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Szili Katalin 
 

Az „első magyar” beszélgetéskönyvről 
(Hajdanvolt egyetemességünk nyomában…) 

„Eddig még mindenki megtalálta a régiekben, amire szüksége volt, 
 vagy amit óhajtott; kiváltképpen önmagát.” 

(Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások. Gondolat, Bp. 1980. 15) 

1. Bevezetés 

Mielőtt dolgozatom tárgyára térnék, engedtessék meg egy rövid eszmefuttatás, amely re-
ményeim szerint megvilágítja szándékosan talányossá formált alcímemet. Minden kor egy 
kicsit (vagy meglehetősen) részlehajló önmagával szemben. Európa büszke arra, hogy hellyel-
közzel egységbe tudta tömöríteni államait, s az anyagi és szellemi javak (legfőképpen az 
előbbiek) szabadon áramolhatnak a ma már képletes országhatárok között. Nincs ez másképp 
a felsőoktatásban sem: az egyetemek szinte versengenek egymással oktatásuk 
„nemzetköziesítésében”, megítélésükben nagy súllyal esik a latba a szemeszterenként külföld-
re küldött, illetve fogadott Erasmus-diákok száma, ahogy az oktatók minősítésének is megha-
tározó elemeivé váltak az idegen nyelvű szaklapokban megjelent publikációk, külföldi 
konferenciaelőadások, a határainkon túli egyetemeken tartott órák. Szűkebb szakterületünk, a 
nyelvoktatás, megértve az idők szavát, ugyancsak egységre törekszik mind alapcélkitűzései-
ben, vagyis a kommunikatív elvek érvényesítésében, mind a tananyagokban, mind a nyelvtu-
dás megítélésének rendszerében, gondoljunk csak az Európai Referenciakeretre és az ehhez 
kapcsolódó nyelvi szintekre. Mindezen számos jóval, előnnyel járó, de buktatókkal is meg-
tűzdelt, megfontolt lépéseket kívánó folyamatok részeseként hajlamosak vagyunk egyedülál-
lónak, soha nem létezőnek, minden eddigit felülmúlónak tartani jelen eredményeinket. De a 
mottóul választott schlegeli gondolat igazát alátámasztva, a jelen nemegyszer meglelheti ön-
magát a múltban, vagyis nóvumnak vélt vívmányaira (ha nem is ugyanabban a formában, 
módon) rálelhet letűnt korokban, sőt a múlt akár figyelmeztethet is a jelen visszáságaira. E 
meggyőződésből kiindulva írásomban a magyar mint idegennyelv- oktatás kezdeti tananyaga-
inak egyikén keresztül  egy olyan időszakba nyújtok bepillantást, amelyben sok tekintetben 
megvalósultnak látszik az európai egyetemesség eszméje. 

