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BEVEZETÉS 





I 

A PÉLDÁK KÖNYVE 1510 címet viselő kódexet a buda
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára őrzi. Jel
zete : Cod. Hung. 3. Kötése XIX. századi, aranynyomású, 
klasszicista díszítésű bőr. 43 — részben vízjeles — papírí'óliót 
számlál. LTjrákötésekor több beíratlan lapot fűztek hozzá: 
3 a kötet elején ; 9 a kötet végén. A lapok eredeti méretét 
— 185X 138 mm. — a 35—43 l'óliók vörös metszése is elárulja. 
A többi lapok mérete valamivel nagyobb lehetett. Ezekéi a 
kódex újrakötése alkalmával a legkisebb lapméret ű ternióhoz 
gyalulták. Ugyanakkor a terniók belső, hajtogatott oldalát is 
egyöntetűen levágták, s az összetartozó lapokat keskeny papír
csíkkal ragasztották egybe. A vízjelek tanúsága szerint meg
zavarták az egybetartozó terniók rendjét. Súlyosabb hiba ennél, 
hogy a kódex elejére tartozó 35—43 fóliókat a kötet végéhez 
fűzték. A szöveget a fóliók helyreállított, eredeti sorrendjében 
közöljük. A lapszámokra való hivatkozás a továbbiakban már 
a helyreállított sorrend alapján történik. 

A kódex eredetileg esy öt darabot egybefoglaló kolligátum-
hoz tartozott.1 A kolligátumot Döbrentey Gábor utasításai 
szerint Illés László orvosdoktor 1841 április—június folyamán 
lemásolta. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 
őrzött másolat2 alapján megállapítható a kolligátum részeinek 
eredeti sorrendje : 

1. Oornides-kódex első része 
2. Bod-kódex 
3. Cornides-kódex második része 
4. Könyvecske az Apostolok Méltóságáról 
5. Példák Könyve 1—18. lap. 
6. Példák Könyve 18—86. lap. 
7. Sándor-kódex 

Toldy Ferencnek a Nádor-emlékkönyv kiadására, illetve 
a Nádor-kódex kiválasztására vonatkozó javaslatából kiderül, 
hogy a kötet még 1846. május 4-én is bontatlan. Toldynak az 
Egyetemi Könyvtár kötetszámának emelésére irányuló törek-

1 A követ közökben gyakran hivatkozás nélkül idézzük a kódexre vonat
kozó kutatásunk néhány eredményét összefoglaló cikkünket : Bognár—j 
Levárdv, A Példák Könyve keletkezésének körülményei. I tK. (1959/) 
3—4. sz. 

2 M. Tud. Akadémia: M. Cod. 20. Vö. Volf, NyTár. VIII. XXXII— 
XXXHI. J 



veséinek e redménye a k ö t e t 5 részre bon tása . 3 Toldy feljegy
zéseinek á tv izsgálása során nem sikerül t megá l lap í t anunk , hogy 
mi okból z a v a r t á k meg a Pé ldák K ö n y v e lapja inak eredet i 
sorrendje i . 

A kol l igá tum eredet i leg a „Cornides-Codex" neve t viselte, 
az egyes részek ma i elnevezése To ldy Ferenctő l származik, 
a m i n t az Egye t emi K ö n y v t á r Catalogus Manuscr ip to ruma 
tanús í t j a . 4 

A' Pé ldák K ö n y v e h á r o m kéz m u n k á j a , a m i n t az t már 
a kódex első k iadója , Volf György is megá l lap í to t ta . 5 Az egyes 
részek megnevezésénél , a másolók jelölésénél a kódex lapja inak 
e rede t i r end jé t köve tve Volf megnevezései t mó d o s í t an u n k kell. 
Az I. kéztől — Volf szer int III. — származik az első 18 lap ; 
a 19—64.-ig ter jedő l a p o k a t a Domonkos- , Cornides-kódex, a 
Margi t - legenda és a H o r v á t - k ó d e x másolója, Ráska i Lea í r t a ; 
a I l i . kéz — Volf szer in t II . —, a 65—86 lapok másolója isme
re t len . 

