MURMELLIUS LEXICONA
A MAGYAE NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN.
VARJÚ

ELEMÉRTŐL.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az elmúlt hónapban
egy elsőrendű könyvészeti és irodalmi ritkasággal gyarapodott.
Megkapta a legkorábbi magyar nyelvű nyomtatványok egyikét, a
sokáig unikumnak tartott Murmellius-féle latin-német-magyar szó
tárt, melynek második példányát csak néhány héttel előbb fedezték
fel a körmöczbányai ferenczrendiek könyvtárában.
Ez az érdekes munka korrendben a negyedik eddig ismert
régi magyar könyveink között,1 egyúttal az első nyomtatott szótár,
a melyben nyelvünk is szerepel; mégis hosszú ideig alig vetettek
rá ügyet a magyar tudósok. Legelőbb Bod Péter említette; ő azon
ban példányát nem látta s megjelenési évét sem ismerte. Az első
pozitív adat róla teljes száztíz esztendő múlva iátott napvilágot
Ruscsák Antalnak, egy Szent-Ferencz rendéhez tartozó szerzetesnek
Magyarische Kursiv Schriftbuchstaben mit ihrer Aussprache
(Innsbruck, 1857.) czímű könyvében, a ki Sclrwatzban, az ottani
ferenczrendiek könyvesházában találta fel a munkát. Ennek révén
vált aztán a Lexicon ismertté a tudós világban. A figyelmet
Ponori Thewrewk Emil hivta fél rá a Tanodái Lapok IX., 1864-iki
évfolyamában, különösen ajánlva a becses művecskét az akadémiai
nagy szótár szerkesztőinek figyelmébe. A könyvet ő sem látta,
csak a Ruscsák nem épen pontos leírását reprodukálta. Figyel1

A Régi Magyar Könyvtárban is negyedik helyen áll, de a legrégibb
magyar nyelvű nyomtatványok sorrendje még sem az, a melyet ott találunk.
Első az ott másodiknak tett Heyden Sebald Puerilium colloquiorum formuláé
(Krakó, 1531.) a második a Komjáthy Epistolae Pauli első kiadása, melynek töre
dékét Fraknói Vilmos fedezte fel Krakóban. Harmadik az Epistolae Pauli
krakói, 1533-iki kiadása, negyedik a Murmellius. A Sz. Jobbról szóló 1484-iki
ének létezésében ma már alig hisz valaki.
Magyar Könyvszemle. 1899. II. füzet.

7

98

MurmelHus Lexicona a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában.

