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D R . D É Z S I LAJOSTÓL. 

Heyden Sebald nürnbergi iskolamester, a tizenhatodik szá
zad egyik legnépszerűbb tankönyvírója, 1528-ban egy »Puerilium 
Colloquiorum formuláé« czimű művet adott ki Strassburgban latin 
és német nyelven, melyet rendkívül kedvezően fogadtak s több 
nyelvvel is bővítve számtalanszor kiadtak. Három év múlva 
már a lengyel szöveg mellett a magyar is helyet talált benne s 
ez a négy nyelvű kiadás 1531-ben Krakkóban került ki a Vietor 
János sajtójából. Tudtunkkal ez az első magyar iskolai tankönyv, 
s egyszersmind az első nyomtatott magyar szöveg. 

E kiadás latin-magyar szövegét a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának egyetlen csonka példánya után az Irodalomtörté
neti Közlemények ez évi folyamában közöltük s azután szótárral 
ellátva külön is kiadtuk. Az ezen kiadás elé bocsátott Bevezetés
ben elmondottuk, hogy a mű végén egy ajánló vers (Decastichon) 
van Geszti Mihály nevű gyermekhez intézve, melynek Sylvester 
János az írója s ebből azt következtettük, hogy a mű egész 
magyar szövegének ő lehet a szerzője, a minek valószínűségét az 
is erősítette, hogy ő ekkor Krakkóban tartózkodott s így a Vietor 
megbízásából ott készíthette. 

E műnek egy másik eddig ismeretlen kiadása a krakkói 
Jagelló-egyetem könyvtárában van, »XII. b. 87.« könyvtári jel
zettel. Még boldogult Szamota István barátunk figyelmeztetett 
reá s hivatalos megkeresésünkre az igazgatóság készséggel leküldte 
az egyetemi könyvtárba. Sajnálni lehet, hogy csak töredék, melyet 
egy könyvtáblából áztattak ki s hogy csupán négy levelet foglal 
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Abeundi Doniam 
Adítniaadum. 
MfC/üíM. 

CoUnd* prxœptur Exeundi 
rogj ucrMin Cnatum. 

fiimdi Papyru/m. 

emptum htramentum. 
PctlHAS. 

I O A N N I S S Y L V E S T R I S ' P A N » 
nom) *d Micluekm Gez?hipuetum 

bon* frei Deaßi^bon. 

D lfce prjecor noflre tAulucl gnercfa ffÇptfgp 
G f «ftí, ut m pátria [k dem ipfe tu£. 

Dtfœjqitidc 4 tenens multutn eíi afu&fcere.-ut tnquit 
Vcrgíftff, Lttij gloru primxchori. 

D'/cc, ne<- wige/Mum damnofaper CCLA perdM* 
Acre dedit (cphix quod dem iÜe hbi. 

Di/ff, fed b£c,moruo,qu£ pofi dedifœre nunqukrn 
Paerúícat grandem um mridem^ wumi 

Difesquidcm uxfio pcreiínt,ut a rmstm orbe 
Cwnáh^nem wmtytum w<grm/<£ bona. 

Çrtooui* apud ttiercnymum VÍCÍPWW. 
Anno M. D. XXXI. 

f^ KOH Y y. as j C um ffratut[& pmilvgo. 
\ TAPA 

Az 1531-iki kiadás utolsó lapja. 
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magában, a következő ívjelzéssel: B+Bn-\-Bttt
Jrl (ivjegy nél

küli levél). Miként az 1531-iki kiadás, úgy ez is négy nyelvű: 
latin, német, lengyel és magyar szöveget tartalmaz s a nyomtatás 
típusáról Ítélve szintén Krakkóban nyomtattathatott a Vietor sajtóján. 
A krakkói könyvtárban, mint a borítékra tett jegyzetből (»Heyden 
Seb. Formuláé puerilium eolloquiorum. Craeoviae 1531.?«) követ
keztethetjük, a nyomtatás idejét szintén nem tudták meghatá
rozni. Hogy töredékünk nem egy az 1531-ik évi kiadással, arra 
nézve a sorok tördelésének különbözőségén kívül a nyelvi és 
orthograíiai eltérések elég bizonyítékul szolgálnak. így itt kelnyk-et, 
alkohnas-t, hallyk-ot, zygyenlenyk-et, thavozzal-t, megh-et stb. 
találunk, az 1531-iki kiadás Mének, alkomas, hallék, zegyenlenyk, 
thawozml, meg alakjai helyett. 

