
A magyar szótárirodalom. 
(Hatodik közlemény.) 

6. PÁPAI PÁEIZ FEEENCZ «Dictionarium»-a. MOLNÁE ALBEET 

élete folyásából naplója és munkái alapján meg tudtuk állapí
tani azokat az okokat, a melyek szótára megírására késztették. 
PÁEIZ élete folyásából (vö. DÉZSI LAJOS: Magyar író és könyv
nyomtató a XVII. században. Bpest 1879. = «Magyar tört. élet
rajzok XIV. 2. az.*), naplójából (vö. Irodalomtört. Közlemények 
II.) nem tudjuk pontosan megjelölni azokat az okokat, a melyek 
közrehatottak, hogy PÁEIZ, ez a tudós orvos és híres nagyenyedi 
tanár szótárt is írt. Annyit azonban képesek vagyunk megálla
pítani, hogy miként MOLNÁE ALBEET, azonképpen PÁPAI PÁEIZ 

is egész életén át szógyűjtéssel, a magyar szókészlet minél 
teljesebben való összegyűjtésével foglalkozott. S erre több kétség
telen bizonyítékunk van; ilyenek: 

a) PÁEIZ MOLNÁE ALBEET «Tameidion» ez. kézirati jegyző
könyvébe, a mely az ő birtokába került, több magyar műszót 
és tájszót írt be (vö. DÉZSI L. müvét 296. L). Szakok szerint is 
gyűjtötte a szavakat, a mint azt «Nomenclatura Herbarum» ez. 
1706-ból való kézirati szótára bizonyítja (vö. Nyr. 2 9 : 363. és 
itt a szakszótárak közt). A szógyűjtésnél pedig már akkor is élesen 
figyelt arra a külömbségre, a mely az erdélyi közmagyar és a 
székely szavak közt van. így pl. a fentebb említett jegyzőkönyvbe 
ezt ír ta: «Coccetum, genus edulii ex melle et papavere factum, 
csikmak, székelyek czömpöíye**) (Irodalomt. Közi. VIII. 377.). 

*) Más életrajza is van PÁRiznak; mivel azonban DÉZSI érdemes 
művében ez is, valamint más, PÁmzra vonatkozó irodalom fel van so
rolva, DÉZSI művére utaljuk az olvasót. 

**) P. PÁEIZ szótárában a czömpöly szó elő nem fordul, nála itsíkmák 
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' b) Á. Y. PÁRiz-féle «Dietionarum»-ok czímlapján az van, 
hogy PÁRIZ a szótáron 15 esztendeig dolgozott. Minthogy pedig 
az első kiadás 1708-ban jelent meg, előszava pedig 1705-ből van 
keltezve, azt kell állítanunk, hogy P. PÁRIZ 1690-től foglalko
zott szógyűjtéssel. 

c) Az «editio princepso megjelenése (1708) után is szorgal
masan gyűjtött P. PÁRIZ. Neki is az volt a czélja, hogy szótárát 
a következő kiadásokban, miként MOLNÁR A., ő maga javítsa, 
tökéletesítse. E szándéka keresztül vitelében halála akadályozta 
meg (P. PÁRIZ szül. 1649-ben, megh. 1716-ban). Jegyzetei azon
ban nem mentek kárba. Úgy látszik, P. PÁRiznak a maga szó
tárából való saját példánya, valamint egyéb jegyzete BOD PÉTER 
kezeihez került. Ez a példány tele volt jegyzettel, pótlással. 
BOD az általa sajtó alá rendezett kiadásba ezeket a P. PÁRiz-féle 
pótlásokat beiktatta (vö. P. PÁRIZ szótárának BoD-fele kiadása 
előszavában ezt: «In Dictionario autem Hungarico-Latino m u l t a 
s ü n t a d d i t a ex A u t o r i s A n n o t a t i o n i b u s m a n u s u a 
s c r i p t i s . . .). 

Ennyi elszórt adatból tehát látjuk, hogy P. PÁRIZ szintén 
egész életén át foglalkozott szógyűjtéssel, szótárírás gondolatával, 
illetve már megjelent szótára tökéletesítésével. Az okokat azon
ban, a melyek e munkára ösztönözték, P. PÁRIZ életéből, naplói
ból, műveiből, közelebbről nem tudjuk megjelölni. Másutt kell 
tehát megfejtésért kereskednünk. DÉZSI L., kutatva azokat az 
okokat, azt mondja, hogy új szótárak keletkezésének egyik oka 
az volt (vö. id. mű 29i-—301. lapokon), hogy MOLNÁR ALBERT 
szótára harmadik kiadásában terjedelmes ós bizonyára drága volt. 
Ezért aztán joggal panaszkodhattak a XVII. századi írók szótár
hiányról (vö. ERDŐBÉNYEI DEÁK L-t és a Lex. januale szerzőit). 
Ezek azonban nem az egyedüli okok. Hiszen MOLNÁR ALBERT szó
tárát csak részben helyettesítette újjal P. PÁRIZ, részben mondjuk 
azért, mert a magyar-latin részt csak megbővitette, de alapjában 
MoLNÁRét nyomatta újra. S aztán a görög nyelvre vonatkozólag 

— cocetum» (m.-lat. rész). A czömpöly mint ételnév egy szótárban sem 
fordul elő. A szó nyilván ngyanaz, a mi a székely czempel («gyapot serítés 
végett banyalí tott kolbászoeska, tekercsecske» GYAEM. V O C , M T S Z . ) . A je
lentés tehát épp oly átviteles, mint esik szóé a csikmák-h&n. 
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MOLNÁR szótára egész a XIX. század közepéig az egyetlen 
szótárunk. 

Az igazi okot, a miért új latin-magyar szótárra volt szük
ség, a tantervi változásban látom. Ezt úgy értem, hogy a XVIL 
században az iskola sok olyan latin író művét, illetve szókészletét 
fogadta be klasszikusként, a mely írók a XVI. században vagy is
meretlenek voltak, vagy pedig nyelvük nem volt alkalmas arra, hogy 
az iskola műveiken a szép latin beszédet, stílust tanítsa. A jezsui
ták pl. még a XVIII. század elején is csakis CICERO nyelvén taní
tották a latin stílust, nekik J. CAESAR, SALLUSTIUS, CORNELIUS, TA
CITUS nem volt elég klasszikus. WAGNER FERENCZ jezsuita atyának 
1718-ban megjelent latin Phraseologiája, melyről később bőveb
ben fogunk szólni, csakis a CICERO műveiben levő latin szókész
let alapján van kidolgozva. CAESAR, SALLUSTIUS, TACITUS és CORNE
LIUS szókészletét a Phraseologia későbbi kiadásaiba WAGNER 
FERENCZ rendtársai csak akkor dolgozták bele, a mikor a rend 
ezeket is elismerte klasszikus íróknak. 

A haladó tudomány szempontjából avult volt el tehát 
MOLNÁR ALBERT szótára. Azok a latin írók, a kiket az iskola 
1621 után (MOLNÁR szótára harmadik kiadásának megjelenése 
után) ismert el klasszikusoknak, MOLNÁR későbbi kiadásaiban 
nem kaptak helyet, nem volt ember, a ki ez újabb latin szókész
letet MOLNÁR művébe beledolgozta volna (MOLNÁR megh. 1633-ban). 

S csakugyan, ha összehasonlítjuk, milyen latin írókból 
vannak idézetek MOLNÁR szótárában s milyenekéből PÁRIZ mű
vében, azt fogjuk látni, hogy PÁRiznál sok olyan író szókészleté
ből vannak latin szavak, a kikéből MOLNÁR semmit sem idéz. 
Ilyen írók például SALLUSTIUS, TACITUS, SUETONIUS, GELLIUS, 
PLINIUS stb. 

Aztán az iskola máskép tanította a XVIL század végén 
a közmondásokat, a latin-görög mythologiai neveket, stb. Mindez 
hozzájárult, hogy MOLNÁR szótára helyett, a melyben az előbb 
említett dolgok benn voltak, újat kellett szerkeszteni. S ilyen új 
szótárt írt P. PÁRIZ. A tanterv megváltozásában, a latin szókészlet 
gazdagodásában látjuk tehát azokat a további okokat, a melyek 
P. PÁRizt új szótár írására ösztönözték. Az iskolának tett vele 
első sorban szolgálatot. S alá írjuk P. PÁRiznak azt az állítását, 
hogy ő új, a MoLNÁRÓtól elütő szótárt írt (vö. az 1708. évi kiadás 
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előszavát: «Hsec feré fűit ratio scribendi mea in Dictionario 
i s t o N o v o , á M ó l n á r i a n o p l á n é d i v e r s a , ut conferenti 
abundé fiet manifestum). 

A mikor azonban elismertük, hogy P. PÁRIZ új szótárt írt, 
nem állítottuk azt, hogy nem MOLNÁR hatása alatt készült a mü. 
P. PÁRIZ MOLNÁR hatása alatt áll. Erre bizonyítékok a következő 
dolgok: 

a) Miként MOLNÁR ALBERT, P. PÁRIZ is személyes vonat
kozásokat ír a szótárba. így pl. a Helvetii szónál ezt olvas
suk: «Helvetii. örum: m. 2. Lakosi Helvétziának, igen jámbor, 
istenes és erős népek, kik mind a régi, mind e' mostani Dictio-
ná?'iitm szerzőjét kegyesen táplálták)).*) Hogy ez a bejegyzés P. 
PÁRizon kívül, a ki Bázelban, Svájczban tanulta az orvosi tudo
mányokat, csakis MOLNÁR ALBERTre vonatkozik, könnyen kitalál
hatja az olvasó. Egy másik helyen ezt olvassuk a szótárban: 
«Comidava, ae. f. 1. Dés városa Erdélyben, a' hol e Könyv 
Autóra sz'úletetU.**) 

b) A P. PÁRiz-féle szótár magyar-latin részének ez a czíme: 
«Dictionarium Hungarico-Latinum, Ol im m a g n á c u r á á 
clarissimo viro A l b e r t o M o l n á r S z e n t z i e n s i c o l l e c t u m ; 
n u n c v e r ő R e v i s u m , et a l i q u o t v o c a b u l o r u m , in 
Mólnáriano desideratorum, millibus Latiné redditis l o c u p l e t a -
t u m , S t u d i ő et v i g i l i i s F r a n c i s c i P a r i z P a p a i . . . » Ez 
a czímlap tehát azt mondja, hogy a magyar-latin rész MOLNÁR 

ALBERT műve, a melyet P. PÁRIZ kijavított ós megbővített. Hogy 
mennyire MOLNÁR szótára ez a második rész, mutatja az is, hogy 
a magyar-latin részben benn vannak MoLNÁRnak CALEPiNusból 
kiírt sajtóhibás szavai (vö. «föveg — capituim», anemto — genius», 
anemtoi — genialisw), míg ellenben ugyanezek a szavak az első 
(latin-magyar) részben, a mely P. PÁRIZ sajátja, nem talál
hatók meg. 

*) MA3-ban ez van: «Helvétii . . . Lakod Helvetianac, Igen lambor 
Istenes népec. Fő varossoc ezeknec Tigurum Berna, Basilea, Schafusium etc.» 