meztető szavai hiában hangzottak el, a Murmelliust a Nyelvtör
téneti Szótár forrásai közt hasztalan keressük. Senki sem tartotta
érdemesnek a szolár kedvéért Tirolba utazni, még a buzgó Szabó
Károly sem; ő is csak a Tanodái Lapok nyomán vette fel
czimét Régi Magyar Könyvtárába. Végre a magyar tudomány
nagy kárára oly korán elhunyt Szamota István, a ki felismerte a
munkának nyelvészeti szempontból való nagy értékét, vállalkozott
a lemásolásra. 1893 augusztus havában hajtotta végre a fáradságos
munkát s az ő buzgólkodása folytán látott aztán a szójegyzék
napvilágot az Akadémia Értekezései között 1896-ban.
Még ugyanezen évben megkezdődtek a tárgyalások a Mur
melHus megszerzésének ügyében, mert a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatósága elmulaszthatatlan kötelességének tartotta, minden lehe
tőt elkövetni, hogy a nagybecsű irodalmi emlék haza kerüljön. E folyó
irat szerkesztője a nyár folyamán Tirolban járván, a múzeumi könyv
tár megbizásából felkereste az ősrégi schwatzi kolostort s kérdést
intézett a rendház főnökéhez, hajlandó lenne-e a Murmelliust illő
áron a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának átengedni.
Sem ezen felszólításra, sem a könyvtár megbízottjának haza
térése után csakhamar elküldött Írásbeli megkeresésre nem érkezett
felelet, bár, magán utón nyert értesülés szerint, a rend-tartományi
káptalan foglalkozott az ügygyei s az eladást elvben jóváhagyta.
A várt hivatalos válasz helyett 1897 márczius 24-íkén az
ismert müncheni könyvárusnak Ludwig Rosenthalnah egy levelét
vette a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága, melyben ez a
MurmelHus Lexiconának egyetlen ismert példányát felajánlotta —
3000 forintért. A levél az antiquariusoknál szokásos fenyegetéssel
végződik: »ha elfogadják az ajánlatot, ugy kérem a rendelést
sürgönyileg; különben koczkáztatják, hogy a becses könyvecske
idegen kézre jut, mert több gyűjtőnek fel van ajánlva«.
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában mindenki tisztában
volt azzal, hogy a megvételre ajánlott MurmelHus csak a schwatzi
példány lehet, mégis nagyobb biztonság okáért az igazgatóság
táviratilag fölkérte lovag Schönherr Dávid udvari tanácsost, az
innsbrucki helytartósági levéltár igazgatóját, a ki ez ügyben a
schwatzi ferenczrendiekkel már előbb is érintkezésben állott, tudná
meg vajon a Rosenthal ajánlotta Lexicon azonos-e a schwatzival
s ha igen, mit kérnek érte a szerzetesek. Az értesités még azon
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a napon megérkezett: a példány ugyanaz, ára 2000 forint s
Rosenthalnak április l-ig elővételi joga van rá.
Beható megbeszélés után két nappal később elküldetett a
válasz a müncheni könyvárusnak. Tudtára adta a könyvtár igaz
gató őre, hogy úgy a példány eredetét, mint annak a tulajdonosok
által megszabott árát ismeri s hivatkozva arra, hogy a munka
új kiadásban már közkézen forogx és hogy annak sem belső
becse, sem ritkasága nem indokolja a túl magas árat, érte hatszáz
forintot ajánlott; »különben« — irta, mintegy sejtve a következendőket — »ki tudja, meddig marad a munka unikum s nem jövünk-e
legközelebb egy másik példány nyomára.«
A kinált Összeget úgy Rosenthal, mint a schwatzi atyák
kévéseitek. Lehetséges, hogy ha, a mint illendőbb lett volna, a
szótárt egyenesen a múzeumnak ajánlják fel, a könyvtár valamely
középáron mégis megszerezte volna, így azonban a drága kötetke
ott maradt Schwatzban. A Rosenthal fenyegetéskép emlegetett
vevői sem kaptak rajta. Itthon pedig lemondtunk róla, hogy a
becses emléket valamikor a magunkénak mondhassuk.
Elképzelhető ezek után, mekkora örömmel fogadták az érdek
lődők a Magyar Nyelvőr ez évi III. füzetében levő azon hirt, hogy
a körmöczbányai szent-ferenczrendi zárda könyvtárában előkerült a
Murmelliusnak egy második példánya. A szerencsés megtaláló
Maurer Mihály tanár volt, a ki kutatásai közben véletlenül bukkant
a munkára. A könyvecske főleg azért kerülte ki a vizsgálódók
figyelmét, mert Pesti Gábor Nomenclaturájának 1568-ikí kiadása
után van kötve s a könyvtár régi katalógusában csak ezzel a
czimmel szerepelt.
Három nappal a Nyelvőr füzetének megjelenése után már
útban volt a levél Körmöczbánya felé, a melyben a Magyar
Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatósága, utalva a pozsonyi
káptalan azon nagybecsű ajándékozására, mely sok egyéb neve
zetesség közt a Pray-kódexnek is birtokába juttatta a Magyar
Nemzeti Múzeumot, arra kérte a rendház főnökét, engedné át
akár ajándékba, akár örök letéteményül a Lexicont a Múzeum
könyvtárának. Mahácsek Béla házfőnök válaszában arról értesítette
az igazgatóságot, hogy ő maga nem rendelkezhetik a könyvvel, miért
is az ajándékozás dolgát a rend tartományi főnöke elé terjesztette.
1

T. i. a Szamota-félében, melyből egy példány Rosenthalnak is elküldetett.
7*
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Erre az igazgatóság Hunka Emmanuelt, a rendnek Beczkón
székelő főnökét szólította fel a Murmellius átengedésére. Az
eredmény minden várakozást felülmúlt. A nagylelkű rendfőnök a
Szent-Ferencz magyarországi fiait jellemző hazafiassággal s buzgó
készséggel teljesítette a Magyar Nemzeti Múzeum kérelmét. Levele,
melyben elhatározását a könyvtár vezetőjének tudtul adja, meg
érdemli, hogy egész terjedelmében lenyomassuk. Hangzik pedig
következőképen:
189/1899.