2. Az „első magyarnyelvkönyv” kérdéséhez 

Annak eldöntésére, hogy mit is tekintsünk az első magyart tanító nyelvkönyvnek, most a 
terjedelmi okok mellett számos tisztázásra váró kérdés miatt sem vállalkozom. Hogy csak a 
legfontosabbakat említsem közülük: a számításba jöhető 17. században (innen vannak írásos 
forrásaink) a nyelvoktatás nyelvtanközpontúságából következően a tankönyvek az adott nyelv 
grammatikáját tartalmazó kiadványokat s legfeljebb a megfelelő kétnyelvű szószedeteket 
(nomenclaturákat) jelentették. A nyelvtanítói céllal írt és tudományos nyelvtanok között vi-
szont alig találunk különbséget, aminek következményeként az előbbiek  közül többet is ma-
gáénak tulajdonít a magyar nyelvtudomány-történet, de ugyanilyen joggal (ha nem többel) 
tekintheti őket sajátjának a magyar mint idegennyelv-oktatás. Persze a tényt elismerésként is 
felfoghatjuk: az említett nyelvtanok ugyanis koruk legmagasabb tudományos színvonalán 
álltak, következésképpen joggal kerültek be a tudományos művek körébe. Ilyen Szenczi Mol-
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nár Albert 1610-es Novae Grammaticae Ungaricae libri duo-ja (Hanoviae), melynek elősza-
vában egyértelműen kifejti nyelvtanítói szándékát a szerző, de Komáromi Csipkés György 
1655-ös Hungaria illustrata-ja (Utrecht) úgyszintén, amelynek barokkos címe így folytatódik 
fordításban: „Azaz a magyar nyelv természetének és szellemének rövid, de módszeres kifejté-
se a magyarul nem tudók nyelvtanulásának megkönnyítésére, elősegítésére és a magyarul 
tudók tökéletesítésére” (kiemelés tőlem: Sz. K.). De magunkénak tekinthetjük a jezsuita Pe-
reszlényi Pál 1682-es Grammatica lingvae ungaricae (Tyrnaviae ’Nagyszombat’) című mun-
káját is, és a sort tovább folytathatnánk. Mindezen okból első nem tudományos, egyértelműen 
tanító nyelvkönyvünknek – kétségek nélkül – Bél Mátyás 1729-ben napvilágot látott, 18 ki-
adást megért Der ungarische Sprach-Meisterét tekinthetjük, amelynek Anhang része már be-
szélgetéseket is tartalmaz, így közelebb áll mai nyelvkönyvképünkhöz.  

No de addig milyen anyagokból tanulhatták, taníthatták a magyarul beszélni kívánókat, te-
hetjük fel a kérdést. A felvetés azért bír jelentőséggel, mert a nemzeti nyelvek 16–17. századi 
előtérbe kerülésével egyidejűleg megjelent a beszéd mint nyelvtanítási cél. Ezeket a nyelveket 
ugyanis már valós élethelyzetekben (a kereskedésben, a mindennapi ügyes-bajos dolgok le-
bonyolításában, a társasági életben) használták. A magyar nyelvre nézve pozitív történelmi 
változások a török kiűzése, vagyis 1686 után következtek be, amikor is megindult Magyaror-
szágra a különféle nemzetiségű kereskedők, újonnan betelepítettek, katonák áradata.  A nyel-
vek tanulását megkívánó új körülmények egyre népszerűbbé tettek egy valójában régóta léte-
ző tananyagfajtát, a beszélgetésgyűjteményt. A magyarul tanulók szükségmegoldásként felte-
hetőleg  Heyden Sebald nürnbergi iskolamester Colloquiorum Puerilium Formulae… című, 
1524–25 táján megjelent, latin-német nyelvű, a címében foglaltaknak megfelelően eredetileg 
a gyermekek latin konverzációjának fejlesztésére írt munkáját forgatták, amely hosszú évszá-
zadokon keresztül számos változatban jelent meg (bizonyítva, hogy a latin tanításához is hoz-
zá tartoztak a mindennapi nyelv fordulatai). Hogy a latin formákat könnyebben megjegyez-
hessék, a tanulók anyanyelvére is lefordították a két diák (Balthasar és Andreas) dialógusait, 
sokszor egy kötetbe sűrítve a különféle nemzeti nyelveket. Az így létrejött többnyelvű anyag 
már alkalmassá lett akár a magyar nyelv tanulására is. Főbb kiadásai a nyelvpárosításokkal: 
1527, Krakkó, latin–német–lengyel–magyar (a magyar rész értelmezője nem más volt, mint 
az akkoriban Krakkóban tanuló Sylvester János, vö. Melich 1912); 1531, Krakkó, latin–
német–lengyel–magyar; 1591, Debrecen, latin–magyar; 1596, Debrecen, latin–magyar; 1638, 
Nürnberg, latin–magyar–német, 1653, Leutschoviae (’Lőcse’), latin–német–magyar. A párbe-
szédeket persze más nyelvekre is lefordították (1635, Leutschoviae, latin–cseh–német; 1655, 
Leutschoviae, latin–cseh–német változatok). 