**) P. PÁRIZ Naplójában Dézs nevét a Deus szóból származtatja (vö. 
Irodalomt. Közi. II.). Itt jegyzem meg, hogy PÁRIZ Dézsen született 1649-
ben; a család Dunántúlról, Pápáról szakadt Erdélybe, innen a p á p a i 
előnév. PÁRIZ összes munkáin PÁPAI PÁRIZ (esetleg PÁRIZ PÁPAi)-nak írja 
magát. 



26 MELICH JÁNOS. 

c) A latin-magyar rész P. PÁRIZ önálló szellemi alkotása. 
Az értelmezéseknél azonban könnyű kimutatni, hogy P. PÁRIZ 
MOLNÁR szótára latin-magyar részének az értelmezéseit is felhasz
nálta (erről alább részletesebben szólunk). 

E három pontban felsorolt bizonyítékok alapján állíthat
juk, hogy P. PÁRIZ MOLNÁR ALBERT követője, s hogy ennek ha
tása alatt készítette a maga szótárát. A fő-külömbsógek, a 
melyek MOLNÁR ALEERT és P. PÁRIZ közt vannak, a következők: 

a) P. PÁRIZ a latin-magyar szótárhoz a latin részt korának 
nem csupán egy, hanem valamennyi jeles szótárából merítette. 
dContuli Lexica — írja P. PÁRIZ — qu* haberi poterant optima, 
Latino-Gallicum Eegium utrumque, Latino Anglicum ibidem Ee-
gium, et Latino-Germanica aliquot, inprimis Fontem Latinitatis 
Corvini in consilium adhibui» (1708. évi kiadás előszava). Ezért 
van aztán, hogy ő azt a latin szókészletet nyújtja a tanulónak, 
a melyre a XVIII. században szükség volt az iskolában. 

b) Azokat a dolgokat, a melyek MOLNÁR idejében szótárba 
valók voltak még, később azonban a szótárakból kihagyattak, 
P. PÁRIZ is mellőzi. Elhagyja a közmondásokat, el a prozódia 
tanítását elősegítő mnemotechnikai szempontból közölt verseket, 
mythologiai tulajdonneveket, sok idegen: nemet, franczia föld
rajzi nevet stb. E helyett azonban beiktat latin-magyar szólásokat, 
frázisokat, keresztneveket, magyar- ós erdélyországi helyneveket. 
E helynevekre csak azt jegyzem meg, hogy az általa beiktatott 
helynevek latin alakja a XVI—XVII. század folyamán megállapí
tott régi latin alak. Néhány példa megvilágosítja ez állításunkat. 

A X—XV. századig a Balaton tavát latinul «lacus Balatin 
(Bolotun)»-nak nevezik emlékeink. A XVI—XVII. században 
azt mutatják ki tudósaink, hogy ezt egykor, t. i. a római időkben 
«Volcea palus»-nak hívták. Ugyanígy a X—XV. században Clus = 
Kolozsvár, Brassou — Brassó, Dés = Dézs stb.; XVI—XVII. szá
zadi tudósaink azonban azt mutatták ki, hogy Dézst a római 
világban «Comidava»-nak, Segesvárt «Sandává »-nak, Nagy' 
Engedet «Colonia Anniana»-nak, Brassót «Tiasum»-nak, «Samo-
zagetusa»-nak, stb. hívták. P. PÁRIZ a maga szótárába ezeket a 
megállapított, s klasszikus latinoknak vélt neveket iktatta be. 

Mindezekből látható, hogy P. PÁRIZ nem követte szolgai 
módon MOLNÁRÍ, hanem arra törekedett, hogy korának megfelelő 
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szótárt szerkeszszen. A szótár első kiadása 1708-ban jelent; P. 
PÁRIZ halála után (f 1716) pedig még négyszer, mégpedig 1762, 
1767, 1782, 1801. években. Némely könyvekben szó van 1710-i 
(vö. MAKKAI L>.: P. Páriz Ferencz életrajza, Alsófehérm. tör t . és 
rég. társ. évkönyve 8 :'28.), 1787-i (vö. VASS JÓZSEF értekezését a 
kolozsvári kegyes tanítórendi gymn. 1853/4. évi értesítője 11.1.), 
1803-iki (id. SZINNYEI J. Magyar írók élete EDER J. K. írónál) 
kiadásokról is. E számok azonban sajtóhibák az illető művekben. 

Az öt külömböző kiadás azonban valójában csak három ki
adás. Az 1708. és az 1762-i magyar és latin nyelvi anyagban 
teljesen egyenlő, az 1767. és 1782. évi kiadások szintén egyen
lők, a mennyiben az 1782-i csak czímlap-kiadás. 

Ezek után részletesen tárgyaljuk az egyes kiadásokat. 
Az első kiadás, mint már említettem, 1708-ban jelent meg 

közös czíme: «Francisci Pariz Papai Dictionarum Manuale La-
tino-Üngaricum et Ungarico-Latinumo. A latin-magyar rész kü
lön czíme: «Dictionarium Latino-Hungaricum, Succum et medul-
lam purioris Latinitatis, ejusque genuinam in Lingvam Hunga-
ricam conversionem, ad mentem et sensum proprium Scriptorum 
Classicorum, exhibens: Indefesso XV. Annorum laboré, subcisi-
vis, ab ordinariis negotiis, temporibus collectum, et in hoc Cor-
pus coactum á F r a n c i s c o P a r i z P a p a i , Medicináé Doc-
tore, Ejusdémque Facultatis, in Celeberrima Academia Basileensi, 
Assessore; et in Illustri Collegio Nagy-Enyediensi Pro fessore Publico.. 
Leutschoviae, Apud Hseredes Samuelis Brewer, Anno M D C C V I I I . D 

A latin-magyar részben JOSEPHUS ScALiöERnek egy verse 
után következik P. PÁRIZ előszava 1705-ből keltezve; ezután 
külömböző P. PÁRizhoz intézett latin és magyar magasztaló versek 
vannak közölve. Erre a tulajdonképeni szótár: a latin-magyar 
rész következik. A szótár végén «De asse» és «Monetae Atticseo 
egy lapon. 

A magyar-latin résznek pedig ez a czíme: «Dictionarium 
Hungarico-Latinum, Olim magná curá á clarissimo viro Alberto 
Molnár Szentziensi collectum; Nunc verő Revisum, et aliquot 
vocabulorum, in Molnariano desideratorum, millibus Latiné red-
ditis locupletatum, Stúdió et vigiliis Francisci Pariz Papai, Me
dicináé Doctoris, et in Alma Enyedina Publici Professoris. Leu-
tschovise, Apud Híeredes Samuelis Brewer, Anno MDCCVIII.o 

• 
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A magyar-latin rész tartalma: Magyar-latin szótár + pótlá
sok (czíme: Paralipomena) + toldalék (czíme: Mantissa). 

Az egész szótárhoz pedig mellékelve vannak id. TSÉTSI 

JÁNOS sárospataki tanár magyar helyesírási szabályai. A mellék
let czíme: «Johannis Tsétsi Illustris Schola? Sáros-Patak: Eect: 
in eaque SS. Theologiae et Philosophiae Professoris Observationes 
orthographico-grammaticse, De recta Hungaricé Scribendi et 
Loquendi ratione, Post Obitum Auctoris Editse á Johanne Tsétsi 
F iU*) 

Minket mármost első sorban az érdekel, milyen P. PÁRIZ 

szótára két részében a magyarnyelvi anyag. 
Minthogy a szótár két része a szerkesztés módját illetőleg nem 

egyforma, nem egyforma a két rész magyarnyelvi szókészlete sem. 
A magyar-latin rész ugyanis MOLNÁR ALBERT szótárának magyar-
latin része, míg ellenben a latin-magyar rész P. PÁRIZ eredeti alko
tása. Ebből mármost következik, hogy a magyar-latin részben több 
olyan szó van, a mely MOLNÁR ALBERT szótárába mint satóhibás 
alak került bele (vö. föveg, kög, nemtő), s a melyeket P. PÁRIZ 

meghagyott. Hibázott tehát J. KEMÉNY LAJOS, mikor a Nyr. 18: 
138. lapján «P. PÁRIZ ritkább szavai» czímmel P. PÁRIZ szótá
rának magyar-latin része alapján összeállított néhány szót, állít
ván, hogy ezek P. PÁRIZ szavai s köztük felemlíti a kög, nemtő 
stb. szavakat. A PÁRiznak tulajdonított szavak közül csak azok 
PÁRizéi, a melyek MOLNÁR ALBERT 1621. évi kiadásában nem 
fordulnak elő. A latin-magyar rész azonban teljesen P. PÁRIZ 

saját alkotása, a melyet természetesen források alapján állított 
össze. Mindazonáltal a két rész meglehetős egységes. Azzá teszi 
őket az egységes helyesírás. Ez onnan van, hogy a művet TSÉTSI 

JÁNOS korrigálta édesatyjának azon helyesírási elvei szerint, a 
melyek P. PÁRIZ szótára valamennyi kiadásához mellékelve van
nak. A javítás, korrigálás oly lelkiismeretes volt, hogy MOLNÁR 

magyar-latin részében sokszor a szavakat is más rendbe szed
ték a helyesírás kedvóért; pl. MoLNÁRnál a cs jegye ez, TsÉTSinél 
is. A cs-vel hangzó szavakat e szerint sorozta be az abéczé-rendbe 
PÁRIZ szótára. 

*) Az 1708. évi kiadás több példányban ismeretes (vö. SZABÓ K., 
EMK. I.); a M. N. Múzeum példányának jegye: RMK. 2009. 
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A magyar szavakat P. PÁRIZ két csoportra osztja: köznyelvi 
szavak és tájszavak csoportjára. A tájszavak közé sorolja a mes
terségek eszközeinek, házi szerszámoknak elnevezéseit, a melyeket 
külömböző vidékeken máskép és máskép mondanak.*) Ezeket mind 
a szótárba nem iktathatta be, mert nem állt módjában Magyar
ország valamennyi nyelvjárását átkutatni. Azonban a köznyelvi 
szavak közt is két csoportot külömböztet meg. Az egyik a ma 
is élő köznyelvi szavak csoportja. P. PÁRIZ ugyan sehol nem 
mondja azt, mi szerinte köznyelvi szó, latin-magyar szótárából 
azonban könnyű kitalálni, hogy köznyelvi szavakon erdélyi 
magyar társalgási és irodalmi szavakat ért. Az ő szótárában levő 
nyelv a XVII—XVIII. századi erdélyi magyar köznyelv. Erről 
külömben a latin-magyar részből könnyen meggyőződhetünk, ha 
figyelmesen olvasgatjuk. Az első szctag nyújtása, a sok latin szó
nak a magyar beszédbe való keverése, az erdélyi városok latin 
neveinek közlése, és sok olyan szónak, a mely csak erdélyi magyar 
(vö. pl. ejtel, pakulár, stb.), köznyelvi szóul való feltüntetése, a 
magyar szavaknak erdélyies hangalakkal való közlése mind oiy 
sajátságai a szótárnak, a melyek igazolják, hogy P. PÁRIZ szó
tára, első sorban annak latin-magyar része a XVII—XVIII. szá
zadi erdélyi magyar köznyelv emléke.**) 

A köznyelvi szavak másik csoportja P. PÁRIZ szerint a szé
kely szavak csoportja. P. PÁRIZ tehát a székely nyelvet nem tar
totta tájnyelvnek, hanem egyenrangúnak a magyar köznyelvvel 
(vö. szótárában a Dialektus szót). P. PÁRIZ idejében a székelyek-

*) «Nec sané potuissem hoc quicquid est laboris exantlare, sine 
frugali saltem Lingvarum harum in Európa principum cognitione; tot 
enim Versionum collatione videbar niihi genuinum sensum Vocabulorum 
et Locutionum Latinarum adeptus, nec aliud restabat, nisi ut de propria 
in Hungaricum Idioma conversione essem solicitus, quod etiam fidelitér, 
quantúm potui, feci; nec dubito, quin multa borúm ab aliis magis proprié 
reddi possint: non enim me itá laté expertum esse licuit, et omnium 
vasti Eegni Hungáriáé angulorum Idiotismo's addiscere, ut patrii sermo-
nis omnes cbaracteres huic adscribere quitus sim; nam multa, prsecipué 
Utensilium et Artificialium Nomina, non eádem ubique Voce exprimuntur, 
sed alibi haec, alibi illa rerum Nomenclatura est» (17G8. kiadás előszava). 

