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ALEGREGIBB MAGYARNYELVŰ NYOMTATVÁNYOK. 

Erdős i Sylvester J á n o s két ú j o n n a n előkerült munká já ró l . (1527.) 

A magyar szellemi törekvések fejlődésében van egy korszak, 
melynek művelői Rotterdami Erasmust (1467 okt. 27—1536 júl. 12.) 
vallják mesterüknek, az ő eszméit hirdetik az egyházi és az iskolai 
életben, műveit nemcsak forgatják, hanem fordítják is. E korszak írói 
tulaj donkép humanisták, s így folytatói a Mátyás király alatti és halála 
utáni hazai humanista törekvéseknek. Másrészről azonban hitujítók 
abban az értelemben, ahogy azt Erasmus 1510—20 közt megjelent 
műveivel tervezte. Erasmus munkáiban, így a többi közt egy 1515-ben 
megjelent művében hirdette, hogy kora minden bűnének, visszaélé-
sének főforrása a biblia nemismerésében van. Hogy e bűnök, vissza-
élések megszűnjenek, olvasni és olvastatni kell a bibliát. «Omnibus 
qui beati velint esse, meditandum est in lege Domini.» S hogy az Úr 
testamentomát ki-ki olvashassa, le kell fordítani a bibliát a nemzeti 
nyelvekre. «Legant et idiotae legem Domini quacumque lingua» (lásd 
Ersch—Gruber, Encyklopädie, Erasmus 169). 

Ahhoz azonban, hogy az írók lefordíthassák, hogy így ki-ki 
olvashassa, a biblia helyes szövegére és értelmezésére van szükség, 
így adja ki Erasmus 1516-ban a maga latin-görög Uj testamentomát 
(címe : Novum Instrumentum, a második kiadástól 1518-tól Novum 
Testamentum), 1518-tól pedig az uj testamentomi könyvek Paraphra-
ses-eit. A magyar erazmisták ezeket az Erasmus-íéle szövegeket for-
dítják. így Komjáthy Benedek «Az Zenth Paal leveley magyar nyel-
ven» (Krakkó 1533) Erasmus szövegének a fordítása, ugyanígy Pesthy 
Gábor «Nouum testamentum »-a (Bécs 1536) is. Mint hitujítók, e ma-
gyar erazmisták előkészítői nálunk a reformációnak, s egy részük 
később csatlakozik is az újabb, a radikálisabb irányhoz. A magyar 
erazmistáknak nagy és sikeres munkássága alapján módosítanunk kell 
majd azt a ma eléggé elterjedt nézetet, mintha a reformáció nálunk 
először a határszéleken, a szász királyföldön és a német Szepességen 
terjedt volna el, vagy azt, hogy német kereskedőink útján ismerked-

Irodalomtörténet. 19 



-290 MELICH JÁNOS. 

tünk volna, meg a reformáció tanaival. A magyar erazmisták sokkal 
jobban és korábban készítették elő erre a talajt, a politikai viszonyok 
még sokkal kényszerítőbben hatottak, semhogy ne itt keressük a 
reformáció terjedésének első okait, 

A magyar szellemi törekvések ez erazmista irányára Rupp Kornél 

(hívta fel a figyelmet (1. Tanulmányok c. kötetét), s az irány főesz-
méit Szilády Áron fejtette ki (1. «Pesthy G. Nouum Testamentum» 
kiadása Jegyzetek c. fejezetét s különösen a 10. s köv. lapokat), a 
magyar szellem fejlődése történetébe pedig Horváth Cyrill állította be 
(1. Magy, írod. története I. 397. s köv. lapjait). Az ő műveikből ki-ki 
láthatja, milyen sokan voltak nálunk Erasmus hivei 1510—20—30 