Ezek a könyvek azonban az akkori nebulók iskolai témákra szorítkozó latin beszédét segí-
tették, így szükségessé váltak felnőtteknek szánt tananyagok is, amik leginkább a mai turis-
táknak írt nyelvi útikalauzokhoz hasonlítottak. Tartalmaznak egy rövid grammatikai leírást az 
adott nyelvről, esetleg szójegyzéket, de terjedelmük nagy részét a különböző élethelyzetekre 
szánt dialógusok teszik ki. Szabó Dénes a nyelvkönyvírásunk kezdeteiről szóló tanulmányá-
ban ezt a műfajt már a nyelvkönyvvel azonosítja: „Megszületik nálunk is a tankönyvirodalom 
egyik világszerte elterjedt fontos könyvtípusa, a NYELVKÖNYV, régebbi nyelvén „nyelv-
mester”, Sprachmeister” (Szabó 1980, 708; 1991, 629). Az első magyar nyelvkönyvnek ő 
Warmer Kristóf Gazophylacium Decem Lingvarum Europaearum apertum, In Quo non solum 
Pronunciationes, Declinationes & Conjugationes sed etiam diversi Dialogi in Sermone 
Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, Anglico, Latino, Gallico, Hispanico, Italico & 
Vngarico reperiuntur... barokkosan hosszú című, Kassán (Cassoviae), 1691-ben napvilágot 
látott művét tekinti. (A cím németül is megismétlődik némi kiegészítésekkel.) A továbbiakban 
Gazophylacium-ként említem, amely szónak a magyar megfelelője: ’kincstár’. Mielőtt azon-
ban részletesebben bemutatnám, Szabó Dénes megállapításához két kiigazítást fontosnak tar-
tok megtenni: egyfelől klasszikus értelemben vett „nyelvkönyv”-nek (grammatika + szövegek 
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+ gyakorlatok) még korai nevezni, következésképp a Sprachmeister szó sem illik rá. A 
Sprachmeister 17. századi előfordulására különben én nem találtam adatot. Márton József 
1803-as Magyar–német és Német–magyar lexiconjában (Bécs) megvan, de az értelmezése azt 
sejteti, hogy abban az időben sem pontosan úgy értették, ahogy mi most: a Sprachmeister-hez 
a ’nyelvtanító, nyelvmester’ (i. m. 495) jelentéseket rendeli, tehát azt, amiben Bél is használ-
ja. Hozzá kell tennem, hogy a Grammatik szó magyar fordításai között is találunk olyat, ami 
rokonítható vele: az 1. megfelelőjének a nyelvtudomány, grammatika, nyelvmesterség szava-
kat mondja Márton, a 2.-nak pedig a nyelvtudománykönyv-et (i. m. 822). Ez olvasatomban a 
két fogalom (a nyelvtanítás és a nyelv grammatikájának leírása) közeliségét jelzi az adott kor-
ban.  

A Gazophylacium első magyarnyelvkönyv voltát amúgy Szabó Dénes sem tekinti biztos-
nak („én úgy látom” 1991: 628). Ennek megfelelően Nádor Orsolya is fenntartja a korrigálás 
lehetőségét, s csak az „eddigi kutatások alapján” megjegyzéssel mondja első 
magyarnyelvkönyvnek (Nádor 1998, 621).  

3. Valóban első magyarnyelvkönyvünk-e Warmer Kristóf Gazophylaciuma?  

A továbbiakban azt bizonyítom, hogy óvatossága megalapozott volt. De mindenekelőtt is-
merkedjünk meg előbb a szerzővel, Warmer Kristóffal! Szinnyeitől nyert adatok alapján azt 
tudhatjuk róla, hogy evangélikus volt (apja lelkészként tevékenykedett), 1644-ben látta meg a 
napvilágot Bulkolukán, Sziléziában. Tanult Boroszlóban és Lipcsében, majd Tőkésen lett ő is 
lelkész. 1691 körül a kassai evangélikus község fődiakónusává avatta. 1693-ban halhatott 
meg (Szinnyei 1914, 1433). Kora többnyelvű, több kultúrában jártas (a klasszikus nyelvek 
mellett számos élő nyelvet beszélő) egyházi embere lehetett: bizonyára német volt az anya-
nyelve, a magyar mellett tudhatott szlovákul, csehül (lásd boroszlói iskolaévek), iskolázottsá-
gából adódóan pedig bírta a franciát, angolt.  