**) E nyelv részletesebb hangtani ismertetésébe nem bocsátkozunk, 
de felhívjuk a figyelmet arra a külömbségre, a mely a hangállapotot ille
tőleg e korban a magyarországi könyvek és PÁRIZ szótára közt van. 
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ről az volt a felfogás, hogy a magyaroknál régibb lakosai az 
országnak. Az e korbeli história ugyanis a magyarnyelvű népek 
két honfoglalásáról tanított. A magyarnyelvű hunok jöttek be 
először Scytbiából, s ezen régi scythiai magyaroknak igaz 
maradványi a mai székelyek (vö. GELEJI KATONA, Magyar gram. 
44. §.). Ezt a történeti tanítást vallotta P. PÁETZ is, s azért a 
szótár magyar-latin részébe MOLNÁR A.-ból átvette azt, hogy: 
«Székhely et Székelyek: Scechelium, Szekilii, Populus Tran-
sylvanise, Ungarorum ex S c y t h i a p r i m i t ú s e g r e s so-
r u m r e l i q u i s B , v u l g o S i c u l i » . E felfogásból mármost 
az következett, hogy a székely nyelvet is régibbnek tartot
ták, mint a magyart. Ez az állítás azoknak az írásából, a 
kik a székely nyelvről megemlékeztek, ki nem mutatható ugyan 
(vö. VILMÁNYI LIBECZ MIHÁLY versét SZÉKELY ISTVÁN Chronicája 
legelején; SZAMOSKŐZY ISTVÁN, Mon. Hung. h. írók 28 : (2) 377; 
BENKŐ, Transsilvania 1 :403—404.). Hogy azonban valójában így 
gondolkoztak, azt legjobban bizonyítja P. PÁRIZ szótára. 

P. PÁRIZ ugyanis a szótár előszavában ezt írja: «Vetera 
quaedam et jam feré obsoleta Vocabula véré Hungarica, quibus 
etiamnúm Siculi nostri utuntur, passim inspersi, et addita voce 
Antiqué á vulgo usitatis distinxi*. P. PÁRIZ tehát szótárában 
azon szavak mellé, a melyek r é g i e k és a magyar nyelvből 
csaknem kivesztek, a mennyiben már csak a székelyek használják, 
az antiqué « r ó g i e s e n » szót tette. Jelenesetben éppen az an
tique szón van a hangsúly. Ha P. PÁRIZ a székely szavakat táj-
szavaknak fogta volna fel, akkor a kor szokása szerint a b a r 
b á r é (vö. a «Mantissa» fejezetben: ukása — piffa [barbáré]»), 
c o r r u p t é szókkal jelölte volna meg őket. A tájszólást ugyanis 
a XVII. század és a XVIII. első fele elrontott, hibás beszéd
nek tartotta (vö. Lex. januale: «sol8ecismus vitium sermonis in 
vocum copula — Szollásban és írásban lévő égtelenségo). P. PÁRIZ 
azon felfogása, hogy a székely tájszavakat régi, elavult magyar 
szavaknak tartotta, abból is következik, hogy P. PÁRIZ latin sza
vak mellé is szokta tenni az antiqué szót, mégpedig olyan latin 
szavak mellé, a melyek a klasszikus latin kort megelőző időből 
valók, tehát ó-latinok (vö. ilyen «antiqué» jelzetű szavakra a 
következő czikkeket: Danunt pro dánt | Quippini, Ant., már MA3-
ban is «antiquum pro Quidnin \ « Taxim . . . antiq. pro sensim . . . | 
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« Trapes . . . an t iqué pro Trapetus | idevalók m é g : depopulo— j 
festinis czikkek is). 

Abból azonban, hogy P. PÁRIZ a székely tájszavakat elavult, 
régi magyar szavaknak tartot ta , nem következik, hogy mi is azok
nak tar tsuk. Több í rónk és szótárírónk ugyanis P . PÁRIZ anti
qué jelzését szórói-szóra vette,*) s a helyett, hogy egy-egy szónál 
ezt í r n á : «székely tájszónak mondja P . PÁRIZ is», tévesen ezt 
í r ja : «antiqué, régi, elavult szó». Ez a hiba esett meg TOLDY 
FERENCZEN, a ki azt írja (vö. M. nemz. irod. tört .4 107. 1.), hogy 
P . PÁRIZ szótárába «számos mű- , va lamint a s z é k e l y e k n é l 
m é g f e n n v o l t r é g i s z ó t » iktatott be. S ezt találjuk sok 
szótárírónknál, a kik P . PÁRIZ alapján dolgoztak, így pl. WAGNER 
FERENCZ Phraseologiá-jában, B . SZABÓ DÁVID kisded szótárában, 
KASSAinál (V. 240. tunya szónál), a NySz.-ban, CzF.-ban (pl. kulyak), 
innen SZILY NyÚSz.-ban stb. 

A következő sorokban összeállítom azokat a magyar sza
vakat, a melyek mellett ant iqué áll s a melyeket székely tájszók
nak kell t a r t anunk . I t t -ot t a szavakhoz megjegyzést fűzök; a 
székely t á j s z a v a k P . PÁRIZ szótárában a következők: 

1. Ar-, ara. «Nürus, űs . . . Menyem, Menyed. Antiqué Aram* 
| «Ara: Nurus, antiqu.))**) 

A szóra még két eredeti adatunk van; ezek: a) MOLNÁR ALBERT 
1621. évi kiadása, itt ez van: *Ara, sororis fráter», b) NYIRKÁLLAI 
TAMÁS glosszája, a hol ez olvasható: «Avunculus — anyád ara* (Ko-
VACHICH, Formulái XIX. 1. és M. Acad. Ért. 1847. VII. 323.) 

Mindazok a szótárírók, a kik az ara szót felemlítik, mint 
a v u l t szót említik (vö. WAGNER, Phraseologia nurus alatt, B. SZABÓ, 
Kisded Szót.2, KRESZNERICS, KASSAI III . 335, MÁTYÁS FLÓR.: NySzót. 
Kis.); a három adaton kívül más adatot a szóra nem ismerünk (vö. 
NySz., eredetre: MUNKÁCSI AKE.). Ma is áll az, a mit MÁTYÁS FLÓRIÁN 
NySzótárkísérletében írt, hogy «jutalmat érdemelne, ki ara irodalmi 
vagy népies használatát 1708. előtt kimutathatná*. 

2, Bucz. «Butz: antiqu. pro Tzomb, Coxa» | «Tzomb, antiq. 
Bútz: Femur, Ingven, Fémen*. 

Az értelmezést átvette már WAGNER Phraseologiája is (vö. 

*) Lásd erről részletesen Magy. Nyelv III. 116—121. 
**) Ha az idézet latin szóval kezdődik, akkor P. PÁRIZ szótára latin

magyar részéből való, ha pedig magyarral, akkor a magyar-latinból. 
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dFernur . . . Ágyék, tzomb, antiqu. buta*, u. o. «Fémen . . . . belső 
része a' butznaht), s azután legtöbb szótárunk. A buc, buccz szó a 
MTsz. szerint is székely és csángó tájszó. 

3. Czémpéíy. «Coccetum, genus edulii ex melle et papa vére 
factuni, csikmák, Székelyek czömpölye» (Irodtört. Közi. VIII. 377.). 

Ez a szó sem fordul elő a P. PÁBiz-féle szótárban, hanem P. 
PÁBIZ jegyzőkönyvéből közölte DÉZSI LAJOS. A szó itt közlött jelenté
sében semmiféle szótárunkban sincs meg, de kétségtelen, hogy 
ugyanaz, a mi a székely czempel ( = kolbászforma tekercs, a melyen a 
gyapotot pödrik, sodorják* MTsz. és GYAEM. VOC) . A közlött adatban 
feltűnő a helyesírás. 

A. Csempe. Tsempe, antiq. pro Kályha: Testa fornacea, Fidelia 
fornacea». 

A MTsz. szerint a «kályhá»-t jelentő csempe szó (HORGER ANTAL 
értesítése szerint eredetibb alakja: stémpe is előfordul a székelység-
ben) csakugyan székely és csángó tájszó is. 

5. Csötört. «Quadrans, n t i s : Fertály, Valaminek negyed része, 
Tsötört. Antiqué.» P . PÁRizból átvette WAGNER Phras.-ja (vö. «Quad-
rans — Negyed-rész, fertály, negyed, tsőtőrt, antiqu.»). 

MA.;5-nál a m.-lat. részben ez van: <iTsotor: Modius», ugyanez 
van P. PÁRIZ magyar-latin részében «antiqué» jelzés nélkül. 

A MTsz. szerint esetért ugyan székely és csángó tájszó, azon
ban más a jelentése. A szóban levő csötört-re vö. Schlágli szój.: can-
tarius — cheter (BesztSzój. = csésze), SZIKSZAI FABR., B. SZABÓ D. 
Kisded szót.'-1 (tsötör: gabona-mérték neve p. o. véka), KASSAI V. 180. 
{tsetres edény), CzF., OklSz. 

6. Csúnya. «Tsunya: antiq. pro Földi magyaró : Bulbo casta-
num, Apios». 

A MTsz. szerint c s a k i s székely tájszó. 
7. He'zza = hozzá. E székely alakra vö. MTsz. és P. PÁBiznál 

való előfordulására 1. noisza szónál. 
8. Iker. «Iker: Antiqu. Kettős gyermek: Gemelli, Gemini». (Az 

adat megismételve WAGNEB Phraseologiájában geminus szónál.) 
Bégibb szójegyzékeink közül megvan a Beszt. (45: gemellus — 

yker) és a Schlágliben (229: gelinellus [?] — ikeres gyermek); 1. még 
OklSzót. KASSAI szótárában (III. 20.) az van mondva, hogy «kettős 
gyermek' neve Erdélybenn, és Baranyábann Szász nevű Magyar falu-
bann iker a' neve», CZUCZOE-FOGABASI szótárában is hasonló kijelentés 
van («közönséges népnyelven: kettős, kettösökv). Nem lehetetlen, hogy 
ezt a tájszót a nyelvújítás terjesztette el (vö. SZILY, NyUSz., i t t 
k i h a l t szónak említve). 
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9. Jósolás. «Mantia, ae, Jövendőlés. Antiqué, Jósolás*. 
Megjegyzem, hogy «Mantes . . . Jósoló* \ *Jós: Mágus, Incanta-

tor . . . .» | «Jósoló: Fatidicus, Divinator, Vates» [ «Jósoló asszony: 
Fatidica mulier* adatok mellett nincs az, hogy a n t i q u é . Jósol-va, 
vö. SZABÓ D. Kisded Sz., SÁNDOR I . Toldalék, KASSAI szót. Nein lehe
tetlen, hogy itt az antique szó a lat. m a n t i a-ra vonatkozik (hasonló 
eset: festinis). 