Nagyságos múzeumi igazgató őr, egyet. ny. r. tanár ár.
kiválóan tisztelt uram !
Folyó Jió 11-én ht. 276. sz. a. Jcelt becses és hozzám intézett
kérelmére vonatkozólag van szerencsém Nagyságodat tisztelettelje
sen értesíteni arról, hogy a körmöczbányai Szent-Ferenez-rendi
zárdának könyvtárában meglevő »Lexicon Joannis MurmelU«
ez. régi magyar szójegyzéket a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárának ajándékba adom.
Ezen elhatározásomról értesíteni fogom a körmöczbányai
házunk nt. elöljáróját s egyszersmind meg fogom öt keresni,
hogy a fentnevezett Lexicont mielőbb a Magyar Nemzeti Múzeum
könyvtárának adja át.
Egyébiránt ismételt kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett
maradtam
Nagyságodnak
Beczkón, 1899. évi éipril hó 17-én.
alcizatos szolgája
Hunka Emmanuel
az Üdvözítőről nevezett Szent
Ferencz-rendtartományi biztos

Az értékes ajándékot a könyvtár igazgatósága meleg hangú
levélben köszönte meg és sietett a nevezetes gyarapodásról fel
sőbb helyen jelentést tenni. Valóban nagy köszönetet, nagy hálát
érdemel a derék szerzet, nem csak magáért az adományért,
hanem azért is, meri példát mutatott szerzetes házainknak, miként
kell azoknak a kincseknek helyesen való felhasználásáról és
továbbra való megőrzéséről gondoskodniuk, melyeket az elmúlt
évszázadokon keresztül hiven megtartottak. Mert manapság, amikor
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a zárdák megszűntek a tudományos élet emporiumai, fészkei lenni,
úgy felelnek meg legjobban a kultúrát illető kötelességeiknek, ha
a falaik közt őrzött szellemi kincseket közvagyonná, mindenkinek

LEXICON
IOANNIS MVRMELLTI , IN QVO LAf ÍN A
verum uocabuU in futxi fitiguk digcjla cUjfes9
cü Germanica erHungunca interprietatíoc
Vtautcm quoáuis uocúbuUvm faäle inucnU*
tur präßabit index copiofus.

Murmellius Lexiconjának czímlapja.

hozzáférhetővé teszik. Ez pedig másként nem történhetik, mint
ha átadják megőrzés végett valamely nyilvános könyvtárnak.
Ily módon jutott a Magyar Nemzeti Múzeum a Murmellius
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szótárának birtokába. A nevezetes kötet, amelyet az igazgató őr
személyesen vett át a körmöczbányai rendház főnökétől megér
demli, hogy kissé bővebben foglalkozzunk vele, annál is inkább,
mert sem Szabó Károlynál, sem a Szamota kiadásában nem talál
juk a munka pontos könyvészeti leírását.
A Murmellius, mint már emiitettük, egybe van kötve a
Pesti Gábor Nomenclaturájának 1568-ban, Bécsben nyomtatott
kiadásával. (Régi Magyar könyvtár, I. k. 68. sz.) A kötés durva hártyá
val van borítva, melyet már egy ízben valamely nagyobb alakú
könyv tábláján használtak volt. A táblákhoz való keménypapírt
XVII. századi magyar nyomtatványok levelei szolgáltatták. Ez a
kötés körül-belül a XVII. század derekán készülhetett. A két
munka már előbb is be volt kötve, s a második bekötésnél ugyan
csak megvágta a könyvkötő a lapszéleket, főként a kissé nagyobb
alakú Pesti-szótárnál; a nyomtatásban azonban nem tett kárt,
csak a régibb kéztől eredő széljegyzetek némelyikét csonkította meg.
A két szótár már a XVI. században együvé volt kapcsolva,
legalább erre mutatnak a mindkettőben előforduló, ugyanazon kéz
től származó bejegyzések. Ezek részint a könyv azon, valószínűleg
első gazdájától erednek, kinek nevét:
Georgius Fleisch,
a Pesti-féle szótár LJ jelzetű lapján olvashatni. Az írás a XVI. szá
zad nyolczvanas éveire mutat.
A későbbi tulajdonosok közül a legrégibbnek nevéből csak
a kezdőbetűket ismerjük:
P: I: I:
S: I:
16
68.
Úgy látszik valamely Pater . . . Societatis Jesu lehetett. A vörös
sel irt betűk a Nomenclatura czímlapján vannak.
A kötet előlevelén találjuk egy ugyanazon századi tulajdonos
nevét:
Ferdinandus Franciscus
Andreas
Witschen ab Hirschenfeld 1698,
A következő század elején Részey István birtokába jutott, ettől pedig a
körmöczi minorita zárdára szállott a két szótár, melynek a XVIII. szá
zad közepénél nem újabb bejegyzése a Pesti czímlapján látható:
Contüs
Cremitz
Frum
minor um.
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pontos leírása a következő:

la 1.