Az időszak tankönyvírási módszereit ismerve azt kell feltételeznünk, hogy Warmer művé-
nek mindenképpen volt előképe, mintája, amit szorosan követett. (Évszázadosan bevált anya-
gokat másoltak, újítgattak nagy körültekintéssel, amit tehettek, hiszen a szerzői jog a gyakor-
latban nem is létezett.) Egészen biztosan alaposan ismerte (sőt tanulhatott belőle) a megjele-
nése óta több évszázadon át az iskolákban alapkönyvnek számító, már említett Colloquiorum 
Puerilium Formulea-t, de közvetlen előzményeit az időszak francia könyveiben kell keres-
nünk. Szabó Dénes idézett cikkében ugyancsak jelzi, hogy „külföldi minta” alapján készült, 
de csak egy fél évszázaddal későbbi hasonló könyvvel, az 1749-es Recueil de dialogues 
raoyals…-lal hozza kapcsolatba, amit – teszem hozzá – Liszkai Miklós állított össze. 

A bájos, rendeltetésének megfelelően kis formátumú (zsebbe való) könyvecske a címlap 
német szövege szerint a külföldre utazók, a tanuló ifjúság és az idegen nyelveket tanulók 
számára íródott. (A tanuló ifjúság kifejezés szerintem csak megszokásból került oda, a témái 
alapján inkább felnőtteknek szól.) Tipográfiai felépítésére jellemző, hogy a tíz nyelv megfele-
lői keskeny oszlopokban vannak elhelyezve egymás mellé. Az utolsó oszlopban találjuk a 
magyart. A mű két fő részre oszlik: az első rész rövid kivonat a tíz nyelv grammatikájából, a 
második pedig beszélgetéseket tartalmaz tíz nyelven.  

Az első megállapításaim a Gazophylaciumról: műfaját tekintve beszélgetésgyűjtemény, 
amely elsődlegesen nem magyarul tanulóknak szól, hanem a címben megjelölt tíz nyelvet 
tanulók bármelyikének. Ez az olvasóhoz intézett „Elöljáró beszéd”-ből világosan kitűnik: 
„Kegyes olvaso ez könyvecske igen hasznos olvasásra, irásra, és szóllásra: Németül, Lengye-
lül, Belgaul, Angliaiúl, Deákúl, Francziául, Spanyolúl, Olaszul és Magyarúl” (i. m. 5). (A 
belga a hollandot jelenti.) Összeállítójának elképzelése szerint a latin és a használó anyanyel-
ve nyújtott segítséget a többi megtanulásához: ez rokonítja a Colloquiorum-mal– de minő 
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különbség! – a célnyelv már nem a latin volt, hanem a tíz nyelv valamelyike vagy akár több is 
közülük. A szövegek elolvasása után azt valószínűsítem, hogy a szerző a tíz közül a francia 
nyelvet részesítette előnyben (erre számos apró jelet találunk a szövegekben), ősforrását tehát 
valamelyik franciát tanító munkában kell keresnünk. Megjegyzem, a többnyelvű Warmer 
Kristófnak nagy valószínűséggel nem a magyar volt az első nyelve (néha hibázik az alanyi-
tárgyas ragozásban), ráadásul meg kellett birkóznia a magyar nyelvben még nem létező sza-
vak visszaadásával is, ami zömében sikerül neki. A magyar szöveg helyesírásán látszik, hogy 
még az egységesítő törekvések legelején vagyunk: az ö, ő, ü, ű betűket nem különböztetik 
meg, mindegyiket a latin betű fölé írt e-vel jelzik, problematikus a palatális mássalhangzók 
megjelenítése, legtöbbször a kiejtés szerint írásmódot követik, a szedő sem lehetett magyar 
anyanyelvű, mert előfordulnak betűhibák, bár a könyv közepétől a magyar nyelvben valami-
vel jártasabb nyomdász vehette át a munkát, mert az írásmód biztosabbá válik.  