10. Konok. «Konok: Antiq. Obstinatus, a, um» | «Konokolni 
magát: Obstinare». 

KASSAI (III. 189.) azt írja, hogy «konok ember s z e r e m t s i szó*. 
A NySz. csak P. PÁEizból idézi «an t iq .» jelzéssel; vö. SZABÓ D. 
Kisded Szót.2, CzF. 

11. Koszta. «Ciconia: Eszterág, gólya. Antiqu. Koszta* \ 
«. Koszta: Antiq. Ciconia. Item. Nom. propr. C o n s t a n t i n u s * . 

KASSAI (III. 204.), CzF., valamint a MTsz. szerint koszta szé
kely tájszó. 

12. Kulyok. *Kutyök, pro Ököl: Antiq. Pugnus.» 
GYABM. Vocab. (99. 1.: kujak), KASSAI (III. 214: kulyak) és a 

MTsz. szerint (kujak) székely tájszó. CzF. és a NySz. tévesen mint 
elavult szót idézik. 

13. Me, mesze. «En: Adv. Inon, Imé, Ne, ímhol, Nesze. An
tiqué Me, Mesze*. 

A MTsz. szerint (ne, nesze szónál) ma is székely tájszó. 
14. Noisza. «Agedum: Adv. hortandi. Nosza hozzá. Antiqué 

Noisza hézza* j «Agité: Adv. Nosza rajta. Antiqu. Noisza ritta* \ 
«Nosza: Age, Agesis. Antiq. Noisza*. 

Hézza és ritta ismert székely alakváltozatok (vö. MTsz.)', 
noisza azonban más forrásból ismeretlen. 

15. Odor. «Odor, pro udú: antiq. Cavum, i.» 
Odor székely tájszó ugyan (vö. MTsz.), azonban P. PÁRIZ latin

magyar részében nincs székely szónak jelezve, mert itt ezt olvassuk: 
«Cava, ae: Udú, Odor, Odú». 

16. Rajta oo ritta, vö. noisza. 
17. Rittyenek. iRittyenek: antiq. pro Tsattanok: Crepo, as». 
A MTsz. szerint is székely tájszó; KASSAI (IV. 230.) szerint 

rittyent a «Duna mellékén» is járatos. 
18. Tege. «Heri ac Here: Adv. Tegnap, Tegetlen, A tege. an

tiqué.)) | *.Tege, Antiqué, pro Tegnap: Heri». 
Székely tájszónak mondja GYAEMATHI, Voc. 101.1., BENKŐ, Trans-

silvania I. 403, KASSAI V. 75, CzF., MTsz. A NySz. tége-nek közli 
a n t i q u e jelzéssel. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. 3 
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19. Tonya. «To?iya: Antiqu. Lacus». Ugyané szó tanya alak
változata a n t i q u e jelzés nélkül így van közölve: «Tanya: Locus 
piscaturee». 

A MTsz. szerint a tanya szó tonya alakváltozata székely tájszó. 
20. Tunya «Tunya: Antiq. pro Könnyű : Pacilis, e» j «Tunya*) 

dolog: Facile*. 
KASSAI (V. 240.) «vox obsoleta»-nak mondja tévesen; ma is 

székely tájezó a MTsz. szerint. A NySz. tunya 1. alatt levő idézete 
(Mon: Apol.-ból) a 2. tunya alá való. CzF. azt írja, hogy a szó 
MOLNÁR ALBERT szótárában is előfordul; ez tévedés, mert itt P. PÁRIZ 
nevét összecseréli a szótár a MOLNÁR ALBERTI vei. 

í m e felsoroltam mindazokat a szavakat, a melyekről P . 
PÁRIZ azt mondja, hogy székelyek s a melyeket nyilván úgy gyűj
töt t össze, min t GYARMATHI SÁMUEL a nála közlötteket (vö. 
Vocabular iuma Toldalékát). A gyűjtemény sokkal helyesebb, mint 
pl . a BENKŐ JózsEF-féle (vö. Transsilvania I. 403—404.), a hol 
több szó székely tájszónak van mondva, holott nem csak az. Hogy 
külömben P. PÁRIZ az a n t i q u é jelzéssel milyen óvatosan bánt, 
mutat ja az, hogy sok oly szó mellé, a mely mai ismereteink sze
r int is csupán, illetve főleg erdélyi — tehát nemcsak székely — 
a jelzést ki nem tette. így pl. a kabala, katzola, (vö. equa), ejtel 
(több helyütt a lat.-m., és m.-lat. részben), szőllő-moní (vinacea 
szónál), pakuld?- (opilio alatt) stb. szavaknál, a melyek erdélyi, 
részben székely tájszavak is, nincs a n t i q u e jelzés. 

A székely tájszavakból azt látjuk, hogy P. PÁRIZ gondosan 
gyűjtött vagy gyűjtetett szótára számára. Az a kérdés mármost , 
hogy P. PÁRIZ szótára lat in-magyar része kidolgozásánál a magyar 
szókészletet illetőleg h asznál t-e nyomtato t t forrásokat is. • É n 
ugyanis úgy látom, hogy P. PÁRIZ a lat in-magyar részben egyet
len egy szót se nyomtato t t le, a melyet ne ismert volna (a m.-lat. 
rész e tekintetben kivétel, mert ez tulajdonképp MOLNÁR ALBERTÓ). 
A nyomtatot t forrásokat illetőleg az a nézetem, hogy P. PÁRIZ 
felhasznált több olyan szótárkát, a melyek az ő tanuló és tanár i 
éveiben az erdélyi iskolákban használatosak voltak. így pl. hatá
rozot tan ki lehet muta tn i , hogy P. PÁRIZ a COMENIUS-TSAHOLCI-
BmARi-féle «Index vocabulorum»-ot (vö. i t t a 3. szám alatt, NyK. 

*) A másik tunya szó PP.-nál tunya. 
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XXXVI. 294.) felhasználta műve megalkotásánál (erre nézve vö. 
az effominatus, sarcina, vespertilio, pumilio, stb. szavak értelme
zését). Úgy látszik, WENDELINUS «Medulla Latinitatis»-a is meg
fordult a kezében, mert itt-ott szórói-szóra való egyezéseket talá
lunk (vö. Med. Lat. «resupinare-fel-dÖjteni, Hányatta fordítani*) = 
PP 1 : «resupino-feldőjtöm, Hanyattá-fordítom»). Ez a két szótári 
mű P. PÁRIZ tanuló éveiben tankönyv volt az erdélyi ref. isko
lákban, s így érthető, miért használta őket P. PÁRIZ. 

Kétségtelen dolog azonban, hogy P. PÁRIZ a MOLNÁR szó
tára latin-magyar részében levő értelmezéseket is sokszor szóról 
szóra átvette ; erre számtalan példát lehet felhozni (vö. pl. MA3: 
«Mango — Martalotz, Az ki embert Lovat vagy egyebet lop, elad» — 
P. P 1 : «Mangó : martalotz, a' ki embert, lovat, vagy egyebet lop, 
el-ád vagy tserélo). Más forrásokat azonban nem tudok kimu
tatni; így nem tudom kimutatni, hogy CALEPiNust mennyiben 
használta P. PÁRIZ (VÖ. MOLNÁR JÁNOS, Magy. Könyvház XVIII. 
15. Pest 1802). 

Végül P. PÁRIZ latin-magyar szótára magyar nyelvi részére 
csak azt jegyzem meg, hogy bővebb és sokkal kritikaibb, gon
dosabb és megbízhatóbb összegyűjtése a magyar szókészletnek, 
mint a MOLNÁR ALBERT szótárában levő. Az pedig, hogy gondos 
helyesírással vannak közölve a magyar szavak, csak növeli nyel
vészeti tekintetben a szótár értékét. 

Áttérünk mármost a külömböző kiadások ismertetésére. 
P. PÁRIZ halála után (f 1716) még négy ízben jelent meg 

a szótára, mégpedig 1762-ben Nagyszombatban, 1767-ben és 
1782-ben Nagyszebenben, 1801-ben Nagyszebenben (a latin-magyar 
rész) és Pozsonyban (a magyar-latin rósz). 

Az 1762. évi kiadás a Jézus-társaság nagyszombati nyom
dájából került ki. Biztos dolog, hogy a sajtó alá rendező vala
melyik jezsuita volt, a kit azonban név szerint megnevezni nem 
tudunk. Az 1708. évi editio princepsből a sajtó alá rendező csak 
a bevezetés azon helyeit hagyta ki, a melyekből következtetést 
lehetett vonni, hogy a mű református iskolákban használt tan
könyv.*) Egyébiránt pedig se a latin részben, se pedig a ma-

*) Czíme: «Dictionariuni latino-hungaricum . . . a Francisco Pariz 
Pápai . . . . Tymavise, Typis Collegii Academici Societatis Jesu, Anno 

3* 
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gyár részben nem bővítette az anyagot. Ez a kiadás tehát a latin 
és magyar nyelvi anyagot illetőleg teljesen egyenlő az első ki
adással. A mit a sajtó alá rendező a kiadás körül tett, az abból 
állt, hogy az első kiadás sajtó- és fordításbeli hibáit, a melyek az 
1708. évi kiadás végén fel vannak sorolva, kijavította, továbbá 
abból, hogy a szavakat itt-ott helyesebb sorrendbe szedte és a 
szótár végén közölt pótlásokat a maguk helyére iktatta. Az 1708. 
évi kiadásban pl. a lat. részben a molossus szó nincs a maga 
helyén (ugyanígy az 1767, 1782, 1801. évi kiadásban), az 1762. 
évi kiadásban helyes az ábéczé-rend. Hadd álljon itt néhány 
sajtóhiba i s : 1708. évi kiadás: «Bonosus: m. 2. Egy Eómai 
írásban gyönyörködő Tsaszar». A kiadás végén a sajtóhibák közt 
meg van mondva, hogy írásban sajtóhiba bor ivásban helyett. 
A sajtóhiba csak az 1762. évi kiadásban van kijavítva (vö. «Bonosus: 
Egy Bómai bor ivásban gyönyörködő Tsaszár»), ellenben javítatlan 
az 1767, 1782, 1801. évi kiadásokban. 

Újítás, bővítés azonban nincs a szótárban. Úgy látszik 
azonban, hogy ez a nagyszombati kiadás nem volt nagyon elter
jedve. Abból ugyanis, hogy a BoD-féle kiadásban több olyan 
hiba van (vö. molossus, bonosus), a mely az 1762. évi nagy
szombatiban ki van javítva, valamint abból, hogy BOD PETEK a 
maga kiadásában azt mondja, hogy Erdélyben nagyszombati kiadást 
nem is láttak (vö. az 1767. évi kiadás előszavát: «Editionis 
autem Tyrnaviensis nulla tunc in Dacia apud Eruditos comme-
moratio»), joggal következtethetjük, hogy a jezsuiták kiadása nem 
volt elterjedve. 