LEXICON | IOANNIS MVRMELLII, IN QVO LATINA | rerum
uocahula in fuas fingula digefta claffes, | cü Germanica et Hun(jarica interprœtatiôe \ Vt autem quoduis uocabulum facile inuenia- | tur prœftabit Index copiofus. (Ez alatt fametszett! lécz és a
magyar czimer, azon dúczról lenyomva, amelyről az Vietor egyéb,
Magyarország számára készült nyomtatványaiban is nyomatott. 1
16 1.

Codice pertenui latét hoc, o chara Juuentus,
Commoditas ftudijs maxima (crede) tuis.
Seit Romana placent capiunt te, aut Theutona uerba,
Pannonico potius feu cupis ore loqtii.
Vox nidla est certe cuius tibi copia non fit
Nullaq; barbaries hic dominatiir iners.
Omnia funt puro uerba en fermone polita,
Stant pofita exacto fingula iudicio.
Venditur hic paruo thefaurus maximus œre,
Negligere hœc igitur tam preciofa cane.
Leon. Coxus fatiebat.
IN IOANNIS MURMELLII VIRI DOCTISSIMI
libram, guondam JRectoris fcholœ'Dauewtrienfis.
Epigramma Andreœ Friderici Eleutheropolitœ Silefij.
Teutonicœ, hœc tantum fcripfit, Murmelius olim
Insignis, pubi prœcipuumq; decus.
Pannonicœ at doluit, Germanis commoda fola hœc
Cedere, mox fecit Pannonicœq; loqui.
EPITAPHIVM EIIDEM.
Maxima uix poterant lectoria prœhendere uiuum,
Foffula nunc capit hune, exiguumq; folum,
Toxica me fanum morti lethalia reddunt
Dum prodeffe uolo, pernegat inuidia.
Viuenti, dederas fedulo quod lector amice,
Poft ancres etiam, die bona uerba precor.
Fridericus adtulit nefeiat inuidia.
1
Igy a Komjáthi Szent Pál leveleiben. (1533.,), Székely István Soltár
könyvében és Kalendáriumában.
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2a 1.

PRAECLARAE INDOLIS ET AMPLÍSSIMAE
fpei adolescentulis Michaeli & Francifco Magnifici quoanda domini Stepkani à Peren filiis, Martinas Heptamydius Bibliopola Cracouienfis S. D.
ET fi multa funt, quœ puerio ïiteras & linguas difcentïbus
un a cum ipfo qua fi lacté tradi debent, tarnen uix conuenit
quicq œque diligëter curare Pœdadogum, atq; ut qmaxime pura
<& propria rerum uocabula rudes animi percipiant. Id quod magno
ftudio faiffe ueterïbus, eu quœ in hune ufum reliquere feripta
indicant tum ipfa loquitur confuetudo, quam ijdem haud dubie
pofteris, quafi per manus tradidere. Eam dico
confuetudinem.
qua hactenus permagno omnium, quod feiam, fcholarum confenfu
receptum fuit, ut p>ost diurnas docendi & discendi opéras nemo
uel avalqiaßeTOö è ludo dimitteretur, ni fi aliquod uoeulis latini*
cum interprœtatione
linguœ uernaculœ redditis, quœ reuerfus
domum quafi penfum laboris fui parentïbus perhïberet. Qua in
re quum fœpe tanta fuerit literatorum imperitia, ut uel femilatina, & de fece, quod aiunt, accepta tradiderint, uel quœ latina
fuerunt, ineptifsime fini inlerprœtati. Non débet non optimo
confilio factum uideri, 'quod Joannes Murmellius haud pœnitendus dum uiueret puericiœ prœceptor latina reril uocabula
germanice explicata, et in fuas fingula digefta claf- (2b 1.)
fes lïbello est complexus. Cœterum quum eius libelli fructus
amplior sit, q qui débeat intra germanicœ linguœ fines contineri
quod Hieronymi Vietoris Calcographi cumprimis diligentis &
induftrii ftudio perfectum eff ut insuper Polonica illustraretur,
id ego adolefcëtuli omatifsimi uobis quafi authorïbus fretus ad
ue/tratem, Jioc est Hungaricam tranfferendiim
curaui. Fuit
enim mihi magnœ authoritatis inftar oratio ueftra, qua me eu
nuper in Idam ueftram uenifsem, fane qua humaniter appella ftis & admonuiftis, ut ad nos aliquid bonorum lïbellorum a/ferrem. En itaq; affero ad uos hue (mea quidem opinione minime
malum), in quo legëdo fi quod facere pretium operœ uidebimini,
quid obftabit quo minus cum patrueii. eidemq; fobrino & œquali
ueftro Jbanni à Peren haud uulgarem item ad laudem uiam en
fumma omnium fpe ingreffo cömune)» facialis Y Quod fi hoc
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ftudium meum uolris gratum fuiff.e cognouero, non de [inam porro
inquirere, uobisq; & ueftrœ Ungute plures hoc genus libellos
uendicare. Vos qua cœpiftis grauiter pergite, & Magnifia parentis ueftri gloriam, ac clarifsimœ fœminœ mattié uestrœ D. Elyzabcthœ à Frangapanïbus Comilis, expectationem implere, adeoq ;
fuperare contëdite cum benevolente deo, qui nos perpetuo feruet
& fofpiùet. CracouiœJ anno domin i M. D. XXXIII.
Decembris.1
3b 1. INDEX RERVM HOC IN NITI- J difsimo libello
contentarum. (A szócsoportok abc rendben való elsorolása folytatása és vége a 3a lapon.)
4a 1. INDEX VOCABVLORVM. (Három hasábosán; az első
szó Abacus. Végződik a 22& oldalon Zonarius-$&\.)
23a 1. (1. számozott oldal). "Oaviarum re= j rum dictio-