Warmer a nyelvtanulás fontossága mellett ésszerűen, gyakorlatiasan érvel: „Mert ha valaki 
Kereskedic, akar Udvarban forgolodic, akar hadba mennyen akar idegen Országra búdosik, 
annac Tolmatsa lenne ki csak valamellyeket ezekböl a’ nyelvekböl neki meg-magyaráz’na” (i. 
m. 9). Lényegében tehát arról győzi meg olvasóját, hogy a nyelvtudással megspórolhatja a 
tolmácsok fizetségét. (A búdosik szót a többi nyelv alapján ’utazik’ jelentésben kell értenünk.)  
Szavaiból ugyanakkor kiérződik az akkortájt mobilizálódó, a más nemzetek iránt nyitottá vá-
ló, a felvilágosodás útjára lépő Európa szellemisége is: „Valaha csak egy nyelvnec tudásával 
baráságot kitoda szerezhetet Idegen Nemzeteckel?... Mennyin gazdagultac pedig ezeknec a 
nyelvecnek tudása nélkül? Kitsoda igazgathat jol vagy Városokat vagy Tartományokat, a’ 
maga bé vött anya nyelvén kívül egyebet tudvan” (i. m. 11–12). A tanulás mikéntjéről szóló 
rövid tanácsából érződik, hogy a comeniusi pedagógiai elveket tette magáévá: az unalmas, 
kényszerű, keserves munka helyett a játékos, értelmes, a tanuló választásán is múló metódu-
sokat tartja hatékonynak. Arra az esetre például, ha az olvasó nem akarja kívülről megtanulni 
a szövegeket, azt javasolja, hogy szedje ki, s tanulja meg a legszükségesebb formulákat, s így 
„mintegy játék által juttz értelmére” (i. m. 15). 

Az első, nyelvtani rész (43–91) magyar változata a többi nyelvhez hasonlóan az olvasás és 
kiejtés néhány szabályát írja le (Wie man die ungarische Sprache reht lesen und pronunciren 
sol – i. m. 43), majd a névszóragozásra ad mintákat, öt esetet, a nominativust, genitivust, 
dativust, accusativust, ablativust említve. A névszók kiválasztásából (ez’ a Tudomány, az Ur, 
a Fül, az Erzékenség, A Nap, jo) látjuk, hogy a deklinációkban nem tesz különbséget a név-
elős és a mutató névmási szerkezetek között, ami hiba. Őszintén szólva a grammatikára nem 
nagy gondot fordított: az alapján, amit a magyarról mond, kevesebbet tud a korabeli nyelvta-
noknál, így a hozzá időben legközelebbi Pereszlényi-féle Grammatica lingvae ungaricae-nél 
(Tyrnavie, 1682). Ez szintén azt támasztja alá,  hogy elsődleges célja nem a magyar megtaní-
tása volt. A deklinációk után a „Következnec a Conjugatiok” fordulattal (i. m. 59) három igét 
(vagyok, szeret, lenni ’habeo’ értelemben) ragoz el. A szerepeltetett igeidők, igemódok 
(plusquamperfect, optativus plusquamperfect, conjunctivus plusquamperfect, potentialis stb.), 
a passzívumi formák mind arra utalnak, hogy a latin vagy a francia lehetett a kiinduló nyelv, 
amihez igazodva megalkotta a ragozási sorokat. A bonyolult sokidős, passzívumokkal gazda-
gított rendszer éles ellentétben áll az életszerű párbeszédek nyelvével (amelyben ezek az ala-
kok egyáltalán nem fordulnak elő).  