Új kiadásra volt tehát szükség, s ezt a kiadást Eelső-
csernátoni BOD PÉTEE, magyar-igeni ref. lelkész rendezte sajtó 
alá. Az egyik ok, a mely BOD PÉTERÍ arra indította, hogy P. 
PÁRIZ szótárát kiadja, az volt, hogy az 1708. évi kiadás már 
nehezen volt megszerezhető, a másik ok pedig az, hogy P. 
PÁRIZ 1708-dik évi kiadása bővítésre, javításra szorult.*) Ez 

M. DCO. LXII.» A magyar-latin rész folytatólagos lapszámozással. Sok 
példányban ismeretes, a M. N. Múzeum példányának L. lat. 939. a jegye-. 

*) «Bxemplaria Editionis Leutschoviensis intra quinquaginta et 
amplius Annos adeo defecerant, ut vei insano pretio haberi nequirent. 
Neo erat qui in iteranda ejus Editione laborem periclitaretur; neque alii, 
qui vicém explerent comparebant libelli*; 1767. évi kiadás, Előszó. 
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utóbbin a nagyszombati kiadás sem segitett, mert hiszen az 1762. 
évi kiadás terjedelemre teljesen egyforma az 1708. évi editio 
princeps-szel. Más okok is közreműködhettek, hogy BOD a szótár
ból új kiadást rendezett sajtó alá. Ez az ok pedig az lehetett, 
hogy BOD PÉTER P. PÁRIZ könyveinek, jegyzeteinek a birtokába 
juthatott, s e jegyzetekből látta, hogy P. PÁRizt műve újabb 
kiadásában meggátolta ugyan halála, de abbeli fáradozásában, 
hogy míg élt, művét tökéletesítse, nem akadályozhatta meg. Ezt 
az okot olvasom ki BOD PÉTER előszavából, a mely az 1767. évi 
kiadásban olvasható (vö. «In Dictionario autem Hungarico-Latino 
multa sünt addita ex A u t o r i s A n n o t a t i o n i b u s m a n u 
sua s c r i p t i s , multa ex propriis observationibus»), s ezt az 
1767. évi kiadás magyar-latin részének czímlapjáról (vö. «Tam 
ex ejusdem Philoponi F. P. PÁPAI sécundis euris ac Notationibus 
Mss. quám Propriis et aliorum Observationibus, expletis quse 
defuerunt, amputatis quse superfuerunt et vocibus quibusvis in 
suum ordinem redactis volentium usibus editumw). 

Az új kiadás 1767-ben Nagyszebenben SÁRDI SÁMUEL nyom
dájában jelent meg, s czíme: «Francisci Pariz Papai Dictiona-
rium manuale Latino-Ungaricum et Ungarico-Latino-Germani-
cum». E közös czímen kívül külön czíme van a latin-magyar, 
s külön a magyar-latin résznek.*) 

*) A latin-magyar rész czíme: «Dictionarium latino-hungaricum, 
suecum et medullam purioris latinitatis, ejúsque genuinam in lingvam 
hungaricam conversionem, ad mentem et sensum proprium scriptorum 
classicorum, exhibens: Indefesso XV. annorum laboré, subcisivis, ab ordi-
nariis negotiis, temporibus collectum, et in hoc corpus coactum á Fran
cisco Páriz Pápai, medicináé doctore, ejusdemque facultatis in celeberrima 
Academia Basileensi Professore publico. Nunc verő proverbiis selectioribus 
interspersis, glossariolo voces medii et nostri aevi, in historiis, et regum 
Hungáriáé decretis occurrentes, insolentiores, etc. explicante, nominibus 
propriis apud Hungaros usitatis, nummorum hungaricorum, hebraicorum, 
graecorum, romanorum tabellis, siglarum romanorum expositione, aliisque 
necessariis et jucundis accessionibus locupletatum intentione ac laboré 
Petri Bod, de F. Tsernáton, V. D. Ministri M. Igeniensis. Novse huic Edi-
tioni nunc priműm addita est Lingva Germanica in Parte posteriori. Ci-
binii, Sumtibus Samuelis Sárdi Typograpbi, Anno MDCCLXVII.» — 
A magyar-latin rész czíme: «Dictionarium Hungarico-Latinum, Olim 
magná curá á clarissimo viro Alberto Molnár Szentziensi collectum, Tan
dem Revisum, et aliquot vocabulorum, in Molnariano desideratorum, 
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A kiadásnak következő a tartalma: 
a) BOD PÉTER bevezetése, a mely a magyar szótárirodalmat 

ismerteti. Ez ismertetésről könnyű kimutatni, hogy MOLNÁR ALBERT 
nyomán készült (vö. hogy MURMELLIÜS Lexiconáról [szerinte és 
MOLNÁR A. szerint Nomenclatura] CALEPINÜS szótára után beszél). 

b) P. PÁRIZ 1708. évi kiadásban olvasható előszava és 
hozzá írt költemények újra lenyomtatva. 

c) Latin-magyar szótár, a mely bővítve van, vö. pl. 
1708, 1762. 1767. és 1782, 1801. 

«Dimidium, ii — Fele. Dimi- Dimidium, i i : Fele. Dimidium 
dium plus totó : Mindenkor jobb plus totó: Mindenkor jobb aprón
aprónként költeni, mint igen bő- ként költeni, mint igen bó'vön. 
vön. Vix dimidium dixeram : Alig Vix dimidium dixeram : Alig vé-
végeztem-vala felét beszédemnek. geztem vala felét beszédemnek. 

Dimidium facti, qui bene capit 
habét: Jól kezdett éneklés kántor
nak nem nehéz.» 

Sok ilyen bővítést lehetne felhozni, de elég ez az egy is. 
d) Magyarországi latinság szótára, melynek czíme: «Glos-

sariolum, In quo Medii et Nostri sevi quaedam Voces 
explicantur». A szótár e részében is MOLNÁR ALBERT hatását 
látom, a ki közli a magyar királyok latin törvényeiben előforduló 
nehezebb latin szavak magyarázatát. Hogy ez mily szükséges 
volt abban a korban is, mutatja, hogy az 1786-iki Mercur von 
Ungarn szerkesztője: KOVACHICH M. 124—136. lapján 100 darab 
körmöczi aranyat tűzött ki egy ily szótár megírására (vö. Erd. 
Múzeum I. 32.). 

e) «Nomina propria apud Hungaros usitata». E fejezetben 

millibus Lat iné redditis locupletaturo, Stúdió et vigiliis Francisci Páriz 
Pápai, Medicináé Doctoris, et in Alma Enyedina Publici Professoris. Nunc 
veró Tam ex ejusdem Philoponi F . P. Pápai secundis curis ae Notationi-
bus Mss. quám Propriis et aliorum Observationibus, expletis quse defue-
runt , amputat is quse superfuerunt, et vocibus q u i b u s v i s i n suum ordinem 
redaetis, volentium usibus edi tum; Opera Petri Bod, de P . Tsernáton, V-
D. Ministri M. Igeniensis. Novas huic Editioni nunc pr i inúm solertiá Ty^ 
pographi addita est Lingva Germanica. Cibinii Sumtibus Samuelis Sárdi 
Typographi Anno MDOGLXVII.» E kiadásból sok példányt i smerünk; a 
m. n. múzeumi példány jegye: L. lat. 942. 
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régi emlékeinkből, első sorban a Váradi Regestromból kiszed 
egy csomó nevet, a melyeket ő magyaráz.*) így pl. azt mondja, 
hogy Miksa = Maximilianus. Ez a magyarázata elterjedt. Olyan 
neveket azonban, a melyekről BoDnak az volt a nézete, hogy 
pogány magyar személynevek (pl. Árpád, Attila stb.), e jegyzékbe 
fel nem vett. 

f) Magyar pénzek és római siglák felsorolásával, s egy 
római naptári táblával végződik a kötet. BOD szerint ezek KIE-
SCHIÜS szótárából vannak átvéve. 

A magyar-latin részben LucEETiusnak egy verse után, a 
mely a szógyűjtésre vonatkozik, következik a tulajdonképpeni 
szótár, melyet egy pótlék (Addenda), egy toldalék (mantissa) és 
TSÉTSI I. «Observationes orthographicae» műve követ. 

A magyar-latin részre azt kell megjegyeznünk, hogy: 
a) Bővített kiadás, melyben a bővítések részint P. PÁEIZ 

jegyzeteiből, részint BOD PÉTEE gyűjtéseiből kerültek ki. 
bj A magyar-latin részben a szavak németül is vannak 

értelmezve, a mint azt már a czímlap («Novas huic Editioni 
nunc primúm solertiá Typographi addita est Lingva Germanica») 
és a latin-magyar részben levő előszó is mondja («Ne quid dicam 
de Lingva Germanica, quse nunc Primúm, non parvá Solertissimi 
Typographi Samuelis Sardi industriá est adjuncta»). BOD sehol 
sem mondja, ki volt a német szavak beiktatója, a közel egykorú 
erdélyi szász művekből azonban meg lehet állapítani, hogy a 
magyar szavak német értelmezője FELMEE MÁETON nagyszebeni 
hitszónok volt (vö. Siebenbürg. Quartalschrift VI. 155: «Die 
deutschen Wörter hat unser gelehrter Martin Felmer beigefügt»; 
KÁTAI G., Vasárnapi Újság 1860. 632—634., TEAUSCH Schrift-
steller-Lexikon I. 297. s utána SZINNYEI J. Magyar írók élete és 
művei tévesen írja, hogy EELMEE német «register»-t készített, a 
«register» csak az 1801. kiadásban van s ez EDEE műve, Ii 
lejjebb). A német értelmezéssel azonban a kortársak nem voltak 
megelégedve. SÁNDOE ISTVÁN azt mondja (Sokféle VIII. 46.), hogy 
«felettébb rosszul van tolmácsolva», s ugyanezt olvassuk MÁETON 
JózsEFnél is (1. MÁETON Elmélkedések 7. és 1800. évi m.-n. szótár 
XVIII. 1.). Végül megjegyzem, hogy MÁETON JÓZSEF szótárainak 

*) Ezekről részletesen lásd M. Nyelv III. 4-ik füzetében. 
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ismertetése kapcsán fogok szólani arról, miért kellett nálunk a 
XVIII. század második felében német-magyar, illetve magyar
német szótár. 

Az 1767. évi kiadást tizenöt év múlva újabb kiadás követte. 
P. PÁRIZ szótára 1782-ben új lenyomatban jelent meg. A kiadás
nak ugyanaz a czíme, a mi az 1767. évben megjelentnek; a 
külömbség a czímben az, hogy a latin-magyar részben a nyom
tató így nevezi meg magát: «Sumtibus Samuelis Sárdi et Martini 
Hochmeister Caes. Eeg. Privilegiati Typographi, et Pibliopolae 
(sic!) Anno MDCCLXXXII», a magyar-latin részben meg így: 
«Novae huic Editioni nunc s e c u n d ö solertiá Typographi 
addita est Lingva Germanica. Gibinii, Sumtibus Martini Hoch
meister, Cses. Eeg. Typographi et Bibliop. Privil. Anno M. DCC. 
LXXXII*.*) 

Ez a kiadás tartalomban, terjedelemben egyszerű lenyo
mata az 1767. évinek. Ugyanazok a sajtóhibák (vö. pl. 234, 42a. 
scavie a helyes scabie helyett) itt is, ott is, úgyhogy ez újabb 
kiadást csak c z í m l a p k i a d á s n a k kell tekintenünk. Egyéb
iránt ezt már SÁNDOR ISTVÁN is tudta, a ki ezeket írja: «1782-
ben csak a Homlok levele újult meg, mert a többi az 1767-iki» 
(Sokféle VIII. 46.), majd egy más helyen (Sokféle X. 70, 71.) 
ezt mondja: 

«Soha talán egy könyvnyomtató sem érdemiette úgy meg, hogy 
a' nyomtatott Munkájával tserbe maradjon, mint Hochmeister Szebeni 
könyvnyomtató a' Magyar és Deák Szókönyvével. Az <5 valóságos 
karantsi Betűi olly kopottak, hogy szégyen 's g y a l á z a t egy egy 
Ország Fővárossának könyvnyomtatójára nézve. De ez még tűrhető 
volna, ha a' könyve mindenfelől a' sok n y o m t a t á s b e l i h ibák
ka l olly teli nem volna.**) Ezen könyvnek eló'bbeni Szebenben Sárdi 
által lett 1767-diki kiadása sokkal különbb. Só't most is ezen könyv 
első Eészének Pozsonban Landerer által történtt kinyomtatása jóval 
többet ér valamint betűire, úgy papirosára nézve is». 