A nyomtatás idejét adatok hiányában mi sem tudjuk ugyan 
meghatározni, de nézetünk szerint töredékünk az 1531-ik évinek 
második vagy későbbi kiadása lehet; e föltevésünket némileg az 
is erősíti, hogy az eredeti első kiadás 1528-ban jelent meg latin 
és német nyelven s csak később jött hozzá a lengyel s azután 
a magyar szöveg s igy már az idő rövidsége is alig engedi meg, 
hogy töredékünket az 1528—1531 évek közé helyezzük, vagyis 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött kiadásnál korábbi
nak tartsuk. E bevezetést már megírtuk, midőn Melich János 
doktornak e folyóirat 2. füzetében megjelent véleményét olvassuk. 
Ő töredékünket tartja az első s igy az 1531-iki évinél korábbi 
kiadásnak s e föltevését nyomós nyelvi argumentumok támogatják. 
E kérdést szerintünk, egy teljes, vagy legalább kevésbbé csonka 
példány előkerülése fog eldönteni. 

Töredékünket, melyet a kiáztatás és itt-ott a szú is meg
rongált, ugy hogy e miatt néhol hézag is van a szövegben, betű
híven közöljük. A betűk típusára nézve megjegyezzük, hogy a 
Dialógusok felirata s a latin szöveg latin (cursiv), a német, lengyel 
és magyar szöveg gót betűkkel van nyomtatva, s hogy a magyar 
szöveget, mint ránk nézve a legfontosabbat, csupán mi szedettük 
Cursiv betűkkel. 

A töredék 1-sÖ (B ivjelzetü) lapja; 
Ich wil lieber rhuen. 
Ja wole odpoczywác. 
En ynkaab akarok el nyívgonni. 
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%b$ ty (pác* 
C^e métmel le ftttnny 

VOao wûtu a£er tÇiwc* 
<Cp c(;ce4 ty 1371*113» 
CÇeifcbyg^ mytr) Ä^wS 1 

G Le|pt/n ul'erw. 

jfd? wilnocty weiter le fem 
23*^ baie y «37(3 

F M4Í0 qwefœre. 

Jcbrvil lieber rÇnem 
3?<» woU obpogyœaç* 
i£n yitftt«bÇ atarot cl rty»goiwi. 

G F*œfje bine Zndyrœon. 

Bog^eCîfît bnfcfrleffer 
poö3Y 5tAö (£nbymiOtt C^ctctte« 
<Lt)4t»0354l clyimert ahméa t\)th 

H H tud te impcdiuerc. 
$d) wü bt'd; mc£C irrert, 
£Tye fabcC 34if 4b3<tf* 
tTintem (taitt^itlaë. 

Dum redítiir cubítiu 
Dw/ogKJ VI. 

G Á B R I E L HENRICV5. 
G nem expcrtgfœre. 

2* 

Az 1531-iki kiadás B. ivének 4> oldala. 
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§Jct)wti(fc6tftÇwm. 

S titxjjc hmc Endy rmon. 

^ $t ttyn bu fàtefftt. 

§cí? WÍÍ focç nw& fmrr; 

Tu nem êimigataf. 
Dum rcditur cubiru» 

Dtó/ogtií.VI. 
GABRIEL. HENfUCVÇ» 

G He!« cxpcngfívre 

H SírtfUí dormiam, 

fê«fi mtci2 fĉ íaflFm» 
Sorujc mj? fpak 

G Surgndittmpus ç#. 

&U* im tv/iAC 

H biondwn dtluxit. 

13 

A krakkai töredék B. ivének 1. oldala. 
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G. Faceffe hinc Endymion. 
So ghe hyn du schiefer. 
Podzyz ty endymion. 
Thavozzal el ynnen alomba thelhetetlen. 

H. Haud te impediuero. 
Ich wil dich nicht irren. 
Nyebçdzyé záwádzal. 
Nu nem hanthalak. 

DUM REDITUB CURITU. 
Dialógus. VI. 

G a b r i e l . H e n r i c v s . 

Gr. Heus expergifcere. 
Hörstu j wach auíí. 
Slyssyss ocuésie. 
Hallodi serJcenyfel. 