Azt, hogy a könyvecske egyértelműen beszélgetésgyűjtemény, a terjedelmes, 91-től a 315. 
oldalig tartó „Edgyütt valo Beszélgetés” címet viselő rész igazolja. A magyar változatok sze-
repeltetése vitathatatlan erénye a könyvnek, de ennél is nagyobb értéket képviselnek a dialó-
gusok kultúrtörténeti szempontból: az a világ, amit a nyelveket tanulók elé tárnak, az általuk 
sugallt nem nyelvi és nyelvi viselkedési minták ugyanis messze túlmutatnak az őket megteste-
sítő formákon. A különféle európai nyelveket tanuló, még feudális felépítésű társadalomban 
élő lengyelek, csehek, a 150 éves török hódoltág időszakából éppen hogy felocsúdó magyarok 
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elé egy másfajta, követendően vonzó, polgáribb életmódot tárnak, aminek gyökerei, legfőbb 
tanításai (a keresztény erények, a család szeretete, az azon belüli viszonyok tisztelete) azono-
sak az övéikkel, de sok mindenben szabadabb, ésszerűbb, „elegánsabb”. A nyolc rész szerep-
lői kereskedő-utazó, gazdag társadalmi-családi kapcsolatokat ápoló és azokat megfelelő for-
mában ápolni tudó, családszerető, de a saját érdekeiket minden körülmények között szem előtt 
tartó, tevékeny emberek, akik nem zárkóznak be a saját provinciális környezetükbe, utaznak, 
útközben ismerkednek, szükségét érzik, hogy megcsodálják az új városokat, a szép házakat, 
templomokat, nőket, asszonyokat. Ha kell, vég nélkül képesek alkudni, hogy káruk ne legyen, 
tudják, hogyan kell beszedni a kintlevőségeiket vagy éppen pénzfizetési haladékot kérni. Az 
ifjak világot látnak, más országokban tanulnak, s – nincs új a nap alatt – állandó pénzzavarral 
küzdenek. A megoldást természetesen az atyjuktól várják. A Bécsben tanuló francia ifjú pél-
dául így ír szívhez szóló levelében a Párizsban élő szülőjének: „Jól tudhatod édes Atyám hogy 
ennékem nagy szükségem légyen három vagy négy forintra” (i. m. 275). Persze jó gyermek-
hez illően megígéri, hogy jóra költi, amit az atya el is vár, mivel a pénzt „nagy fáradsággal és 
testének verejtékével” szerezte (i. m. 281). 

Ahogy az egyes részek címeiből kitűnik, az események szinte egybefüggő színielőadássá 
válnak, ahol a különálló beszélgetések egy-egy felvonást alkotnak megfelelő kezdettel, belső 
történésekkel és végkifejlettel, jellegzetes karakterekkel: Vendégség; Forma az adásrol és 
vevesrul; Az adosságoknac be’ szedéséröl; Miképpen kellyen az utazásrol tudakoznunk s’ eh-
hez illendo szollásokrol; Közönséges Beszélgetés midön a’Szálláson vagyunk; Beszélgetés a’ 
Felkelésröl; Beszélgetés a’ Kereskedésröl; Miképpen kell leveleket írni Jó-Akaronak. A ma 
olvasója számára mindez érdekfeszítő, néha mulatságos, de mindig tanulságos időutazás. 