*) E kiadásból sok példány forog közkézen. A M. N. Múzeum pél
dánya L. lat. 944. jelzet alatt található. 

**) Jegyzetben ezt írja: «Még sem tartotta méltónak ő Kegyelme, 
hogy legalább a' könyv végén az Erratáit említse. Hihető azon okból, 
hogy a' vevők a' sokaságtól meg ne ijedjenek*. 
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SÁNDOR ISTVÁN e szavai után, a melyek teljesen helyesek, 
nem szükséges bővebben szólnunk e kiadásról, melynek csak a 
«homloklevele» más, mint az 1767-diki kiadásnak. Áttérünk 
mármost az utolsó kiadásra, a mely 1801-ben jelent meg. 

A legelső, a mit a kiadásról megjegyzünk, hogy latin-magyar 
része Pozsonyban Füskúti LANDERER MIHÁLY nyomtatójából ke
rült ki, míg a magyar-latin-német rész HOCHMEISTER MÁRTON 
nagyszebeni nyomdász sajtójának terméke (vö. Lectori salutem 
előljáró beszédet). 

A kiadás latin-magyar részének ugyanaz a czíme, a mi az 
1767. évinek, a külömbség csak az, hogy «Petrus Bod» után ez 
van: «Editio Nova, aucta et emendata. Tomus I. Novae huic 
Editioni additum est in Tomo II. Eepertorium Germanicum 
alphabethico ordine redactum. Posonii et Cibinii I. M. Landerer 
de Füskút et M. Hochmeister 1801. »*) 

A magyar-latin résznek ez a czíme: «Dictionarivm vngaro-
latino-germanicvm olim stvdio Alberti Molnár, Francisci Páriz-
Pápai et Petri Bod conscriptvm, nvnc revisvm, emendatvm et 
vocabvlis cvm aliis tvm imprimis technicis, ad philosophiam, 
mathesim, physieam, chemiam, phythologiam et zoológiám perti-
nentibvs avctvm opera Josephi Caroli Eder. Tomvs II. Cibinii et 
Posonii T. S. M. Hochmeister et M. Landerer*. 

A latin-magyar rész több czikkel bővítve van (vö. Dyndy-
nien'e, Diogenes, Napoca stb.), illetve a régi czikkek itt-ott 
javítva vannak (vö. pl. dimisus). Általában azonban kevés a 
változtatás, még sajtóhiba is van benne annyi, mint az előzőkben 
(Sokféle VIII. 46.). Annál bővebb a magyar-latin-német rész. 
Mindenekelőtt e részhez ábécze-rendbe szedett német szómutató 
van csatolva (Deutsches Repertórium, als nothwendiger Anhang 
zu dem ungrisch-lateinisch-deutschen Wörterbuche des Pariz 
Papai), melynek az volt a feladata, hogy a német olvasmányok 
alkalmával segítségére legyen a magyar írónak, esetleg tanulónak. 
De hogy mily nehéz volt e szómutató használata, mutatja, hogy 
ha pl. valaki tudni akarta, hogy a gleich szó mit jelent magyarul, 
hát 32 helyen kellett utána né.zni (1. erről MÁRTON József Eszre-

*) Sok példány ismeretes e kiadásból; a M. N. Múzeuménak jelzete 
L. lat. 945. 
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vételek 4. 1.). Sok újítás volt a magyar-latin-német részben is. 
ÉDER JÓZSEF KÁROLY, e rész sajtó alá rendezője már a czímlapon 
azt mondja, hogy sok tudománybeli műszót iktatott be részint 
a bölcselet, a számtan, a fizika, részint pedig az állattan, növény
tan köréből. Ez időkben ugyanis a tudományos műnyelvet 
magyarították íróink, a latin kifejezéseket magyarokkal pótolták. 
E neológiai alkotásokkal, a melyekről részletesebben MÁRTON 
JÓZSEF szótárai alkalmával szólunk (vö. szótára bevezetését), 
számolni kellett a szótárírónak is, s sokat be kellett iktatnia, 
ha azt akarta, hogy müve a kor színvonalán álljon. ÉDER J. 
KÁROLY sok ilyen csinált terminus technicust iktatott be a P. 
PÁRiz-féle szótár 1801. évi magyar-latin-német részébe. E szavak 
egyikót-másikát már SÁNDOR ISTVÁN is szóvá tette. így SÁNDOR 
I, ezt írja (Sokféle X., 13. 14.): 

((Műszer nem I n s t r u m e n t u m , a' mint EDER úr deákozta, 
hanem Maté r i a , Maté r i á i é , Zeug, Stoff, a' mint Bod tette 
ki. . . . Ugy szinte Felekezni nem Consp i r a r e , P a c t i o n e m con-
flare, hanem annyi mint B a r á t k o z n i , Amicar i . Felekezet 
sem F a c t i o , hanem inkább Amici t ia , A m i c a t i o v. Goe tus . . . . 
Az említett Úr a' Bányászatot is több más új szavakkal a' Szóköny
vünkbe behozta, 's Metallumnak deákozta. Hogy a' Bányászat 
újonnan jól faragott magyar szó légyen, azt megengedem, de az Ertzet 
nem jelentheti, hanem inkább a' Bányász Tudományt, Mesterséget, 
avagy Munkát.» 

Nem gondolnám, hogy az említett és a szótárban lévő többi 
nem említett szavak közül ÉDER egyet is csinált volna. így pl. 
a műszer megtalálható MÁRTON JÓZSEF 1800. évben megjelent 
magyar-német részében (((műszer, 1. das Werkzeug, 2. az álla
tokban és növényekben az organok, v. műszerek, Die Organe 
od. Werkzeuge, u. o. előbeszéd XI., XII. lap : műhszer), ugyanitt 
találjuk a ((bányászat, das Metall» szót is. Minthogy MÁRTON 
JÓZSEF nem faragott új szókat, valószínű, hogy e két adat is 
régebbi írók műveiben megtalálható; ő «azok közül a' számos 
új szók közül, mellyek tíz-tizenkét esztendő ólta támadtak» (vö; 
1800. évi magyar-német szótár XVI. lap) csak a ((közönségessé 
lettek»-et vette fel egykorú írók műveiből. Ugyanezen írókból 
merített ÉDER is, a kik bizonyára FÖLDI, DUGONICS, BARÓTI SZABÓ 
D., BARTZAFALVI SZABÓ D. A nyelvújítási adatokon kívül ÉDER 



A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM. 43 

azzal is bővítette a szótár anyagát, hogy több s z é k e l y szót 
iktatott a magyar-latin részbe. Ezeket a szavakat sicul. (esetleg 
székely szó) jelzéssel látta el. Ezek a sicul. jelzetű szavak tehát 
nem P. PÁRIZ, hanem EPER székely szavai (összeállítva, s P. PÁRIZ 
szavainak feltüntetve Nyr. XVIII. 370, STEUER JÁNOS). 

P. PÁRIZ szótáráról mármost a kövekezőket állapítottuk 
meg: A szótár öt kiadást ért, melyek két főtypusra vezethetők 
vissza: a) 1708, 1762, B) 1767,1782, 1801. A B) kiadásokban német 
nyelvi bővítés és neológiai alkotások vannak. A német értelme
zések igen hibásak. 

6. P. PÁRIZ követői. P. PÁRIZ követőinek azokat a két vagy 
több nyelvű szótárak szerzőit nevezem, a kik a XVIII. század 
folyamán és a XIX. század elején P. PÁRIZ szótárának értelme
zéseit szóról 3zóra kiírták, vagy pedig a P. PÁRIZ-féle szótári 
anyagot bővítették azzal a világos czéllal, hogy ők P. PÁRIZ 
szótárát akarják kiegészíteni. Azok a szótárírók azonban, a kik 
P. PÁRIZ művét csak azért használták a maguk szótára meg
alkotásánál, hogy művük teljesebb, • tökéletesebb legyen, a kik 
tehát csak mint segédmunkát, illetve forrásmunkát használták 
P. PÁRIZ Dictionarium-át, ezeket a szótárírókat nem tarthatjuk 
P. PÁRIZ követőinek; BARÓTI SZABÓ DÁVID, KRESZNERICS FERENCZ 
vagy MÁRTON JÓZSEF tehát nem nevezhetők P. PÁRIZ követőinek, 
ellenben SÁNDOR IsTvÁNt annak kell tartanunk, mert az ő Tolda
léka P. PÁRIZ magyar-latin részének kiegészítése. P. PÁRIZ szótára 
követői szerintem a következők: 

a) «Toldalék* 1794—1797 tájáról. A M. N. Múzeum 
könyvtárában van egy 4-rétű magyar-latin szótár (jelzete «L. hung. 
67.»), melynek nincsen czímlapja. A szótár három részből áll, 
mely részeknek ezek a czímei: T o l d a l é k , M o r s a l é k , S z e 
r e z d-m e g. Semmi egyéb közelebbi meghatározás nincs a művön. 
A czímek után az ember azt hinné, hogy e szótárka egy na
gyobb műnek lehetett a toldaléka, a minthogy e korban szokás 
volt «Toldalék» czímen szótárt mellékelni a műhöz (vö. pl. 
MARIAFFY Kis frazeologyiáját 1788-ból, B. SZABÓ Magyarság virága 
ban 1803-ban stb.). Mindeddig azonban se én, se más nem 
talált olyan könyvet, a melynek ez függeléke volna. Sőt azt tar
tom valószínűnek, hogy e T o l d a l é k önállóan megjelent könyv^ 
a mely sohase volt semmi könyvnek a függeléke (vö. SÁNDOR I. 
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Toldalékát, a mely önállóan jelent meg). Erre a következő 
bizonyítékok vannak: 

a) A múzeumi példány olyan számozással van (A—U-ig, 
összesen 20 kéthasábos negyedrétű levél), a mely valószínűvé 
teszi, hogy a Toldalék önállóan megjelent könyv. 

(3) A múzeumi példányon kívül e negyedrétű Toldalékból 
még egy példányt ismerek, s ez SZÜKY DÉNES tulajdona. Ez a 
példány DUGONICS ANDRÁSÓ volt, a ki 1790—1803. közt meg
jelent 15—20 negyedrétű apróbb nyomtatványnyal «Analecta» 
czímmel egybe köttette. 