I táján. Ez erazmisták egyik legnevezetesebbike Henckel János, II. Lajos 
király feleségének, Máriának udvari papja. О róla írja egyik kortársa 
1526-ból: «Nullus est liber Erasmicus, qui in huius bibliotheca non 
habeat principem locum, neque grauatur sí decies eadem in lucem 
detur, coemere» (1. Szilády Pesthy kiadását 14. lp.). S hogy maga 
Erasmus is mily sokra tartotta Henckelt, bizonyítja «Vidua Chris-
tiana» с. műve, amelyet 1529-ben özvegy Mária királyné vigasztalá-
sára írt 1 s amelyben Henckel-ml ezt mondja : «Ut autem hunc Li-
bellum tibi nuncuparem, nec semel nec frigide per litteratas hortatus 
est, singulari pietate vir Joannes Henkellus, cujus egregiam industriam 
praedicandi veritatem Euangelicam alit tua benignitas» (lt. Erasmi 
Opera omnia. Lugd. В. 1704 Tom. V. 766). 

Szilády és Horváth C. műveiből azonban nemcsak azt lehet látni, 
mily sokan voltak hazánkban 1510—30 között Erasmus hívei, hanem 
azt is, mik voltak ez erazmisták főtanai az egyháziak, illetőleg a vallá-
siak terén. Az alább ismertetendő két mű amellett bizonyít, hogy a 
hazai erazmisták mesterüknek az ismeretszerzésre vonatkozó tanait is 
terjesztették. 

Erasmus az ismeretszerzésre, a tanulásra vonatkozó főelveit «De 
ratione studii et pueris instituendis» c. művecskéjében (1. Ersch— -
Gruber, Erasmus 162. lp. ; a mű először 1512-ben, esetleg 1509-ben 
jelent meg, uo. 202.) írta meg. Szerinte minden ismeretszerzés két 
részből á l l : nyelvi ismeretből és a dolgok lényegére ható tárgyi isme -
rétből. A fő, amire törekedni kell, a tárgyi ismeret. Ezt azonban csak 
úgy lehet elérni, ha előbb birtokába jutottunk a nyelvi ismereteknek. 
Először tehát jól meg kell tanulnunk latinul és görögül, még pedig 
azért e két nyelven, mert ezeken a nyelveken van megírva mindaz, 

1 I t t említem, hogy I. Ferdinand neje, Anna királyné halálára, aki 
tudvalevően II . Lajos királyunk nővére volt, E. Sylvester János is ír t latin 
ós görög epi taphiumot (lásd Hegedűs István, Akad. Ért . 1910, 177. lp.). 
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amit egyáltalában érdemes tudni. A tárgyi ismeretek szerzését a 
grammatika alapos tanulásának kell megelőznie. 

A grammatika esak a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazza, 
kevés szabály, kevés, de világos és kifogástalan példa legyen, úgy 
hogy az elemeket aránylag rövid idő alatt lehessen megtanulni. 
Semmiesetre se helyes Erasmus szerint azon tanítók eljárása, akik 
egy egész esztendőn vagy pláne esztendőkön át tanítják a nyelvtani 
szabályokat. 

A grammatika legszükségesebb tudnivalói után Erasmus a latin-
görög nyelven való beszélés készségének elsajátítására olyan műveket 
ajánl, amelyekben párbeszédek (colloquia) vannak, végül pedig jól 
irott latin művek gondos olvasását tanácsolja. Ezen az uton juthat 
Erasmus szerint a tanuló olyan nyelvi készséghez, amelynek segítsé-
gével aztán az igazi tudásnak, a tárgyi ismeretnek a megszerzésére 
térhet át. 

Hogy e pedagógiai elvek közül mit és mennyit vett át Erasmus 
humanista elődeitől, s mi és mennyi ezek közül az ő saját eredeti 
elve, nem kutatjuk. Azt azonban szeretnők tudni, hogy a tanulásnak 
e kezdő fokán minő szerepet juttatott Erasmus az anyanyelvnek. 
Erről azonban ő, aki a latin-görög nyelven kívül minden más nyelvet 
barbárnak tartott, nem nyilatkozik (vö. Ersch—Gruber, Erasmus 163). 
Az 1520—30-as évek erazmista szellemben szerkesztett tankönyveiből 
azonban látható, hogy az Erasmus követelte nyelvi készség megszer-
zése a tanulásnak a kezdő fokán az anyanyelv segítségével történt. 