Az első, Vendégség című történetben például egy család életébe nyerünk bepillantást. A 
család négytagú, van egy fiú- és lánygyermek, de a szereplők száma a vacsora közben betop-
panó nagybácsival, az ismerős szolgájával, az egyre érkező vendégekkel eléri a tízet. Megtud-
juk, hogy a fiúgyermekek akkor is hajlamosak voltak elkódorogni az iskola után (ez az előtör-
ténetből, illetve a mama feddéséből világlik ki), a gyermekeknek feltétlen engedelmességgel 
kellett viseltetniük a szüleik iránt (a fiút többször szalasztják ezért, azért, s minden kérést zok-
szó nélkül teljesít), a szülők minden alkalmat kihasználnak arra, hogy gyermekeiket illő visel-
kedésre okítsák. Amikor az apa megjön a vendéggel, az anya így szól a fiához: „Menny 
elejekbe, vedd le a’ süveget, hajts meg magadat szépen”, a lánygyermekkel viszont kézmosó 
vizet és fehér kendőt tétet ki nekik. (Evés előtt kezet kellett tehát mosniuk.) A nagybáty ér-
deklődik Péter, a fiú iskolai tanulmányairól, figyelmezteti a tanulás fontosságára, hasznossá-
gára. Az atya büszkén újságolja, hogy Péter franciául tanul, amiért a nagybácsi megdicséri: 
„bezzeg azt jól tselekszi” (i. m. 104). A vacsora közbeni kedélyes beszélgetésből az is kiderül, 
hogy tulajdonképpen franciául társalognak: amikor Annát, a leánykát noszogatják, hogy kap-
csolódjék be a beszélgetésbe, így válaszol: „Mit szollyac. Sokkal jobb hallgatni, hogy sem 
rosszul szollam” / „En nem tudoc jol Francziaul szollani azért inkább hallgatok” (129– 133). 
(Persze ez csak álszerénység a részéről, mert jól beszél, sőt azt is megtudjuk, hogy nyelvórá-
kat is vett.) A nagyjából négyórás, asztali áldással kezdődő vacsora bőséges (pástétom, béles, 
sült, sódar, retek, paszternák, nyúl, fogoly), közben sűrűn mondanak áldásokat egymásra, 
fogy a ser, a bor. A férfiak mindenről beszélgetnek, így a háborúról, ugratják is egymást, a 
háziasszony tisztje szerint kínálgat. Mindeközben különféle szereplők, kisebb történések sza-
kítják meg a főeseményt, megfelelő nyelvi formát szolgáltatva a vendégmeghívásra, annak 
elfogadására, az új vendég marasztalására, kínálására stb. A jó hangulatú, kedélyes este 10 
körül ér véget: a távozási szándék bejelentése után a vendégek marasztalása következik 
(„Nincsen még illy későn”), majd kölcsönös jókívánságok után elválnak.  

A könyvecske leghosszabb szcénája az ötödik, Közönséges Beszélgetés midön a’Szálláson 
vagyunk címet viselő. Az előző részben összetalálkozó, húsvéti sokadalomra’ tartó Rupert és 
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Simon lóháton megérkeznek egy fogadóba. Az ott szükséges beszédfordulatok („Adsz-é szál-
lást minékünk az Étzakára?; Vagyon-e jó istállód, Jó Szénád, jó Zabbod (abrakod)… Vagyon-
é valami ételed” stb. (i. m. 201) után a lovakkal kapcsolatos instrukciókat, a fogadóban való 
ismerkedés formuláit is megtaláljuk. 

A továbbiakban a rigolyásnak tűnő egyik vendég lefekvését követi végig a szerző: miután 
rosszullét miatt korábban nyugovóra tér, előbb a szegény Johanna nevű szolgálót egzecírozza 
(megmelegítteti a hálósüvegét, kendővel bekötteti a fejét, amikor szorosnak találja, kibontatja, 
dolgokat rakat innen oda: „Hozd ide a vánkosomat és takard be jol engem.. vond egybe a 
furhángot, és akasztald öszve öket egy gombos tüvel” (i. m. 219). A szöveg minden lehetsé-
ges helyzetre felkészíti az utazót, köztük a szó szerint legszükségesebbre is:, „Hol a húgy fa-
zék? hol az arnyek-szék” (i. m. 219). Az angyali türelmű Johanna pontos útbaigazítást ad, 
amit praktikus megjegyzéssel fűszerez: „Ha nem láthatod-is, de meg-érzed a’ Szagát” (i. m. 
221). Innen aztán majdnem felnőtt műsorba illő fordulatot vesz a történet, a vendég ugyanis 
így fordul a lányhoz: „Én kedvesem, csokolly-meg egyszer, hogy annyival is jobban el 
aludgyam” (i. m. 221). Hogy ez mégsem így történik, az Johanna erényességének köszönhető: 
„héj nem vagy te beteg, ha még a’ csokról szollasz. En inkab meg halnék, hogy sem mint egy 
férfiat az ö ágyában csokolnam, avagy másutt is” (i. m. 223). A hoppon maradt férfiú azért 
illedelmesen elköszön tőle („Köszönöm tenéked Szép Leányom”), sőt távozásakor borravalót 
ad neki. 