nes Latine, cum Germa- | nica et Vnq,avka interprétations
2ÏÏancfyerIeY binger Catefniscr/er, rmb Çoh j nifscfyer vocabeln
mit Deufcfyer beben= tung ober anfjlegnnge. | Kulemb fele
allatofnaf neuef : biafol : neme= | toi es magyarol (Következik a szótár.)
126a 1. (207 szz4 oldal) végződik a munka a Polcol szóval.
Kolofonja: Cracoviœ per Hieronymum
Vietorem. Anno ab orbe
redempto M. I).
XXXIII
Kis nyolczadrét, elől 4 kettős és egy hármas füzet, 22
szztlan levél és utánna 207 számozott oldal. Példányunk, fájdalom,
nem teljes, hiányzik az egész T füzet (193—200. old.) és az
utolsó levél.
Ezért a hiányosságért azonban kárpótol bennünket a pél
dánynak egy becses különlegessége, a benne levő kéziratos javitások és pótlások. Úgy a Murmellius, mint az elébe kötött
Pesti-féle szótár, ugy látszik, erősen használatba volt véve, s egykori
tulajdonosaik, a szerint, a mint a folyton fejlődő nyelv megkívánta,
javítgattak rajta. Ki van igazítva a sok sajtóhiba s a felcserélt
szómagyarázatok (mert ilyen is akad bőven) helyükre vannak
igtatva. Két kéz írását lehet megkülönböztetni. Az egyik, a régebbi
azon Fleischer Györgyé, aki, mint már említettük, a Nomenklatura
egyik lapján jegyezte fel nevét. Ez az irás körülbelül 1570—90
1