Az I . kéz be tűve té se t ömör , nehézkes , mindvégig egységes. 
Helyes í rása eléggé ingadozó : 

0 ~ ő = c, ez, eh ~ eh 
v ~ u == v, w ~ u, v, w 

:1 A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának Irat
tárában őrzött 1840. máj. 4. keltezésű fogalmazványban Toldy a még 
felbontatlan kolligátumot első helyen javasolja a Nádor-kódex el
nevezésre („egy 1510—1521. évek között íratott Codex Legendákkal, 
prédikációkkal és erkölcsi elbeszélésekkel"). Később a második helyen 
javasolt kódex mellett dönt. („1508-as évet viselő kézirat) elmélkedések, 
legendák 8. db.) — 1848. nov. 24. keltezésű „Válasz-jelentés a Al. Kir. 
Egyetem ideigl. Elnökéhez nov. 20. költ felszólítására" címet viselő 
fogalmazványában a Könyvtár állagának gyarapítására vonatkozólag 
a következőkéi találjuk: „A kézirattárban nagyszámú vizsgálatlan és 
rendezetlen iratesomókat találtam, melyek nagyobbrészt könyvtárnak 
első felállítása óta hevertek használhatatlan állapotban. Ezeket nagy 
fáradsággal végigvizsgáltam, rendeztem, részint tárcákba (portefeuillekbe) 
egyesítettem, részint bekötettem, s ezáltal a kézirattár használható 
számait pár ezerrel neveltem." 

4 A készítés időpontját sajnálatosan nélkülözi a ..Catalogus ManusoriptO-
rum, quae in Regiae Scientiaium Universitatis Bibliolheeae Aivhivo 
Pestini asservantur. — Kézirat — Címtár. Megújítva 1877." Ebben a 
jegyzékben a legrégebbi kéz bejegyzése szerint „Cornidcs V Codex" 
szerepel, alatta újabb kézírással : „ . . . Codex (predicatiók, Szentek 
Elete 1515/19)". Ugyanez a kéz jegyezte be a ,,15od-eodex"-et („Ember
nek három fő ellensége") s „Könyvecske a Szent Apostolok Méltóságá
ról", „Példák Könyve (magyar codex) 1510.", „Sándor-codex (Menny
országról, legendák stb.)" címen a kolligátum egyes darabjait. Az ere
deti „Cornides V Codex" megjelölésben szereplő V minden bizonnyal 
az ötdarabos kolligátumot jelöli. 

5 Volf, NyTár, VIII.' XXXII ^XXXIII. 1. ; — A Margit-legenda írója ós 
kora, EPhK. 5 (1881) 97—110. 



ew, é, iw, ev ~ ew, iw, w 
ew, é, o, e ~ ew, e, é, ev, eo, 

j ~ 'i = i, y ~ i , y 
palatálisok = ny, n ; ly, l i ; ty, t ; gi, gy, gy, g, gli. 

A szóvégi k-nak gyakori c jelölése (í'aknac, fyweknec, chac), 
továbbá egyes rövidítései (ní'éftorra, pdicallani) arra vallanak, 
hogy a másoló latin szövegekkel is foglalkozott. Jellegzetes a 
cl = t, g = k (lassat ~ lássad, neket ~ neked, vegyet ~ vegyed, 
erchet ~ eresed, gegyetlen ^ kegyetlen) továbbá a szóvégi t, 
g <~ th, gh jelölése (ewteth, kepesth ; eztendeigh). Sorvégi el
választásai néhol egészen gépiesek (isi - ennek, vo - Ina, mi - nd 
sira - lmakal). 

A II. kézre vonatkozóan fenntarthatók Volf György gondos 
elemzésén alapuló megállapításai. Ezt a részt Ráskai Lea má
solta, mégpedig 8 jól elkülönülő részletben. 