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a könyvecske nem elsődlegesen és kizárólag a 
magyar konverzációra tanított. Azt viszont megelégedéssel vehetjük tudomásul, hogy a ma-
gyar kilenc másik európai nyelv társaságában kapott helyet, ami talán ellensúlyozza azt a 
veszteséget, hogy le kell mondanunk róla mint első magyar mint idegennyelvkönyvünkről. Az 
európai nyelveket belőle tanuló magyar ajkúak vagy hungarusok a nyelvek mellett magukévá 
tehették egy nyitottabb, polgáribb életmód mintáit, megismerkedhettek az új idők 
haszonelvűbb, az egyéni boldogulást előtérbe állító törekvéseivel. A munkát minden bizony-
nyal forgatták az országunkba érkező nem magyar ajkú kereskedők, a tömegesen betelepítet-
tek egyes rétegei vagy a társadalmi felemelkedés útját választó hungarusok. A Széchényi 
Könyvtárbeli gyönyörű példányból, mely dr. Todoreszku Gyula és neje, Horváth Aranka 
könyvtárából került jelenlegi helyére, a Régi Nyomtatványok Tárába, az aláhúzások alapján a 
tíz nyelv közül legalább ötöt, a latint, a németet, a magyart, a hollandot és a franciát tanulmá-
nyozta a birtokosa. A Gazophylacium által felkínált lehetőség, jelesül, hogy egymás nyelvén 
beszéltetett cseheket, lengyeleket, hollandokat, franciákat, olaszokat, spanyolokat, angolokat, 
németeket, magyarokat, számomra az európai egyetemesség megnyilvánulásának szép, el-
gondolkodtató példája. Bárcsak találkoznánk ma is több hasonló, az egyirányúságot színesítő, 
magyarokat, németeket, cseheket, lengyeleket nemcsak angolra, hanem egymás nyelvére ok-
tató tankönyvekkel!  

IRODALOM 

Melich János 1912. A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 
Nádor Orsolya 1998. A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának történeti  áttekintése a kezdetektől 

napjainkig. In: A magyar mint idegen nyelv/Hungarológia. Szerk. Giay Béla – Nádor Orsolya. Janus/Osiris, 
Budapest, 55–125.  

Szabó Dénes 1980. Betekintés a magyar nyelvkönyvek írásának történetébe. In: A magyar nyelv grammatikája. 
Szerk.: Imre Samu – Szathmári István – Szűts László. Budapest.  

Szabó Dénes 1991. Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Nyelvtudományi Érteke-
zések 104. sz. Szerk.: Kiss Jenő – Szűts László. Budapest. 626–630.  

Szinnyei József 1914. Magyar írók élete és munkái XIV. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest.  



HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 15. 
 

 126

 
Szili, Katalin 

On the „first Hungarian” colloquial 

The article introduces Kristóf Warmer’s colloquial – published in 1691 – entitled, Gazophylacium…., places 
it amongst the European colloquial books of the era and gives its correct location within the curriculum of Hun-
garian as a foreign language. The goal of the detailed analysis of dialogues is to unfold the universality and cul-
tural value of the work. 

 