Hogy a fentebb vázolt pedagógiai elveket a tankönyvek írásával 
maga Erasmus is igyekezett megvalósítani, bizonyítják «De octo par-
tium oratíonis libellus» (első kiadása 1515 1. Ersch—Gruber, Erasmus 
204., e művet nem láttam), valamint «Familiarium colloquiorum for-
mulae» (első kiadása 1518-ban, u. o. 205.) c. művei. Voltak azonban 
követői is, akik az ő szellemében tankönyveket írtak, ilyen volt a 
többek közt Hegendorff Kriszloforus (vö. Ersch—Gruber, Erasmus 
203. lp.), s ilyen Heyden Sebald is. 

A magyar erazmisták már most nemcsak a szentírás fordításában 
követték híven Erasmust, hanem hű tolmácsai voltak pedagógiai el-
veinek is. Ennek kétségtelen bizonyítéka az a két, Krakkóban 1527-
ben nyomtatott latin nyelvű, német-lengyel-magyar értelmezésekkel is 
ellátott tankönyv, amelyeket az alábbi sorokban óhajtok bemutatni. 

A két nyomtatvány felfedezése történetét részletesen elmondom a 
Magyar Könyvszemle 1912. évi 2. füzetében. Itt csak annyit kell 
megjegyeznem, hogy e két mű egy kolligátumban maradt reánk s e 
kolligátum a danzigi Stadtbibliothek tulajdona. A kolligátumot az 
irodalomban Miaskowski Kazimierz ismertette először (vö. a lembergi 

19* 
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Pamietnik Literacki 1906: V. 434—436), mi azonban reá Fritz Jó-
zsefnek a «Neue Jahrbücher für das klass. Altertum» stb. híradása 
alapján lettünk figyelmessé (1. Irodalomtörténet I. 218). E kolligá-
tumban van az a két mű, amely eddigi ismereteink szerint a legré-
gibb magyar nyelvű szöveget tartalmazó nyomtatvány. A két mű 
egyike rövid latin grammatika, a másik latin párbeszédeket : colloquia-
kat tartalmazó könyvecske. A kis grammatikában a nyelvtani mű-
kifejezések, a paradigmák németül, lengyelül ós magyarul is van-
nak értelmezve, míg a colloquia-kat tartalmazó könyvecskében min-
den párbeszéd németül, lengyelül és magyarul is van közölve. 
A latinnyelvű grammatika szerzője Hcgcndorff Krisztoforus, a col-
loquia-kat tartalmazó latin könyvecskéé Heyden Sebald. Az első mű 
teljesen ismeretlen volt irodalmunkban, a másodiknak csupán a ki-
adása volt ismeretlen. 

A kis grammatikának ez a címe : 
«Evdimenta grammatices Donáti cvm nonnvllis novis prœcepti-

unculis, tum optimis quibusque exemplis locupletata, in gratiam pue-
rorum, qui nondum magnis Grammaticis audiendi maturi sunt. Ac-
cessit commentariolus de usu, Sui et Suus. Ad Lectorem. 

Scripsimus hsec pueris, pueris prodesse studemus 
Id si fit, satis est, non aliud cupimus. 