A Szamota kiadásában sem az elől álló epigrammák, sem az érdekes
ajánlólevél nincsenek meg.
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közé esik; az akitől ered, mint már a név is mutatja, valószínű
leg német volt; magyar ortográfiája és a német szavakon tett
javításai erre vallanak. A második kéz egy ismeretlené; Írásának
jellege a XVII. század első negyedének felel meg; a jó helyesírás
s a megfelelő ékezés valamely nagyobb műveltségű emberre
mutatnak. Az illető vagy pap, vagy erősen katolikus érzelmű világi
lehetett, mert a protestáns felfogással, sok helyütt egyenesen pápista
ellenesen irt szómagyarázatokat áthúzgálta s melléjük irta: hœresis. Ilyenek pedig a Murmelliusban bőven akadnak. Például:
Sacerdos. entt prttejter. ejtett mottboflottok tiffrm preoicolloia.
Exorcífta. (fttpt befdjmerer. ^ocitlifto efcáwe.
Papa. entt bobft. ^olcjefegitel es igoj ijtetti tttíiomattttol
mett emberitek Helene leim«.
Subdiaconus. (gjjtt epiftel, fîis oilifo oiok.
Diploma. CÊtjtt bttll. (Dloojo lettel iü kürőjttittnek ttett úgy!)
kel uele élni,
Cucullatus rogator. (gntt termittirer. $obolo es »ttjteito Unrat,
A gloszszák, tekintve, hogy nyelvünk fokozatos fejlődésének
megismeréséhez nyújtanak becses adalékot, megérdemlik a lenyomatást. Közöljük itt a legérdekesebbeket, megjegyezvén, hogy a folyó
írással szedettek a kéziratos szómagyarázatok, a többi nyomtatás;
a csillaggal jeleltek a Fleischer György kezétől származnak.
Álljanak elől a Murmellius gloszszái, abban a rendben, a
mint a könyvben találhatók. Az előttük levő szám a Szamota-féle
kiadás sorszáma, a mit a könnyebb felhasználás kedvéért
közlünk.
298. Collis. (gin berg oo mow mein cöer kom kämet, íijeg.
Domb.
294. Colliculus. (gitt bergleitt #tts {jeg. Dombot sJca.
297. Valiis. (Kitt tol. Árok. völgy.
298. Conuallis. (gitt tol ritttit oiter frfjeibmeis omíjer tímifrfje
öett bergett. ároknak igettes feneke, völgyeshely.
299. Campus, (gitt ebtte. £elws me?o. Sik mező.
309. Argilla. Jfettm. (g)ittolt far. Agyag.
342. Riuus. (gitt badj. fóliás. Szakadék.
346. Vada. $ler fitrt oes moflers. |îis feneke, gazlohely.
370. Angiportus. (gitt ettge goß. £ortts ticjo. Sikátor.
478. Veruex. (gitt bőmmel, ^errelt kos. Z7rü. Börböch.
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Plaudus. (Sitt btratk. (Magyarja hiányzik; Szamotánál nincsen.)
kamafz.1
671. Naris. enn nnglödj. (Ör lyuk.
672. Naso. etjner oer ein lange aiier gróf« nafen íjat* Itag
örtö. Oros.
712. Stomachus. Der mag. $a#. *giornor.
720. Splen. $)as mtilt^. Pefle. ££jp.
721. Ren. |3ne ner. $el. (Utánna, pótlékép:) Reticulü. Vefe
halója.
722. Inteftinum. (gnn oann. tag. Hurkok.
728. Omentum, ßftjn negliii) inntenitig netj. Cljenles gaan.
Chepkefs háj.2
735. Huber pecudum. (gtjn erntet öc$ Jtrlis, n^tt ein ftridje.
Garant, tjcac?. tölgy.
990. Peftis. $nn ieglidl bufe fttdjt IJok. Mirigy.
1007. Pullus. (ßnn jnng nogel aiier enn fang tlfier. íík.
Tyukfi.

chirke.

