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percepta gracia dei domum rediret. In quadam villa hospitata obdor-
mivit et vidit in sompniis quandam pulcherrimam dominam que obtulit 
ei poma dicens : «Surge et comede ; ac ipsa respondit : «Non comedam quia 
ieiuno in aqua et pane in honorem béate Elisabeth ; et sic evigilans aper-
tis oculis clare vidit et lumine (!) oculorum recepit. 

W A L D A P F E L E S Z T E R . 

Egy ismeretlen magyar vers a XVI. századból. 

Prágában, a premontreiek strahovi kolostorában van egy rendkívül 
becses XVI. századi nyomtatványgyüjtemény, melynek fedőlapján ez áll : 
Wacslaw Leta Panie ij8o Dobt\enshy. Ez a DoBRZENSKY-féle gyűjtemény 
egy eredeti magyar nyomtatványt is őriz, amelyre a kolostor tudós könyv
tárosa, Vit HULKA főtisztelendő úr hívta fel a figyelmemet. 

Minthogy a darabnak irodalomtörténeti érdekességén kívül viselettör
téneti jelentősége is van, nem lesz felesleges facsimilében bemutatni. (L. 
a mellékletet!) 

Az eredeti 36X28 cm. nagyságú lap, amelynek 4/B részét a famet
szet foglalja el. A kép alatt 3 szakra tagolt szöveg, amelyben az ismeretlen 
szerző megénekli «Az tekyletes iffyvvnak, HVNYADI Lazlo-nak, HVNYADI 
Ianos eoregbik fiának» tragédiáját, hőse szájába adva a szavakat: 

Attyamnak zerelme hazahoz nagy wala, 
Orzagnak gondwifeléfe rea zala, 

Kimiat ellene fok iregyfeg tamada, 
De ellenfege neky nem arthata. 

Halála vtan en reamés támadának 
Ellenfegym ; elwezteny akaranak, 

W e g r e bozzwmat enis ky teoltettem, 
Ky eolny akart, azt en meg eoltem. 

Orzagwl ezt az dolgot mind dychérek, 
Hogy haborwfagtwl fok iambor mentetnék, 

De az kyraly fem miképpen nem twrheté, 
Engemet ereos fogfagba tétete, 

Bwntetny fiete chelekedetemet, 
Artatlanwl wetetí feyemet. 

Nem neze hywfegemet, iamborfágomat, 
Sem tetetes zep iffhvfagomat, 

Zépfégemért bodognak yakron mondottak, 
De az iregyfeg artot fok iambornak. 

A nyomtatvány, mint az alsó szélén is olvasható, Prágában készült. 
Michael PETERLE nyomdájában. PETERLE német származású festő volt, aki 
1570-ben került Annabergből Prágába, ahol előbb Jifik CERNYVCI, később 



ADATTÁR 7 i 

AZ TEKYLETES IFFYVVNAK, HVNYADI LAZLO* 
NAK, HVNYADI IANOS EOREGBIK FIÁNAK KEPE 

Attyamnakxerclme hazahoz n a gv itala, 
Orzagnik gondiëiièlcfe re» rata, 

K-iEDi« ellene fok itegyfeg tamada. 
De ellcnfege neky nem arrhata. 

Halála vtan en reamcs timadának 
EÜCüfegymielttiezteny akácának» 

Wegre botziímar enis ky teol« 
Ky ea\nf-akart,azt cn megeoltem. 

»riagtíl ezt az dolgot mind dyeherck. 
Hogy habonttfagti»! fokiambor mentetnék, 

>e az kyraly lemmtkeppen nem rtprhctc. 
Engemet efeosfogfâgbatérete, 

Bttnremv Hete chctckederemct. 
Ártatlan»! íPcteté feycmet. 

Nem neze hynícgernct.iamboriagomzz» 
Sem tetete» zep iffiiriagomat, 

Zépfégemért bodognak yakron mondó toi* 
D e azn'rcgyfeg aríot lók lambornik» 

PRAGiE, I N OFFICINA T Y P O G R A P H I C A MICHAELIS PETERLE. CiwGutU&Priwlcp» 
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(1583-tól) önállóan működött mint könyvnyomtató. Kalendáriumok kerül
tek ki nyomdájából, históriák, orációk és más alkalmi darabok. Valamennyin 
meglátszik nyomtatójuk hozzáértése, mind nagy gonddal és alapos mester
ségbeli tudással készült (vö. Dr. Josef VOLF, Dëjiny ceského knihtisku de 
roku 1848, v Praze 1926, 51—52). 

Halála (1588) után fia veszi át a nyomdát és vezeti tovább, de ekkor » 
már hanyatlani kezd a műhely jó hírneve. A fiatal PETERLE (szintén Michael) 
nem sokáig marad életben, az ö halála után özvegye próbálkozik még 
egy darabig, de a nyomda mindinkább elveszti jelentőségét. 

A magyar nyomtatvány kétségtelenül az idősebb PETERLE müve, tehát 
1570—88 között készült. LAZICZIUS GYULA. 