H. Sine ut dormiam. 
Lasz mich schlaffen. 
Dopusc my spac. 
Hadd aloggyam. 

G. Surgendi tempus est. 
Die czeit ist auff czustehen. 
Czas iuz * wstáó. 
Ideye fel Jcelny. 

H. Nondum diluxit. 
Es ist noch nicht tag . . . rden.2 

Bb lap: 
Wssak iescze nyedzien | albo nieoswytlo. 
Meegh megh nem uirradotth. 

G. Aperi oculos. 
Thu die äugen auff. 
Otworz otzy. 
Nysd fei zemeydeth. 

H. Adhuc grauantur fomno. 
Sie sind myr noch vol schlaffs. 
Jescze peine mi s^ spania. 
Meegh yghen almafolc. 

G. Es glire fomnolentior. 
Du schleifst mehr den eyn ratz. 
Wiçcey spysz nyzli szczurek. 
Eiveth'pelyehnel almaß wagy. 

] E szó első betűje nem vehető ki tisztán. 
• Itt a szöveg meg van rongálva. 
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H. Rogo ne fis moleftus. 
Lieber lasz mich czu rhw. 
Prossçcie niegabay mie. 
Kyrlelc ne haborgaff. 

G. Non pudet te afine? 
Du esel schamstu dich nicht. 
Osle niesromass sye. 
Nem zygyenledy the zamaar. 

H. Cuius me pudeat? 
Wes sal ich mich schämen. 
Kogo sie mam sromáé. 
Myth zygyenlenyh. 

G. In multam lucem ftertere. 
Zu schlaffen an den hellen tag. 
Spáő t . . . .* ugo na dzyen. 

Bija lap: 
Ennye nagy ydeiyglenn alonnod. 

H. Quotam horam fonuit. 
Wie viel hat es geschlagen. 
Wiele byl zegar. 
Haany hora wagyon. 

G. Iam imminet prima. 
Es wird yecz eyns schlagen. 
Juz bçdzie iedne bil. 
Immar mayd elfeo lyzen. 

H. Adhuc parum dormiam. 
Ich wil noch eyn kleyn schlefflin thun. 
Jeszcze troske zasnç. 
Meegh alozom eggy Iceivefeth. 

G. Quin furgis piger? 
Fauler wiltu nicht auffstehen. 
Leniwy nyechcess wstac. 
Seoth hogy nem heiz fel the refth. 

H. Quomodo tarn cito? 
Warumb so bald. 
Czemu tak riklo. 
Hogy Jcelnyh yly hamar. 

G. Mox faite te exeitauero. 
Mit eym prügel wil ich dich bald auffweckë. 
Wneth eye obudzç palyc^. 
Mayd en thyged bothwal heolthelehfel. 

H. Iam furgo, parce precor. 
Yecz stehe ich auff ich pit verschon. 
Juz cy wstaie | prossecye schanuymie. 
Ym fei heleh \ haggy el hyrleh. 

1 A szöveg rongált. 
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Bijb lap: 
DUM ITUR AD SCHOLAM. 

Dialógus VII. 
Hanno. I o a n n e s . 

H. Heu quid facimus? 
Awe was thun wir? 
Ach co czynimy. 
Haïlodi myth thyzeivnlc. 

I. Cur fie uoeiferas ? 
Was schreistu also. 
Czemu täk wolass. 
Miyrth igyen kyaltaz. 

H. Nimis diu dormiui. 
Ich hab czulang geschaffen. 
Dlugom spal. 
Iglien hozztu ydeyg alwttham. 

I. Quid ita? Quid times? 
Wie also I was fúrehstu. 
Czemu to | czemu sie boyss. 
MichodaatU j myth fiylz. 

H. Tempus iuftum tranfiit. 
Die recht czeit ist hyn. 
Czas pewny przessedl. 
Alkalmas ewdeo elmidth. 

I. Quod tempus dicis? 
Welche czeit meynstu ? 
Ktory czas mienyseh. 
Mely etvdeotJi mondaz. 

H. Horam primam. 
Biija lap: 

Die erst stund. 
Pirwssí| godzynç. 
Az elseo horath. 