A 19—26. és a 26—35. lapok nagybetűs írása alkalmaz
kodik az előző, I. kéz írásához; a 36. lapon apróbb betűkre vált 
á t ; a 43. laptól kezdve zöldes árnyalatú t intá t használ a 46. 
lapig. A 47. laptól az 50. lap 12. soráig újra az előbbi barna-
színű tintával ír ; az 50. lap 13. sorától az 54. lap aljáig sötétebb 
tintával írja még apróbb betűit. Az 55. laptól a 62. lap 6. soráig 
vékonyabb tollal írott, kissé jobbra dűlő lazább írást találunk. 
A 62. lapon még finomabbá válik írása s ez tar t a 64. lapig. — 
A II. kéz jegyezte be a 74. lapon a kódex írásának idejét : „Ezt 
Írtak vrnak eztendevben. Ezer evtzaz tyz eztendevben". 

Az egymást ól elválasztható részletek írása muta t ugyan 
kisebb ingadozásokat, mindezek ellenére egy kéz munkájának 
kell tartanunk. A paleográfiai elemzést megerősíti Kniezsa 
vizsgálata is, aki a vonatkozó lapok helyesírását teljesen azo
nosnak tartja Ráskai többi kódexének (Domonkos-, Cornides-
kódex, Margit-legenda, Horvát-kódex) ortográfiájával.6 Lénye
gében mellékjel nélküli (LA. típusú) írás. Helyesírása össze
függ a kancelláriai helyesírási gyakorlattal, azonban nem a 
maga korának kancelláriai gyakorlatával, hanem a XIII—XIV. 
századihoz kapcsolódik. Kniezsával fel kell tennünk, hogy Ráskai 
olyan régebbi szövegekből merített, amelyek a XIII—XIV. 
század határán keletkeztek, illetve az írók (másolók) helyesírása 
ilyen régebbi kéziratokon csiszolódott. Hogy nem egyetlen 
forrás alapján dolgozott, azt a Nagyszombati-kódexszel egyező 
XXI. szövegegység bizonyíthatja, amelyben a k-t több esetben 
c \cl jelöli. 

Kniezsa István. Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig 
(Nyelvészeti tanulmányok II. k.) Budapest 1952. 8., 141—143., 162. 

Ü ~ Ű 
ö ~ ő 



Nyelvére vonatkozólag értékesek Horger Antal megálla
pításai.7 Szerinte Ráskai kerüli az előtte fekvő szöveg kiugró 
sajátosságait, a másolt szöveget nemcsak egyes kifejezéseiben 
módosítja, hanem nyelvét is átdolgozta. Zolnai szerint8 ő-ző 
nyelvjárású, Horger szerint ez csupán a Margit-legendára áll 
bizonyos mértékben, az ő-zés mértéke a Cornides-kódexben 
már kisebb, s csak elvétve lordul elő a Domonkos- és Horválh-
kódexben. Inkább az e-zésre mutat hajlandóságot, s ha félénken 
is, de már a Példák Könyvében követi saját nyelvjárását. 
A mai irodalmi ü helyén gyakran i-t használ, ez az északkeleti 
nyelvjárásra, illetve palóc nyelvterületre utal. Az ly követke-. 
zetes jelölése és a szóvégen kieső l (gylevseg) Horger szerint 
ugyanerre a nyelvjárásra vall. Nyelvjárási sajátságok alapján 
a palóc és az északkeleti nyel\járástcrület nyugati (zemplén-
abaúji) nyelvjárásának határán keresi származási helyét, ahol 
Ráskai Lea családjának névadó faluit is megtaláljuk. 

A III. kéz a Ráskai Lea állal megkezdeti ternióra rótta 
az Élet és Halál párbeszédét és a Haláltáncol. Mindvégig 
egységes betűvetésű írása három pihenőve] íródott (65—72. I. 
10. sor ; 72—74.; 74—86. 1. 7. soráig; 85—86. lap). Helyes
írása Kniezsa osztályozása szerint az l.B. típusba sorolható. 