Autore Christoforo Hegendorphino. Acceszit et nunc denuo triplex 
(uidelicet Almanica Polonica et Vngarica) exemplorum interpretatio. » 

A grammatikát a könyv nyomtatója Victor Jeromos Logkschau 
Györgynek, Ferdinánd, Magyarország és Csehország királya tanácso-
sának és lengyel követének ajánlja. Ez ajánlásban Vietor elmondja, 
milyen hálás ő Logkschau iránt jótéteményeiért s hogy e művet, 
amelynek kiadása az ő helyeslésével találkozik, ő, a nyomdász lát-
tatta el idegen nyelvi értelmezésekkel. «Consideranti itaque mihi 
nuper cum officinám nostram ex improuiso intrares tibi arridere, 
quod studiorum iuuentutis nostrœ rationem in excudendis grammati-
ces docti Hegendorphini principijs haberem, atque exempla ligua-
rum (!) interpretationem candefacerem, statim tibi duxi hoc quicquid 
esset dedicandum, sí quid dignius in lucem dare tunc temporis insti-
tuissem, haberes nimirum inscriptum». Az ajánlás kelte Cracouiœ . . . 
ultima Junij 1527. 

Az előszó után jön a latin grammatika, amely nem más, mint 
Donatus Ars minor-ának Hegendorff által készített kivonata (erről 
lásd lejjebb), majd Hegendorff egy eredeti «commentariolus»-a. He-
gendorff 1500-ban született Lipcsében, s 1540-ben halt meg Lüne-
burgban. Először Eck, s így Erasmus, később Luther híve volt. Hu-
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manista, theologus és doctor juris volt, aki sok könyvet írt (lásd 
Allgem. deut. Biogr. és Ersch—Gruber) Erasmus elvei alapján, így 
pl. «Adagiorum selectorum Centuriœ Y.» művet, amely Vietornál 
1535-ben jelent meg (1. Estreicher, Biblografia polska; más művei 
közül is több jelent meg Vie lor-mil 1. u. o.). Hogy «Budimenta 
grammatices Donáti» с. műve mikor jelent meg először, nem tudjuk ; 
az 1527. évi kiadásban levő Vietor-féle ajánlásból következik, hogy e 
műnek volt egy régebbi latin, vagy latin-német nyelvű kiadása. Később 
kiadásai e műnek 1532-ből, 1534-ből, 1537-ből valók (említi Ersch— 
Gruber, az első mainzi, a másik kettő bázeli) ; e művek azonban, 
amelyeket nem láthattam, minden valószínűség szerint latin-német 
nyelvűek. 

Mint említettem, Hegendorff a maga Rudimenta-it Donatus 
alapján készítette. Ismeretes dolog, ,hogy Donatus Ars gram-
matical a a XV. század végétől az összes grammatikák közt a 
legjobban elterjedt volt. Ezt dolgozták át a humanisták számtalan 
kiadásban (első nyomtatott kiadása 1476-ból) ; a nagy elterjedtséget mi 
sem bizonyltja jobban, mint az, hogy a Donatus név egyenesen 
grammatikát jelentett. Donatus «Ars grammatiea»-ja két főrészre osz-
tot t : az egyik a «De partibus orationis ars minor» (lásd Grammatici 
latini ex recensione Henrici Keilii Vol. IV. 353—366), a másik az 
«Ars maior». Az «Ars minor» különösen egyezett Erasmus pedagó-
giai elveivel. Ez az «Ars minor» ugyanis a latin grammatika legszük-
ségesebb tudnivalóit tartalmazta ; ezt az « Ars minor » -t kivonatolta 
Hegendorff Krisztoforus s a kivonathoz egy néhány lapnyi eredetit 
is írt. 

A Donatas-íéle «Ars maior» rkét könyvre szakad. Az egyik a 
tulaj donképeni grammatika s ez bővebb az «Ars minor »-ban közölt-
nél (1. Grammatici latini ed. H. Keil, IV: 367—391), a másik könyv 
stilisztika s főszakaszai ezek : De barbarismo, De soloecismo, De 
ceteris vitiis, De metaplasmo, De schematibus, De tropis (1. u. o. 
392—402). Ezt az «Ars maior»-t is a XVI. század folyamán sokan 
átdolgozták. Egy ilyen átdolgozott XVI. századi Donatus alapján 
készítette Erdősi Sylvester a maga 1539-ben megjelent «Grammatica 
hvngarolatina» c. művét, amelyre még visszatérek. 