Y) A két ismert negyedrétű példányon kívül ismerünk egy 
harmadik példányt is. Ez 12-ed rétű egy hasábos 78 levélre 
terjedő kiadás, a mely külömben szórói-szóra, betüről-betűre 
egyezik a 4-ed rétű kiadással. Ez a kiadás csak máskép tördelt 
kiadás, külömben ugyanaz, a mi a múzeumi példány. Ez a pél
dány SZÉLL FARKAS tulajdona. E 12-ed rétű kiadás nem jelen
hetett volna meg ugyanazon mű függelékeképpen, a melynek 
függeléke a 4-ed rétű lehetett volna. 

Elfogadhatjuk tehát azt kiindulópontul, hogy e Toldalék 
önállóan megjelent szótári mű. 

E szótári műre a nyelvészek figyelmét BARTHA JÓZSEF 
hívta fel «Tóldalék. Egy ismeretlen szótár a nyelvújítás idejéből*) 
czímű értekezésében (1. Magyar Könyvszemle, új foly. V. 184— 
190, 405.). BARTHA értekezése, valamint a saját kutatásaim 
alapján írom e szótárról a következő sorokat: 

A legelső dolog, hogy megállapítsuk, minő források alap
ján készült a Toldalék. Az első, a mit észreveszünk, hogy a 
szavak egy része latinul van értelmezve, más része pedig értelme
zés nélkül van, p l . : Értelmezéssel: nAnda Pál hadába való: 
Uxorius* | « J á k ó b p á l t z á j a : Baculus Astronomicus» | ((Já
n o s p a p o r s z á g a : India, Utopia» stb.; értelmezés nélkül: 
«Kalóz, á r m á s , d ú l ó , r a b l ó , t o l v a j , k ó b o r l ó . K a l ó -
z o l n i ; z s á k m á n y o l n i r a b l a n i a | «Kandalló, l á n g á l l ó , 
tűz hely a' szobában» stb. Az értelmezés nélkül való magyar 
szavakról nagyon könnyű kimutatni, hogy azok BARÓTI SZARÓ 
DÁVID Kisded Szótárának 1792. évi, tehát második kiadásából 
valók (vö. M. Könyvszemle V. 186.). Az értelmezéssel való sza
vak jórésze meg P. PÁRIZ Dictionariumából való. E szótárnak 
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BoD-féle kiadását dolgozta fel a mi írónk, s ki lehet mutatni, 
hogy czélja volt mind azt, a mi a latin-magyar részben meg
van, de a magyar-latinban hiányzik, a magyar-latin részbe bele
dolgozni, így pl. a BoD-féle «Nomina propria»-kat (vö. Basa, 
Bas: Basilius, Bála, Bálás: Blasius stb.) a mi írónk mind 
ábéczerendbe szedte s közölte. Épp ezért azt hiszem, hogy a 
szerzőnek az volt a czélja, hogy P. PÁRIZ Dictionariuma magy.-
lat. részéhez nyújtson pótlékot. Ezt igazolhatja részben az is, 
hogy a múzeumi példány kötési tábláján, a mely a XIX. század 
elejéről való, az van nyomtatva arany betűvel, hogy «Appendix 
ad P. Papai Dictionar(ium).» Tehát a Toldalékot a kortársak 
is P. PÁRIZ szótára toldalékának tekintették, s ezért tárgyaljuk 
mi is P. PÁRIZ követői közt e szótárírót. 

Azonban P. PÁRIZ magyar-latin részéhez nemcsak azok a 
pótlások kellettek, a melyek a latin-magyar részből pótlandók a 
magy.-lat. részbe, hanem kellettek más ott hiányzó magyar sza
vak is. így kellettek táj&zavak, kellettek nyelvújítási, mégpedig 
tudományos műszavak. A XVIII-. század végén és a XIX. elején 
szótáríróinknak számolniuk kellett a tudományos műnyelv és az 
irodalmi köznyelv terén megindult nyelvújítással. P. PÁRIZ 1801. 
évi kiadásában vannak ugyan neológiai alkotások, de az előző 
kiadásban (1783) alig egy-kettő (pl. szótár). A Toldalék szerzője 
ezzel az új szófaragó iránynyal is számolt, a mikor B. SZABÓ 
DÁVID Kisded szótára második kiadásán kívül más forrásokat is 
használt. Ilyen forrása a BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID fordításához, 
«Szigvárt klastromi történeté»-hez (Pozsony 1787. L, II.) mellé
kelt «Szótár: Dictionárivm». E forrását könnyű felismerni, mert 
a Toldalék írója BARTZAFALVI SZABÓ Zúzoros: Januarius, Enyhe-
ges : Februarius, Olvanos: Martius, Nyilonos: Április stb. hónap
neveit mind közli. 

A 1792. évi Kisded Szótáron és az 1787. évi «Szigvárt»-ban 
közölt «Dictionárivm »-on kívül van a Toldalék írójának meg 
egy forrása, a mely fontos annak a kérdésnek az eldöntésénél, 
hogy mikor jelent meg a Toldalék. BARTHA JÓZSEF e harmadik 
forrással nagyon szépen bizonyította be, hogy a mi Toldalékunk 
1794 és 1797 közt jelent meg. Ez a forrás GROSSINGER JÁNOS 
«Universa história physica Begni Hungáriáé secundum tria regna 
naturse digesta» ez. műve, a mely műnek első kötete (Pozsony 
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1793) az emlősöket, második kötete (n. o. 1793) a madarakat, 
harmadik kötete (u. o. 1794) a halakat és a csúszó-mászókat, 
negyedik kötete íu. o. 1794) a bogarakat, ötödik kötete pedig (u. 
o. 1797) a fákat tárgyalja. Mármost az a fontos, hogy a mű 
mindegyik kötetének végén latin-magyar-német-tót (esetleg csak 
lat.-magy.-német) szójegyzék van közölve. Ezekből a szójegyzé
kekből merített a Toldalék írója, mégpedig akként, hogy az I. 
és II. kötet szavai a szótár mind a három részében (Toldalék, 
Morsalék, Szerezd-meg) előfordulnak, a III. és IV. kötet szavai 
csak a harmadik részben: a «Szerezd-meg» czíműben találhatók. 
Az ötödik kötet szavai közül, a mely 1797-ben jelent meg, egy 
sincs a Toldalékban, a mi bizonyítja, hogy ezt a szerző nem 
használta, illetve nem használhatta már. 

BARTHA e becse3 megfigyeléséből következik, hogy a Tolda
lék 1794—1797. közt jelent meg. 

A forrásokkal való összevetés után marad még néhány 
szó, a melyekről BARTHÁnak az a nézete, hogy a Toldalék író
jának nyelvjárási szavai és így saját beiktatásai. BARTHA azt 
bizonyítja e tájszavakból, hogy a Toldalék szerzője palócz nyelv
járást beszélő írónk, a ki munkáját Kassán, Ellinger sajtójában 
nyomtatta. 

BARTHA e következtetését nem fogadhatjuk el a következő 
okok alapján : 

a) A M. N. Múzeum példányán tintával és czeruzával ez 
van írva: «ad supplem. 3 (ez tintával) BALOGH ISTVÁN (czeru
zával) Toldalék (nyomtatva) a magyar szókönyvhez» (czeruzával). 
E bejegyzés a XIX. század elejéről való. Valószínű, hogy csak 
a szótár tulajdonosának s nem a szerzőjének a neve. Ezt azért 
mondom valószínűnek, mert a M. N. Múzeumban 1790 tájáról 
van egy BALOGH ISTVÁNY nevű írótól kézirat, de a kéziratban 
levő nyelv, helyesírás külömbözik a Toldalék helyesírásától. 

P) SZÉLL FARKAS példányán ez a bejegyzés olvasható: «S. 
B a p h a e l T a k á t s ex Ord . S. F r a n c , c o n s c r i p s i t , e t 
p r o p r i a t y p o g r a p h i a i m p r e s s i t » (fedéllap belseje, tintá
val). Ez a teljesen egykorú bejegyzés tehát azt mondja, hogy 
TAKÁTS BAPHAEL szent-ferenczrendi szerzetes írta össze e Toldalékot 
s saját sajtóján kinyomtatta. Nekem mindeddig nem sikerült rá
akadnom, hogy TAKÁTS BAPHAEL nevű ferenczrendi szerzetes 
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1794—1797. táján élt volna. Épp úgy nem sikerült rábukkannom, 
hogy a ferenczieknek másutt, mint Csík-Somlyón lett volna 
nyomtató műhelyük.*) Mindazonáltal e bejegyzést hitelt érdem
lőnek tartom, s a Tóldalék-ról mint TAKÁTS E. művéről csak 
azért nem szóltam, mert TAKÁTS RÁPAHLre vonatkozólag semmit 
sem sikerült találnom. 

Fejtegetésünk eredménye tehát: A Toldalék ez. szótár P. 
PÁRIZ szótára appendix-ének tekintendő, s 1794—97 közt jelent 
meg. Szerzője talán TAKÁTS EÁFAEL ferenezrendi szerzetes. A Tól-
d'dékn&k szótári tekintetben kevés értéke van, mert ismert forrá
sok alapján van összeállítva. 

b) SÁNDOR ISTVÁN «Toldalék*-a 1808-ból. SÁNDOR ISTVÁN, a 
kinek tudományos érdemei ma sincsenek kellően méltatva, «Sok
félé »-jében sokat foglalkozott nyelvi kérdésekkel is. A magyar 
szótárakról is MOLNÁR ALBERT és BŐD PÉTER nyomán ő írta az 
első rendszeresebb ismertetést (Sokféle VIIL 40—47.), s nem 
mulasztott el alkalmat más értekezéseiben sem, hogy egy-egy 
szótárunkról biráló megjegyzést ne tegyen. így tett több meg
jegyzést P. PÁRIZ szótárának 1767-diki, 1782-diki és 1801-diki 
kiadásaira. Nem tetszett neki e szótár német értelmezése, mert 
az felettébb «rosszul van tolmátsolva» (Sokféle VIIL 46.), nem 
tetszett, hogy P. PÁRizból sok régi szó, sok tájszó, valamint sok 
olyan magyarországi szó hiányzik, a melyek nem tájszavak, de 
mert nem közerdélyi szavak is, hát nincsenek bent a szótárban. 
0 is pótolni akarta mind e hiányokat, s 1801-ben (Sokféle 
VIIL 47.) ezt írja: 

«En is szinte most azon vagyok, hogy a Magyar Szókönyvből 
kihagyott Szavakat, mellyeket húsz és e g y n e h á n y Esztendők ólta 
nagy fáradsággal hallásból és olvasásból öszvegyüjtöttem, a Magyar 
Szókönyvhez tartozó Toldalék gyanánt kibotsássam. Ezen Toldalék 
mellé, melly nem igen kissebb leend a Toldottnál, Szándékom van, 
mind azon Szavainkat külön és sorral előhozni, mellyek az Eredetökre 
nézve vagy valóban idegenek, vagy tsak azoknak lenni látszatnak.* 

*) Vö. GLÓSZ MIKSA: A csik-somlyói szent-ferencz-rendi szerzetesek 
nyomdájában az 1662—1884. évig megjelent könyvek . . . czímtára. Csik-
Somlyó 1884. 
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Az igért Toldalék 1808-ban jelent meg ezzel a czímmel: 
«Toldalék a' Magyar-Deák Szókönyvhez, a' mint végsőször jött 
ki 1767-ben és 1801-ben. Irá Sándor István. Bétsben 1808.» 