1024. Crifta. enn kant». Cimet:. Taréj.
1058. Pygargus. (Kin tra». $nx farco maitar. Túzok.
1067. Falco. (Knn faltk. ítarnol. Sólyom.
1165. Sturio. etjn ßtter. ^tltrin fjal. Kechege.
1170. Truta. «in ttütre. &rnt Jjttl. Pißtrang.
1177. Perca. enn nerfitfj. Peren íjul. #%e>.
1178. Tincha. enn fdjlen. Jtnlns »ifenek ijala* Fargw hal,
ezompo.
1224. Cantharis. enn grnner kener. pernio. iTöZeZ %rár.
1225. Erigulans. etjn ^etke^ ebnek es farkasnak arrara
ragaito fernk. Kullanch.
1247. Bafo rana. enn krtrt. «tfelfnalkoutt béka. Varas béka.
1251. Hjrudo uermis paluftris. eíjn egei. (Magyarja nincs.
A Szamotánál levő Nadal pioka valószínűleg kézzel van beírva
a schwatzi példányba.) Nadály.
1252. Tipulla. ÏUafler gems. ïfyben iatre fernk. Vizipók.
1
Nem, mint ma, kölyök-kutyát, hanem nagy ebet, kopót, vagy efélét
jelent. A szláv komusz szóból jön.
2
Érdekes, mint vált a régi csepleszhájból, a melynek jelentése kiveszett,
csipkés háj. A XVI—XVII. század embere az ősi formát egyszerűen sajtó
hibának nézte.
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1257. Multipeda. (Németje nincs.) Jfolojien (igy!) lítkü fcrgcg.
földi herny'ó.
1319. Fraxinus. (Enn tfdjcnbünt. (öcrgitttt fa. Körös fa.
1324. Juniperus. CSîjn jadjanoelbctboni- áfenafn. Elibe írva:
Gyalog —
1833. Ornus. íjannbndí* ^tjttrfa. Gyertyán fa.
1337. Suber. Corkbonu Ptnkns fn. Kérgesfa.
1345. Taxus. (Kîjtt tnbenbom. ííoferofn* Kóros-fa.
1541. Folliculus. ctjn {julß. (öabontinnk nagn botfonak (borsó
nak) ijda. 6o<7a.
1547. Gemmula. ctjn klein tbü ptctjtt» glis gűna,. dráJca kő.
1548. Margarita. vtjn jm*ün. pragaka. Gyöngy.
1549. Adamas. ÍÍJU nimmmtt üiter önemnnt doumas.
Gyémánt.
1552. Coralium. etjn kotrell. $ornL fcMrk
1584. Electrum. £djcnncno mctal non* gunoterfeil. ertj kinek
trtao r«f< íjnfh Ezüftös értz.
1585. Oriehalcum. ilkf^ TUnniftS ercj, velentzei réz.
1586. Stannum. Cjinn. 3Ulü on. i^e/r ón.
1587. Plumbü. $itx\ öiter lfl*t. (!Dtt. ólom.
1590. Nitratus puluis. J?ndjflenímlnn\ £nletrnm nor.
Pu fka-por.
Erugo. (se magyarja, se németje). Réz rozda.
Scoria (Ugyanúgy) Taraßk. fchlacken.
1617. Adytum templi. per djor* «fregoßn«. Szenthely.
1618. Sacrarium repofitoriű í'acrorü. J&acrtjltoj nöcr trßßkmnmn\ $«nt tftL Segreßye.
1620. Statua. (gnn fnü. http. Faragott keép.
1625. Cereus. C^tjtt nmdjfkcrtj. ma/? (ijkargia.
1634. Pietura. CEtjn gemel.fcejp.$XH%. képezel.
1641. Hoftia. ctjn onftr aber íjöfín. CDffcrtötriü* os%a.
1644. Baptifterium. Qttjn tonffftenn* Hloföo. kereßtelö kör.
1646. Afpergillü. (Snn roenninM. ^fjjerfítrüu Szentelő.
1687. ïlorologium. CÊnn ftger. $oracjkil. O'ra.
1651. Rophalum malleus cäpame est inftrumentü quo pulfatur oftium. ííjn kitinnel. .Äito ncro. kelepölö.
1653. Funiculus. ttpx fcíjlin aber fdjnnr. jlií kütíl. kàtdechke.
Miffa. cijn meft. Ittiff ftoo fo. Áldozat.
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Humerale ttjtt jfumetral. (Ömetrrd. Vállaló.
1661. Alba, ítjtt alb. alba« Behe-ing.
1687. Ordo. JHe m^ljííwno, ífotjet. Egyhavi rend.
1688a. Extrerna unctio. Pic Jjeiligc olung. aífó?/b ^awtiá»
1716. Foculus. (Kijtt fyertlitu $is tájjjet Tü%tarto. Eteh
melegítő.
1752. Scala. enn letjter* iMtoürt Z A á
Rutabulum (se magyarja, se németje. = szénvonó.) A/'ag.1
1888. Pensa, pus mertk tton* öic mol te fttt ûem rächen
ift £os. *S%oß.
Suppedaneum. (Némelje és magyarja nincs.) Talp-al.
1967. Cribrum. ßtttt ftjb. Püftfu Äzita.
2291. Satrapha. Gfajtt Imtotltogt. Hatotta, huh mag da. (Azt
vélem, itt a szótár javítgalója nagyon hibásnak gondolva a satrapha
fordítását, csúfolkodásból tette mellé a huh magdá-t. Ezt a ritka
szóllást megleljük a Nyt. Szótárban is, hová a Matkó BányászCsákányából került, huh Magdo formában. Körülbelül oliyasmit
jelenthet, mint a nenehed.
2408. Doliarius. Qtttn ttaßbittittr öußr fctffer, *|oruü gnarto,
2409. Figulus. C£nn topfßr. ftijtjk gtjartü. Fazekas.
Ezek a Murmellius múzeumi példányának feljegyzésre méltó
gloszszái. Nem kevésbbé érdekesek azonban a Pesti Nomenclaturájában levők sem. íme a nevezetesebbek olyan sorban, mint az
eredetiben következnek.2
Vdalricus gtfualritU£ Orle.
Gabriel. (©abrißt Gábor.
Rinaldus $tjnalït. Timót.
Natiuitas Jtjlctcs mctjttarf)t karáchony.
Tonfus. meg ntjrt. *megberet(val)-tat(ot).
Planta pedis lab mjom Hülp,
Digiti pedis lab Ijtr^ja» Uyah.
Gremium ktbtl, *Öl
Angiporus joros atja sikátor.8
1
2
8

Megvan Páriz-Pápainál is a'zag formában. Hiányzik a Nyt. Szótárból.
Ahol szükségesnek véltük, az idegen kifejezést is ideigtattuk.
Megvan a Murmelliusban is.

110

Murmellius Lexicona a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában.