Az I. kéz papírjának vízjele Briquet9 2518. sz. jelével 
azonos. Jelenlegi — vagy esetleg már eredeti — fűzése a ternió 
rendjét megzavarta. Ez a vízjeles lapok állásából is kiderül 
(vö. I. táblázat). Ráskai Lea a Briquetnél 2523. sz. alat t föl
lelhető vízjeles papírra írt. Az ívek fűzésénél a XIX. századi 
könyvkötő10 megőrizte a terniók eredeti rendjét. A 3. ternió 
12 levelet, a 4. hatot, az 5. és 6. négyet számlál. A 4. ív középső 
lapját a Margit-legendából keverte az azzal egyidőben másolt 
Példák Könyvébe ; a Margit-legendához tartozó lapot többször 
áthúzta. A III. kéz a Ráskai Leától elkezdett 6. ternión folytatja 

7 Horger Antal, Ráskai Lea nyelvjárása. Magyar Nyelvőr 15 (1897) 195., 
197., 199—200. 

8 Zolnai Gyula, Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Budapest 
1894. 30. sz. 

9 Briquet, C. M., Les Filigranes. Dietionnaire liistorique (les niarques du 
papier dés leurs apparition vers 1282 jusqu'en lüOO. Paris 1907. Tom. I . 

10 Az Egyetemi Könyvtár könyv-kötő könyvei, (B. 76 : 1783—1835 ; 
B. 77. : 1859—1875.) illetve a Catalogus Acocssionalis seu Elenchus 
librorum . . . ab anno scholastieo 1842/43. csupán az ötvenes évektől 
kezdve sorolják fel tételesen a kötésre leadott műveket. Ezekből is való
színű, hogy a kolligátum szétbontása, a Példák Könyve meggyalulása, 
újrakötése 1849—50 körül következett be. Volf a Debreceni-kódexszel 
kapcsolatban írja, hogy ,,a Debreceni-eodexen is az a pesti könyvkötő 
remekelt, a ki a Cornides Codex és négv társa bekötésévé] állított magá
nak barbár emléket." (Vö. NyTár. XI. XXI.) 



az írást, majd más papíron írja meg a befejezést. A 8. ternió 
vízjele Briquot 2516. jelével azonos. 

• 

A kódex szövegének közlésében az volt a törekvésünk, 
hogy Volf kiadásától eltérően a szöveget a mellékjelekkel és 
írásjelekkel egyetemben, lehetőleg eredeti formájában bocsássuk 
a kutatók rendelkezésére. A lapok rendjének megállapításában 
Illés László említett másolatai követtük ; az egyes lapokat az 
így helyreállított eredeti sorrendben, a szöveg eredeti tükrét 
megőrizve közöltük. A lapokat eredetileg nem számozták, ki
adásunkban a szükséges eligazodás biztosítására a szöveg tük
rétől elkülönítve vastagabb számmal jelöltük az egyes lapokat 
(pl.: [11]), alatta zárójelbe foglalva feltüntetjük a jelenlegi 
(ceruza) fóliálást (pl.: (79)). Ugyancsak a lap szélén hozzuk a 
sorszámozást is. Lábjegyzetekben csupán az íróanyag színére, 
betoldásokra, későbbi kéztől eredő javításokra, áthúzásokra 
utalunk ; tehát csupán olyan megjegyzéseket teszünk, amelyek 
az eredeti szöveg tanulmányozását nélkülöző olvasó számára 
biztosítják a kiadott szöveg minél teljesebb értékű ismerhe
tőségét. A pirostintás sorokat, illetve szavakat dőlt szedéssel 
tüntettük fel. 

A kódex újrakötésekor megcsonkított szavakat Illés máso
latának felhasználásával apróbetűs szedéssel pótoltuk, a le
vágást külön jellei is hangsúlyoztuk (pl. gy///c r). A szöveg 
kitörölt szavait, illetve betűit zárójelbe tet tük. Ha a törlés a 
szöveg írójától származik ( ) zárójelet alkalmaztunk, ha későbbi 
kéztől ered a törlés, { } zárójelet használunk. A másolótól eredő 
beszúrásokat [szögletes] zárójellel, későbbi kéztől eredő beszúrá
sokat (hegyes) zárójellel jelöljük. 