A szótár tartalma ez: Előbeszéd, a melyben SÁNDOR ISTVÁN 
beszámol arról, hogyan készítette szótárát, a mely «harmintz 
esztendei munka» gyümölcse.. A szótárt régi írók műveiből (Hal. 
beszéd, Margit leg., Bécsi kódex, Komjáthy B., Pesthy G., Erdősi 
Silvester L, Tinódi, Heltai, Pázmán és Gyöngyösi), az élő nyelv
ből, valamint BAKÓTI SZABÓ DÁVID Kisded szótárából szerkesztette 
össze. Czélja volt «mind azon Szavakat öszve gyűjteni, mellyek 
mind eddig Szókönyvünk kivül maradtak, \s még is majd itt 
majd amott a' Magyaroknak szájokban forognak, vagy pedig a' 
régiebb Magyar könyvekben találtatnak)). 

Az Előbeszéd e néhány idézetéből is kivehető, hogy 
SÁNDOR ISTVÁN a nyelvújítás szavaiból alig-alig vett fel valamit, 
t. i. csak azokat, a melyek BARÓTI SZABÓ D. Kisded szótárában 
előfordulnak, vagy a melyekről ő részletesen írt Sokfélé-jében 
(vö. bányászat, betűrend, műszer stb.). 

Az Előbeszéd után következik a magyar-latin (esetleg né
met is) szótár egy pótlékkal, melynek czíme: «Megszerezés». 
A «Megszerezés» után «Némelly Étkeinknek neveik», valamint 
«A' természeti Hangokból és Zörgésekből eredett Igéink». Mind
kettő betűrendben. Az utóbbi pótlékra megjegyzem, hogy hasonló 
található GYARMATHI S. Nyelvmesterében is. 

SÁNDOR IsTVÁNnak tehát éppúgy mint az 1794—97-ből 
való Toldalék szerzőjének az volt a czélja, hogy P. PÁRIZ szó
tárának hiányzó részeit pótolja. 

c) CELLARIUS KRISTÓF «Liber memorialis latinitatis»-a. 
CELLARIUS KRISTÓF (szül. Schmalkaldenben 1638 nov. 22., 
megh. Halléban 1707 jun. 4-ikén) hallei egyetemi tanár a többi 
közt etymologiai csoportosításban írt egy latin-német szótárt. 
A mi protestáns iskoláinak tanuló ifjúságának a XVIII. század
ban ez volt a kézi szótára, mégpedig abban az átdolgozásban, 
a melyet BÉL MÁTYÁS, illetve ennek alapján BUDAI Ézsaiás készí
tett.*) CELLARIUS szótárát ugyanis BÉL MÁTYÁS magyar és cseh 

*) SZAMOSI JÁNOS említ egy 1808-ból való győri kiadást is, melyet 
MÁRTON ISTVÁN rendezett volna sajtó alá (Erd. Múz. I. 32.). 
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értelmezéssel látta el, s az így átdolgozott négy nyelvű szótár 
első kiadása 1719-ben Nürnbergben,1) második kiadása 1735-
ben Lipcsében,2) a harmadik pedig 1777-ben Pozsonyban jelent 
meg. Valamennyi bővített és javított kiadás. 

CELLARIUS-BÉL szótári müve sokszor jelent meg az említett 
három kiadáson kívül is ; így az 1735. évi lipcsei kiadásból 
van lenyomtatva a következő három, csupán latin-magyar nyelvű 
kiadás: Debreczen 1754, 1768, Pozsony 1764. — Ugyancsak az 
1735. évi lipcsei kiadásból van készítve az a latin-magyar 
kivonat is, melynek czíme «Primitiva vocabula linguse, e Chris-
tophori Cellarii, Libro memoriali . . . excerpta», s melynek 
nagyon sok kiadása van, az első 1742-ből, az utolsó 1827-ből 
való.3) 

Az a kérdés, mi az értéke e BÉL-féle szótárban a magyar 
szókészletnek. S erre azt kell felelnünk, hogy BEL szótárírói 
működésének igen csekély az értéke. A CELLARius-féle szótár 
értelmezésénél ugyanis BÉL nem végzett eredeti, önálló munkát, 
hanem beérte azzal, hogy a latin szavak értelmezését P. PÁRIZ 
Dictionariuma 1708. évi kiadásából kiírta, ime néhány bizonyí
ték az Z-en kezdődő latin szavakból: 

*) Czíme: «Christophori Cellarii Latinitat is probatae et exercito? 
Liber memorialis natural i ordine d i spos i tus . . . In Vsum seholarum Patriae 
. . . interpretatione Hungarica et Bohemica locupletauit . . . Matthias Bel 
. . . Noribergse MDCCXIX.» A múzeumi példány jelzete L. lat. 484. — 
A M. N. Múzeum könyvtárában az összes itt említett CELLARius-féle t an 
könyvek megvannak, s mind a «L. lat.» szakban vannak. 

, 2) Az 1735. évi kiadásról bibliographiai munkáink (vö. PETRIK) és 
egyéb értekezéseiuk (vö. SZAMOSI, Erdélyi Múz. I . 32.) úgy beszélnek, 
min tba Lőcsén jelent volna meg, pedig a kiadás czímlapján világosan 
meg van mondva, hogy: «Levtschoviae. Prostat apud Johannem Breverem, 
cuius impensis Lipsiae prodiit sub finem A. 1735.* 

3) «Primitiva vocabula* kiadásai : Beszterczebánya 1785, Debreczen 
1742, 1773, Győr 1743, Kassa 1778, 1779, 1787, 1800 és egy év nélküli, 
Kolozsvár 1768, Komárom 1791, Nagyvárad 1810, Pest 1794, 1808, Pozsony 
1766, 1772, (1778), 1779, 1785, 1786, (1787), (1791), (1794), Sárospatak 
1827, hely né lkül : 1820. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVII. 4 
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CELLAEIUS-BÉL 1 : P. PÁRIZ 1708: 

«Lacinia — Hasítok a' ruházatom, «Lacinia — Hasíték a' ruházaton»; 
Prém»; 

«Lacuna — Totsa, Potsolya, Mo- «Lacuna—Víz-álló, Tótsa, Potso-
tsár»; lya, Motsár»; 

«Lamina — Laposan ki-vertt értz»; «Lamina — Laposan ki-vertt értz, 
Bányászna, Lánna»; 

«Latex— Valami rejtekből ki-folyó «Latex— Belől-való nedvesség, 
nedvesség» stb. Valami rejtekből kifolyó ned

vesség)) stb. 

E bizonyítékokat igen könnyű szaporítani, úgy bogy állít
hatjuk, hogy BÉL magyar része nagyjában P. PÁRIZ latin-magyar 
szótárának magyar része. 

BÉL művét megjavította s CELLARiust sok tekintetben önállóan 
értelmezte BUDAI ÉZSAIÁS debreczeni tanár; BUDAI műve is több 
kiadást ért, ezek: Pozsony 1785, Debreczen 1798, Pozsony és 
Pest 1800, Debreczen 1808, 1817, 1831. BUDAI neve először az 
1798. évi kiadáson van említve.*) Végül megjegyzem, hogy 
CELLARIUS magyar követője MOKRT BENJÁMIN volt, a ki etymo-
logiai csoportosításban a következő szótárt írta: «A' régi Bómai 
nevezetesebb Klassikus írókon és ezen könyvnek ki-terjedéséhez 
szokott kritikán épűltt Deák-Magyar Etymologiai Lekszikon. 
Készítette az Oskolás-gyermekeknek számokra Mokry Benjámin, 
a' Görög- ós Deák-Literaturának volt Tanítója 's a' t. Pesthen 
1823. • (A múzeumi példány jegye L. lat. 858.) 

d) P. PÁRIZ szótára magyar nyelvi anyaga került bele több 
olyan szótárba, a melyeknek a latin-magyar nyelv mellett egy 
harmadik nyelv értelmezése volt a főczélja. így a JAMBRESSICH-
féle «Lexicon latinum, interpr. illyrica, germanica et hungarica» 
(Zágráb 1742.) szótárban a magyar rész P. PÁRizból való. (E latin
horvát szótárról részletesen Bad 162. köt.: DUKÁT Vk.: «Jam-
bresicev Lexicon».) Ugyanez áll a BERNOLÁK-féle latin-tót, vala
mint a budai latin-oláh. (Buda 1825.) szótárról is Az oláh iroda-

*) Czíme: «Cliristophori Cellarii Latinitatis probatae et exercitse 
Liber memorialis, sub . . . . Cum Interpretat ione Hungarica, et aucta, et 
curatius ordináta ab Esaia Budai . . . Debrecini 1798». A múzeumi pél
dány jegye: L. lat. 49b. A M. N. Múzeumban a többi kiadás is megvan. 



A MAGYAR SZOTÁRIRODALOM. 51 

lomban külömben is mélyebb nyomot hagyott P. PÁRIZ szótára. 
Az oláh irodalom legrégibb szótára a XVIII. századból való 
(a bpesti egyetemi könyvtár tulajdona); utána korban a P. 
PÁRIZ szótárából készített latin-oláh szótár következik. Mind a 
két oláh szótár kéziratban van meg csupán. A P. PÁRizból ké
szített latin-oláh szótárra vonatkozólag ezt olvassuk P. PÁRIZ 
Dictionarium-ának 1767-diki Bon-féle kiadásában: «Translatus 
est utilis hic Liber (t. i. P. PÁRIZ szótára) a Viro quodam Poly-
glotto in Linguam Valachicam, forte in usum Principis Valachiae, 
cujus exemplar unicum in rationem monasterii SS. Trinitatis 
Basilitarum Balásfalvensis, non pridem ter centum florenis 
Rhenensibus est coemtum». Ez oláh átdolgozásról, minthogy 
általa a magyar szókészlet nem bővíttetett, a magyar szótáriro
dalom történetben nem szükséges bővebben szólni. Megemlítem 
azonban, hogy a mi adataink szerint az oláh példányt báró 
BARKÓCZY FERENCZ esztergomi érsek vette meg 300 rénes forinton 
s adta oda a görög kath. balázsfalvi bazilita-monostornak (vö. 
KÁTAI GÁBOR, Vasárnapi Újság 1860: 632—634. lap). Jelenleg 
a kézirat a balázsfalvi gör. kath. főgimnázium tulajdona s leg
újabban CRETU G. írt róla egy értekezést ezzel a czímmel: 
«Cel mai vechiu dictionár latino-rominesc de Tódor Corbea 
(Manuscript de pe la 1700.). Notita de prof. Gr. Cretu. Bucu-
resci. Tipográfia «Vointa nationalá 1905». CRETU egészen 
másként mondja el az oláh szótár történetét, mint a mi emlé
keink, állításai azonban csupa tévedések (pl. hogy az oláh szó
tár MOLNÁR ALBERT szótára alapján készült.) 

* * * 

Végig tárgyaltuk P. PÁRIZ szótárát, s láttuk, milyen nagy 
hatással volt e mű kortársaira. Nyelvtörténeti kutatásaink köz
ben ma is nagy hasznát veszszük, mert anyagát teljesen sem 
KRESZNERICS, sem pedig a NySz. nem tartalmazza (vö. Nyr. 
XXI. 29.). 

MELICH JÁNOS. 
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