A Hegendorff-féle «Rvdimenta grammatices» tehát Donatus «De 
octo partibvs orationis ars minor» с. művének a kivonata, megtoldva 
néhány Hegendorff-tói származó eredeti megjegyzéssel. 

A latin grammatika végén van egy latin vers, amely itt kö-
vetkezik : 
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Joannes Sylvestris Pannonius stúdiósáé Juuentut i . 
Mansa sólet gonitrix na to rum inferre palato 

Mandere qui nondum fercula dura ualent . 
Fer t pr ius , et uolucris teneros in proxima fœtus 

Aëra per uacuum, quod (!) sinat ire, suos. 
Sic t ibi prœmolles, iuuenis studiose, diser tus 

Imbui t hoc, fauces munere , Christophorus. 
Ne m a g n u m sine pr incipi js per inane uageris 

Vt Phaëthon, soli s prœcipitando rotas. 
Cuius post studium, tr iplex idioma, Yietor 

Pteonicum, Heluecium Sarmaticumque tulit . 
Quandoquidem Rhomana phrasis, non semper aperte 

Accipit externum, in flexibus, illa, sonum, 
Pseonicum si forte tuas offenderit aures 

Er ro r i lector candide parce precor. 

E vershői kétségtelen, hogy a Hegendorff-féle «Rvdimenta gram-
matices Donati» mű magyar értelmezője Erdősi Sylvester (itt Sylvestris) 
János. 

Sylvester e verse után a következő két imádság van közölve : 

Myathyank ky wagy mennyekben zentel- | tessyk the newed. 
Jewyen the orzagod. lygyen | the akarathod. mykinth menyben ees 
fel- j den. Mynden пару yleo kenyerewnketh ag- | gyad nekewnk ma. 
ees megh bochasd neke- j wnk my wytethewnketh mykinth myes | 
Bochathwnk nekewnk wytettheknek. ees ne | wygy mynketh kysir-
tethbe. De zabadoh | mynketh gonozthwl. Amen. | 

Idwezligy Maria | malazthwal tellyes. Wr | « agyon thewelcd. The 
wagy aldoth azzony | oknak kezetthe. Ees aldotth the myhednek | 
gywmelche Jesus Christus. Amen. 

A Miatyánkról (1. Zolnai, Nyelveml. 128) és az Üdvözlégyről 
(v. ö. a krakkai Orthogr. Vngarica megfelelő helyét, kiadta Melich J.) 
nekem itt nincs más mondanivalóm, mint az, hogy ez nem egyezik 
ugyan a Sylvester Új testamentomában közölt erazmista, illetőleg 
protestáns Miatyánk szövegével, nyelvében azonban ez is kétségtelenül 
Sylvestertöl való. 

A két imádság után, a mű legvégén jön a colophon, amely ez : 
«Cracouiae, apud Hieronymum Vietorem. Anno domini Millesimo 

Quingentesimo Yigesimo septimo. Cum gratia et privilegio.» 

Pater noster Vngarice. 

\ue Maria. 
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Fentebb részletesen tárgyaltam, hogy Erasmus azt kívánta, liogy 
a latin grammatika legszükségesebb tudnivalói elsajátítása után a tanuló-
kat colloquia-kon, párbeszédeken kell tanítani a latin nyelvre. Ezt a 
célt szolgálta Heyden Sebald «Puerilium colloquiorum formulae» с. 
munkája, amelynek első, latin-német kiadása 1520—1525 közt jelen-
hetett meg. Minthogy Heyden S. műve jó erazmista tankönyv volt, 
csakhamar ellátták lengyel és magyar értelmezésekkel is. Ilyen négy-
nyelvű kiadást kettőt ismertünk, egyet 1531-ből s egyet 1552-ből. 
E két kiadás alapján ezt a művet 1897-ben közzétette Dézsi Lajos e 
címen : a Heyden Sebald Gyermeki beszélgetéseinek latin-magyar szövege 
1531-ből. Budapest 1897». Dézsi dolgazatában említést tett egy olyan 
töredékről is, amely a fenti két kiadással nem egyezett s amelyről ő 
azt tartotta, hogy ez az 1531. évinek javított kiadásából való. Ez a 
töredék az ú. n. Krakkai Töredék. Folyóiratunk 218. lapján el van 
mondva, hogy én e töredéket az 1531. évinél régibbnek tartottam 
(v. ö. M. Nyelvőr XXVI. 403, M. Könyvszemle 1910:289) s hogy azt 
állítottam róla nyelvi bizonyítékok alapján, hogy 1528—1529-ből vaió 
s mint ilyen, ez a legrégibb eddig ismert magyar nyomtatvány. 