Az volt a törekvésünk, hogy a szövegolvasatot lehetőleg 
betűszerinti hűséggel adjuk vissza. Ezért a lapalji jegyzetek 
is csupán paleográfiai megjegyzéseket tartalmaznak. Minden 
egyéb megjegyeznivalót részben a latin szöveg lábjegyzeteibe, 
részben a kísérő tanulmányba soroltunk. 

A tárgyalás megkönnyítése céljából s a kódex szerkezetének 
világosabbá tétele végett az egyes példákat, szövegegységeket 
sorszámmal is elláttuk. A szövegegységek sorszámát a szöveg
tükör belső margóján római számmal jelöltük. 

* 

A párhuzamos latin szövegről általában. — Kódexünk 
forrásaival először Horváth Cyrill foglalkozott.10" Munkájának 

Horváth Cvrill : Codcxirodalmunk pékiái és a Példák Könyve. 
1892. 



célja elsősorban a példa műfajának bemutatása a középkori 
magyar irodalomban, de emellett utal a párhuzamos latin 
szövegekre is ; néhány példa eredetijét egészen, másokét csak 
részben közli. Megállapításai általában értékesek és helytállók ; 
néhány példa forrását azonban pontatlanul jelölte meg, illetve 
a történetnek nem azt a forumjai idézi, amely a legközelebb 
áll a magyarhoz. Horváth kezdeményezését értékes adatokkal 
gazdagította még Katona Lajos alább idézett műveiben. 

A források, illetve a párhuzamos latin szövegek közlésében 
arra törekedtünk, hogy a magyarhoz legközelebb álló latin 
történeteket adjuk. Az ősnyomtatványokból vagy egyéb régi 
könyvekből vett latin szövegek rövidítéseit feloldottuk és mai 
interpunkcióval láttuk el. A példa, illetve szövegegység lelő
helyét a latin szöveg alatt jegyzetben adjuk ; az egység címét, 
ha a magyar is hivatkozik rá, a szövegben, — ha nem, jegyzet
ben közöljük. 

Az a törekvésünk, hogy a „legjobban egyező latint" közöl
jük, megszabja munkánk további jellegét. Az I. kéznél, amely 
szinte szószerint egyezik a magyarral, nem volt szükség további 
kutatásra ; i t t érdemes volt figyelembe venni a kisebb eltéré
seket is. A II . és III. kéz textusa viszont, amely biztosan már 
korábban meglevő magyar szövegről készült másolat, jellegénél 
fogva követelte, hogy a történetek egyél) előfordulási helyeit 
is szemügyre vegyük, hátha másutt jobban egyező latin törté
netekre bukkanunk. Végül pedig, ahol akár a latinban, akár 
magyarban a példa forrására való utalás van, igyekeztünk 
ennek a végére járni. Kutatásunk eredményeit a latin szöveg 
alatt jegyzetben közöljük. A II. és ü l . kézzel kapcsolatban — 
éppen másolatjellegük miatt —részletező szövegkritikai össze
vetés nem látszott szükségesnek. 

Ahol megfelelő latin forrásszöveg nem állt rendelkezésünkre, 
a jobboldali hasábot üresen hagytuk, illetve helyette a forrás
kutatást elősegítő jegyzetanyagot közöljük. 

A közölt latin szövegek legfőbb lelőhelye Joannes Herolt11 

Promptuarium exemplorum-a. — Alig hihető azonban, hogy 

11 Johannes 1 torolt, más óéven Disoipulus a XV, század első felében ólt 
Baselben, ismert hitszónok. Munkái számos kéziratban megvannak és 
a Legrégibb ősnyomtatványok között is megtalálhatók. (Irodalmi tájé
koztatásul; Nikolans Paulus, J. Herolt und seine Lehire. Zeitsohrift 
Fiit- bat. Theologie. 2(i (1902) 417—447.; - - G. \V. Weber, Joannes 
Hérolt uo. 27. (1903) 362—388.; — W. Stammler, Joannes Herolt, 
Verfasserlexikon. 2. kt.). Beszédeinek legismertebb kiadásai: Xorim-
bergae 1480., Spinae. 1483. Forráskutatásunkban az Egyetemi Könyvtar 
147. számú ősnyomtatványát használtuk, amelynek hal táblájára 
oeruzával van beívva cím : Herolt Joh. alias Disoipulus, Sermones de 
tempore et Sanetis. Spinae I4s:i. A szövegel más hozzáférhető kiadások-

