesti 
Egyetemi Könyvtárnál Grossing-kéziratainak történetét illetően. A kéziratok 
beszerzésére vonatkozó dokumentumokból tudjuk, hogy pl. Grossing Mala-
jisch—deutsches und Deutsch—malajisches Wörterbuch című kézirata 1826-ban 
már az Österreichische Nationalbibliothek tulajdonában volt: „Bibliothecae 
Caesareae dono dedit hunc codicem ms. J . Ph. Schalbacher, bibliopola 21 Julii 
1826".62 E kézirat a Nationalbibliothek kézirattárába tehát Schalbacher bécsi 
könyvkereskedő ajándékaként került, aki a múlt század első évtizedeiben a 
könyvtár számára általában korabeli tudományos műveket szerzett be.63 Az 
Abiponische Sprachkunde című szótárt pedig 1932-ben vette meg a bécsi 
Nationalbibliothek: „emtur ab antiquario Kuppitsch".64 Figyelembe véve, 
hogy Joseph Grossing 1930-ban halt meg, megállapíthatjuk, hogy művei igen 
korán, még életében, vagy csaknem még életében, kerültek könyvkereskedő, 
ill. könyvtár tulajdonába. 

68 A budapesti magyar Kir. Egyetemi Könyvtár kéziratainak czimjegyzéke. II. köt. 1. rész. 
Bp., 1889. 196. 
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60 E katalógus téves adatát Szinnyei életrajzi lexikona és átvette: „Ez utóbbi [t.i. a 

Vocabularium veterum chymistarum] hiányzik; csak a Toldy Ferenc által írt tartalom
jegyzékben van fölemlítve". L.: SZINNYEI: i. m. I I I . köt. 1502. h. 

61 E lehetőségre TÓTH András hívta fel figyelmemet, ezért és az Egyetemi Könyvtár 
kézirattári gyarapodási jegyzékeire, ill. katalógusaira vonatkozó hozzáértő eligazításáért is 
hálás köszönetemet fejezem ki. 

62 Ezen adat a bécsi Österreichische Nationalbibliothek által a budapesti Egyetemi 
Könyvtár számára készített mikrofilmen is olvasható. 

63Vö.: Geschichte der österrechischen Nationalbibliothek. 1. Teil. Die Hofbibliothek 
(1368-1922). Wien. 1968. 363. 

«4L.:43. jz. 



38 Wimmer Éva 

"WTMMBE, ÉVA 

Die handgeschriebenen Wörterbücher Joseph Grossings in der Budapester 
Universitätsbibliothek 

Die Abhandlung untersucht die Entstehung und die Quellen der in der Handschrif
tensammlung der Budapester Universitätsbibliothek bewahrten Wörterbücher (drei 
verschiedenen indianisch-lateinischen, bzw. eine sumatraisch-, eines malaisch-, und eines 
javanisch-lateinisches) und noch eines chemischen und pflanzenkundischen Fach
wörterbuches, die alle von Joseph Grossing zusammengestellt worden. Zu Beginn korri
giert der Verfasser auch zahlreiche Irrtümer der Grossing-Fachiteratur. Der Verfasser 
weist nach, dass diese Wörtersammlungen nicht als Ergebnis originellen Untersuchungen 
an Ort und Stelle entstanden, sondern auf Grund anderem, im 16 —17. Jahrhundert ver
fertigten Reisebeschreibungen, sprachwissenschaftlichen Werke und Wörterbücher. I m 
Weiteren weist die Abhandlung die von Grossing benutzten Quellenwerke ausführlich 
nach. Endlich versucht sie die Geschichte der Grossing Manuskripte zu rekonstruieren. 