A «Krakkai Töredék», amint az összehasonlításból kiderült, az 
1527. évi Heyden «Formulœ»-inak а В. íve, bizonyításom tehát rész-
ben beigazolódott. 

Abban a kolligátumban ugyanis, amelyet Danzigból kaptunk, 
llegendorff Sylvester «Bvdimenta»-in kívül benne volt a következő 
mű is : 

«Pverilium colloquiorum Formulas pro primis Tyronibus per 
Sebaldum Heyden ex Comicorum campo hinc inde collecte iam denuo 
Germanico Polonico ас Vngarico ideomate illustrate. Sebald. Heyd. 
Ad Nasutum Lectorem. 

«Consultum pueris uoluxnus Nasute ualeto. 
Queritur his fructiis, gloria nulla mihi.» 

A mű colophonja pedig ez : «Cracouicae apud Hieronymum Vie-
torem. Anno M. D. XXVn. Mense Augusto. Cum gratia et priuilegio. » 

Minthogy a colophon 1527-ből való s a címlapon iam denuo áll, 
kétségtelen, hogy ez a mű magyar kiadásai közül a második. Van 
tehát régebbi is. 

A címlap után Ephorinus Anselm előszava jön, aki a lengyel 
részt fordította. Ephorimisx&, valamint Heyden Sebaldia, lásd a Dézsi-
nél mondottakat. 

Az előszó után jönnek a latin-német-lengyel-magyar párbeszédek, 
s a legutolsó lapon ez a költemény : 
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Joannis Sylvestris Pannonij 
ad Miehaelem Gezthi p u e r u m 
bon® spei Decastichon. 

Disce precor nostras Michael generosa propago 
Gentis, ut in patr iae sis decus ipse tuse. 

Disce, equidem à tener is mul tum est assuescere, ut i nqn i t 
Vergilius, Lat i j gloria pr ima chori. 

Disce, nec ingenium damnosa per ocia perdas, 
Acre dedit sophice quod deus ille t ibi. 

Disce, sed hsec, moneo, quœ post dediscere nunquàm 
Poeniteat grandem i am uiridemque u i rum. 

Disce, equidem uasto pereunt , ut cernis in orbe 
Cuncta, manent animi , tum ingenijque bona. 

Ebből a versből, amely a többi kiadásban is bent van, tehát nem 
volt ismeretlen, továbbá e mű magyar nyelvi anyagából kétségtelenül 
bizonyos, hogy e párbeszédek magyar fordítása Erclösi Sylvester János 
műve. Ezt különben már Dézsi Lajos is, s előtte Rómer Flóris is 
állította, s állításukat mindketten bizonyították is. 