/ / 



a Példák Könyve első magyar szövegváltozatának közvetlen 
forrása Herol t : egyrészt nincs meg benne minden egyes példa, 
másrészt a magyarhoz viszonyítva az egész gyűjtemény meg
lehetősen rendszertelennek tűnik. 

Biztosra vehetjük, hogy volt olyan latinnyelvű kéziratos 
munka, amely kódexünkkel — vagy legalább annak első, szer
kesztett részével — szószerint megegyezett. Ez a latin minden 
bizonnyal Caesarius Heisterbacensis Dialógus Miraculorumának 
egyik származéka volt.12 A ciszterci szerzetesjelölteknek a szer
zetesi életbe való bevezetésére szolgáló gyűjtemény számos 
kéziratban megvan teljes terjedelmében: A. Meister 1901-
ben13 34-et említ ; de sok kivonatos változata is van, különösen 
XV. századbeli bécsi kódexekben. Alighanem ezek között 
kellene keresnünk kódexünk első magyar szövegének közvetlen 
forrását, amelynek segítségével esetleg azt is pontosan meg 
lehetne határozni, mennyi hiányzik a jelenlegi kézirat elejéről. 
Bár a nyomtatott kiadásokat átvizsgáltuk, kívánatos lenne az 
említeti (főleg bécsi) kéziratos változatok tanulmányozása is. 

kai is egybevetettük — két különböző 1483-as nürnbergi lenyomattal 
(Egy. Könyvtár ősny. 148. és 149.), de lényeges eltérést közöttük nem 
találtunk. A lapszámozás minden kiadásban különböző, ezért erre nem 
hivatkozunk. A lelőhelyet Herolt jelölése nyomán adjuk. Hacsak mást 
nem említünk, mindig a Promptuarium Exemplorum-ra hivatkozunk, 
amely függelékként csatlakozik a beszédekhez. 

'- Caesarius Heisterbacensis (1180?—1245?) ciszterci. — Életéről vö. K. 
Lagosoh, Verfasscrlexikon, Die deutsche Literatur des Mittelalters. 
1(1933). 343. skk. és adalékok uo. V(1966) 129. sk. 

13 Aloys .Meister, Die F ragmente der libri VIII. Miraculorum des Caesarius 
von Heisterbaoh. Koma 1901. (Römische Quartalsohrift für ohristliche 
Altertumskunde und Kirchengesohichte. 13. Supplementheft.) 
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I I 

A PÉLDÁK KÖNYVE SZÖVEGE 
LATIN FORRÁS-SZÖVEGEK J E G Y Z E T E K K E L 



• 

* 



[1.] 
(69) 

Mongya leieknek Étke iftennek (end) 
edeffeges malaztya. Hámadzor mert 
adya igazaknak meny orzagot ew ir 
galmaffagabol. mert mi erdemewnk 

5 ert kewes tartozik nekewnk feot íem 
mi meltan : Mert ha valrni iot tezenk 
tewbel tartozwnk iftenek de maga a 
nal. honná mikoron teftewnknek — 
(mynden) ef lelkénknek mynden ere 

10 y t meg emeztengywk iftennek zol 
galatyaban. ef mynd telyeffegel 
meg tewtték legyek mi tehetíeggi 
nk zerent: az mit kellet tennék .meg— 
ef. ezt kel mondanwk. haznatalan 

15 zolgaid vágyónk, mit kellet tennék 
meg téttyk : Hogi kedeg az ewrok ele-
t te t nem walhatyok mi erdemmynkbel 
de chak iftennek irgalmaffagabol meg 
mwtatya. zent Bernald. mondwan — 

20 Ha zylettynk volna, mittywl fogwa 

K('sőt")l>i UiV. ii la|)Di átlósan többszörösei) áthúzta. 