I. Tu certe falieris. 
Du irrest dich. 
O tos sye zmamyl. 
The byzonyawal megli clialatol. 

H. Tarnen audiui. 
Hab ich es doch gehorth. 
Wssakem slyssal. 
De byzony hallaam. 

I. Non recte audiuifti. 
Du host nicht rechs gehört. 
Nyeprawies slyssal. 
Nem yool hallottliad. 
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H. Quotam audiuifti. 
Welche hastu gehört. 
Ktorames ty slyssal. 
Hanyadoth the hallotthal. 

I. Audiui ultimam. 
Ich hab den garaus gehört. 
Ostatniam slyssalem. 
Vtolsoth hallyk. 

B. Quota ea est? 
Wie viel ist das. 
A wiele tho. 
Hányad az vtolfo. 

I. Duodecima. 
Zweifle. 

Biijb lap: 
Dwanascye. 
Tizenkettheo. 

H. Vtinam uerum fit. 
O das es war were. 
Boze day by to byla prawda. 
Wayha ez ygaz lygyen. 

I. Non est quod dubites. 
Do hab keyn zweilffel an. 
Nye w^tpi wtym. 
Semmy kethsygh ebben nynch. 

H. Oppido laetor. 
Ich frew mich sere. 
Barzosye wesele. 
Iglien erewleom. 

INTER EUNDUM IN SCHOLAM. 

Dialógus. VIII. 

Iodocvs . K i l i a n v s . 

I. Heus heus mane. 
Horstu | stehe still. 
Styssyss postoy. 
Hallodi hallodi maragy megh. 

K. Quid uis? cur maneara? 
Was wiltu | warumb soi ich stehen. 
Co chcess czemu mam staé. 
Myth akarz rniyrth maraggyak. 

I. Eft quod tecum loquar. 
Ich hab etwas mit dyr czu reden. 
Ma_m stobí| co wowyó. 
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[B4]a lap: 
Bezydem vagyon íveled. 

K. Modo non uacat. 
Ich hab iezund nicht die weil. 
Nyemam teráz czasu. 
Mofth nyneh eivreffyghem. 

I. Tantillum perneges? 
Wiltu myr eyn solchs versagen. 
Chcesz my to odmowié. 
Chah ennyben fem enghecczy. 

K. Mitte me modo. 
Lasz mich ieezund gehen. 
Pusó my e1 teraz. 
Haggy el moftlian enghemeih. 

I. Non te dimittam. 
Ich wil dich nicht gehen lassen. 
Nye puezeze eye. 
Nem hagylak. 

K. Enecas me fureifer. 
Du buffe du maehs mich schier thol. 
Zlodzye . .2 barzo mi doiadass. 
Megh eolf(z)8 enghemeih akaziofarawalo 

I. Tantum uerbum audi. 
Hór nur eyn wort. 
Jedno slowo posluchay. 
Hallyad chalc eggy zomoth. 

K. Ecquid mea refert? 
Gehet das auch mich an. 
Y co mnye do tego. 

[B4]b lap : 
De myth haznaloh veelle. 

I. Permultum scilicet. 
Ja eben viel. 
Jakoby wyele. 
Seog ygen haznalz. 

K. Quid negocij est? die. 
Was ists? sag an. 
Coz iest powyedz. 
My dolgod tvagyon | mondmegh. 

I. Dicam, modo des fidem. 
Ich wils sagen | doch vorheis myr vor. 
Powymóy iedno slub pyrwey wyerzyc 
Megh mondom chah fel fogaggyad. 

1 A szó eleje elmosódás miatt nem vehető ki tisztán. 
2 A szöveg megrongálva. 
3 A ,z' betű a szöveg rongált volta miatt nem vehető ki tisztán. 
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K. Quam fidem darem. 
Was soi ich dyr vorheyssen. 
Coó mam obiecáó. 
Myth fogadnyk fel. 

I. Te non fore infidum. 
Da . . .x myr nicht vntrew wollest seyn. 
Yzbys my nye byl nye wyernym. 
Hogy the hytethle . . n . . m a liysz. 
Do fidem fidus ero. 
Seh hyn ich wil dyr trew seyn. 
Stubuiec byc wyernym. 
Hytemeth adom hyw lyzek. 

I. Adhibe huc aurem. 
Halt das or heer. 
Sklon sam vcha. 
Tar eh yde fyledeth. 

[K.]3 Quid aurem ? clare die. 

1 E szó végső betűje s a köv. szó olvashatatlan. 
2 Megrongálva. 
;i A sor elejéről a ,K' elmaradt. 
4 A mû többi része hiányzik. 