* 

A fenti sorokban az újonnan felfedezett két magyar nyomtatványt 
igyekeztem koruk milieu-jébe beállítani. A maguk korában e művek 
a humanista, illetőleg erazmista irány pedagógiai elvei szolgálatában 
jelentéktelen tankönyvek voltak, nekünk azonban, akik ma láthatjuk, 
mikóp fejlődött ki irodalmunk a humanista-erazmista és a protestáns 
szellemi mozgalmakból, a fejlődés megindulása miatt elsőrendű nem-
zeti nyelvű emlékeink. S ez általános elsőrendű érdeken kívül növeli 
fontosságukat az, hogy magyar nyelvi anyaguk olyan írótól származik, 
akit ez előkerült művei alapján az idők folyamán irodalmi törekvései-
ben fejlődni látunk. Más Sylvestcrnek e művekben a vallási, más a 
magyar nyelvi helyesírási felfogása. S későbbi műveiben: az 1539. évi 
Grammaticájában és az 1541. évi Ujtestamentomában mindkettő tekin-
tetében határozott cél felé haladást tapasztalunk. S ami Sylvesterre 
szintén nagyon fontos, az egyik mű «idioma Paeonicum» kitételéből 
azt is kiolvashatjuk, hogy Sylvester János a magyar humanista 
tudomány eredményeit jól ismerte. Az «idioma Paeonicum в kitétellel 
ugyanis ő a magyar nyelvet jelöli. Igen ám, de a magyarokat a régi 
paeonesekkel csak а XV. századi humanizmus azonosította, amely ezt 
а XIII—XV. századi bizánci íróktól tanulta (1. Darkó J. : A magyarokra 
vonatkozó népnevek 5, 55). А XV. század végénél korábban ez azono-
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sítás latin nyelvű irodalmunkban nem fordul elő.'1 Ép ezért kétség-
telen, bogy Sylvester ez azonosítást csak kora tudományos irodalmából 
tanulta. Az is nagyon becses, hogy az előkerült «Kvdimenta gramma-
tices Donati»-val bebizonyosodott, hogy Sylvester Donatusnak mind 
az «Ars minor»-át, mind pedig az «Ars maior»-át, tehát az egész 
Donatust a magyar iskola részére tankönyvül lefordította, illetőleg 
megírta. E munkájából az «Ars mai or» secundus libellusa még nem 
került elő, de hogy megírta, bizonyítják 1539. évi «Grammaticá»-jának 
ilyen kitételei : «Si quis plura his hac de se desyderat, legát ea qu® 
Secundo tractantur libelle» (1. még Egy. Pb. Közi. XXIII. 141. Szegedy 
Rezső), vagy ilyenek: «Dictionum quippe accentum unicuique natura 
in patrio sermone, absque ullis prseceptis suppeditat. Exempla pere-
grinarum harum uocum copiosa ex libro, quem nominatim huic rei 
dicauimus, peti cum possint nullis hic nos usi sumus exemplis.» 

Nem mondunk le a reményről, hogy a mostanihoz hasonló vélet-
len ehhez a Donatus-Sylvester-íéle «Ars maior»-beli második részhez 
is hozzá fog juttatni. Addig pedig gyűjtsük szorgalmasan a hazai 
erazmista mozgalmakra vonatkozó adatokat, mert kétségtelen, hogy e 
reformációt megelőző mozgalom szellemében írott művek az első nyom-
tatott magyar művek. A most ismertetett Hcgendorff-Sylvester-íéle 
«Kvdimenta» és a Heyden-Sylvester-féle «Formulae», amelyek 1527-ben 
jelentek meg, eddigi ismereteink szerint tehát a legrégibb magyar nyelvű 
nyomtatványok.2 

MELICH JÁNOS. 

1 Lat iu emlékeinkben Magyarország = Pannónia (Anonym., Kézai, 
Kép. Kr., Har tv . stb.), a magyarokat pedig legrégibb latin emlékeink 
pannonii (XI. sz.), ungri, ungari, hungari (XI. sz.-tól) nevezik. Paeones, 
pannones XY. sz. vége óta. 

2 Ez értekezést a szerző a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1912 
május 6-án ta r to t t ülésén m u t a t t a be. A felolvasás után szólásra jelentke-
zett Szily Kálmán s tudatta, hogy Semsey Andor a két mű hasonmás 
kiadása költségeire a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, amely e műve-
ket ki fogja adni, kétezer koronát adományozott. E két mű könyvészeti 
leírását 1. a M. Könyvszemle 1912. évf. 2. füzetében. (P. J.) 