Sententia (csehül: nxUU németül: tirttlîjl) rentcntin *értelem.1
Cacabus fcnjösro *ist.
Baiulus tragar trnptr, hórher. (?)
Caputium (csehül: knkla) canncinm. chúklya.
Calopodia (olaszul: i joctöli) csökül, fatalp.
Filum rotundum (csehül aratna) macjtiaa, *wasweß.
Paftum (csehül knmS5) ktKtxt állat. *Jcovás.
Cerua tW} *nofiény fzarvas.
Cuniculus. CttnitttlUS. Hengeriúúl.
Porca. ncrofte-nitnjna Ewè.
Ciconia c-jtetraa, *csdko.
Tepidum lágy mckg.
Iris iftcn Kgrtykgije */warvan.
Scifmaticus kncjcr btv kct^rifttj hittől fzahadt.
Incantare. meguiutlnt) *megigefzni.
Tessera. ntxfüqt (csehül: köjtn^ németül nmtrffcl) *koczka.
Pluvia togns *eseo.
Colus rokka (olaszul: la rocca) gufaly.
Manticulare aßtal kt-jkt-nmc-ttt.
Facere Unni) tljan cheleJcedni.
Factura, jtjtjnnlt altat, chinalmany.
Sum contentus. content nagtjok megelegßem.
Faftidiosus találatos unalmas.
Salus £talns egefséggel.
Salutare kcrojennn, üdvö%lem.
*
*
A Murmellius szótárának megszerzése nagy nyereség a Magyar
Nemzeti Múzeumra, azonban kell, hogy a magyar tudományosságra
is az legyen. A Lexicon nagy fontosságát fejtegetni felesleges
lenne. Mint első nyomtatásban megjelent magyar szótár, irodalom
történetünk egyik nevezetessége, mint nyelvészeti kútforrás pedig
megbecsülhetetlen. Közel háromezer magyar szó és kifejezés fog
laltatik benne, köztük igen sok elavult s kiveszett és akárhány
olyan, amelyik más nyelvemlékben elő nem fordul. Ezt a becses
forrásmunkát mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni egy
pontos és hű kiadás révén. A Szamota-féle különösen két nagy
1

Ordalia, ortályoskodás.
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hibában szenved: ki van hagyva belőle a német szöveg, már pedig
ez itt szükséges a magyar nyelvészet szempontjából is és hiányoz
nak mellőle a munka keletkezését, szerzőjét, stb. felvilágosító
jegyzetek. Még a nagy fontosságú ajánló levél sincs benne. Azt
már a körmöczi példány felfedezője említette, hogy egy-két, téves
olvasásból eredő hiba is becsúszott ebbe a kiadásba. Egy szóval
ez nem felel meg a követelményeknek. Azt véljük, a Murmelius
elsősorban érdemes lenne arra, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia felvegye a hasonmásban kiadandó régi magyar nyom
tatványok sorába, a melyeknek eddig megjelent kötetei közt
nyelvészeti tekintetben alig akad a Lexiconhoz fogható. Most,
midőn nem kell többé külföldre menni a lemásolásért, sem nagy
munkával, sem túlságos költséggel nem jár a kötet közrebocsátása;
a belőle származó haszon pedig úgy a fáradtságért, mint a költsé
gekért bőséges kárpótlást nyújt.

ÉNEKESKÖNYVEINK A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN.
ERDÉLYI PÁLTÓL.

(Második közlemény.)

Nyomtatott források.
— Egyháziak. —

1. Gálszécsi István. ÉneJcesJcönyv. Krakkó, 1536. 8-r.
Sz. Újfalvi Imre a Grönczi Gy. Énekes könyvének 1602.
debreczeni kiadása előszavában megemlékezik azokról, kik »énekes
könyveknek kibocsátásában munkálkodtanak«. Ezek között említi
Gálszécsi Istvánt: »Gálszécsi István mester, azon városnak iskolájá
ban tanitó, írt egy Énekes-könyvecskét. Dedicáltatott az Nagyságos
Perényi Péternek, nyomtattatott in Octavo Krakkóban, 1536. »Szabó K.
(I. 8.) e följegyzés alapján föl is vette a munkát, noha annak
egyetlen példányát sem látta. A véletlen, mely ez elveszettnek hitt
munka egy töredékét napfényre hozta, igazolta Újfalvi Imrét és
Szabó Károlyt is. E töredék Ágoston József birtokában van, négy
számozatlan oktávlevélböl áll, az első terniónak hiányos négy leve
léből : A 2 , A 3 -f- 2 sztlan levél, tartalmazza a Perényi Péternek
szóló ajánlást s az énekek közül két dogmatikus éneket. Ez a
legrégibb ismert kótás nyomtatványunk.TA M. Könyvszemle 1887.
évi folyamában (215. 1.) ismertettem s a töredék egész szövegét
czinkografiai másolatával együtt kiadtam.