[2.] 
(70) 

(Emi)' lewt fewldden. eí mynd zaz ez 
zer eztendeigh. Nyoyttatneek mi 
elettewnk. de maga ne volna ez — 
Idewnek mynd edyg [való] myelkedette 

5 melto elelgek az iewende dyehefegh 
re : ki meg jelentetik mybennék : —) 

Ez példából iol meg erthetti myndé* 
meny orzagban (n) zenteknek meli 
nagi ewremek legyen. Ez példa. 

10 olwaítatik zyzeknek ewremekrel — 
menyorzagbá": Három apachak va 
lanak lelki tar fok. egi clauítromba. 
es ezekkezél kettey zyzek valanak : 
eí egyk ezweg. Ezek kedig mynde 

15 nyk igen aytatoffok valanak azonyo 
nk zyz mariahoz. azért egikzyz — 
meg halwan ez három kezzewl es 
Imar az ezweg ew wegezetteben 
lewen. az harmad foror kéri vala 

4. sor : váló kimaradt ; az eredeti kéz beszúrása. 
Az első hat sort későbbi kéz átlósan többször áthúzta. 



Gaudium virginum in caelo. 
Trés erant moniales in uno elaustro sociae spirituales, et 

ex istis erant duae virgines et una vidua. Hae autem singulae 
studebant se devotas Beatae Virgini1 exhibere. Mortua verő 
una virgine etiam vidua in extremis agente, tertia soror superstes 
rogabat 

Forrása: Herolt, Promptuarium exemplorum. (Joli. ílerolt alias Discipulus, 
Sermones de tempore el sanotis. Spinae 1483. — Egyetemi Könyvtár. 
Ősnyomtatvány 147. — Függeléke a Promptuarium exemplorum.) 
Capitulum (le littera G (Gaudium) Exomplum V. Vö. Horváth 
Oyrill, Oodexirodalmunk példái és a Példák Könyve. A ciszterci 
rend bajai kath. főgymnasiumának értesítője. Haja. 1892. 1—28. — 
Továbbiakban: [Horváth P K ] — ősforrása: Caes. Heisterbacensis, 
Fragm. libr. VIII. miraeulorum. — lib. III. exempl. 58. Férfiszerze
tesek szerepelnek benne. Ilerolttal szinte szószerint egyező szöveget 
olvashatunk Aegidius Aurifabri, Speeulum exemplorum-ában. (Egy. 
Kvtár. ősnyomt. 212.) — Dist. IX. exemplum. 29. 

1 Feltűnően magyaros a Beáta Virgo = Asszonyunk Szűz Mária értel
mezés. 



[3.] 
(71) 

vala ez ezweget hogi halála vttan— 
meg térne, es az elíew foror felel es 
ew erdemmerel bizonyoffa tenneye ew -
teth. melyet meg igerwen neki. ha ift 

5 ennek kellemetes volna es engedneie. 
eí meg hala. Harminchad napyan ke-
dig. ez íoror nemeli oltár elewt [mikor] imád 
kozneyek. ielenek neki ez ezweg taría 
alithattatlan í'eneffegel igen (feneffeg) 

10 fenelwen eí mondwan neki. Jey ide — 
mert ketelezzel engemet meg teerefre. 
Íme laffat en erdememnek kichyndeth 
rezet de aldot legye" az nap • melybe" 
zylettem. Ew kedig meg batarwltatvá? 

15 a hallaíbol. es erewt vewen leiekben — 
keerde ewttet az elíew meg hot foror fe
lel. Kinek ew monda. Ha mynd telyes — 
világ hart tya volna, eí tenger tenta vo
lna, es faknac mynden leweli. fyweknec 

20 mynden magyai irok volnanae egyem 

7. sor : mikor az eredeti kéz beszúrása. 
9. sor: feneffeg az eredeti kéz törlése. 
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viduam, ut post mortem rediret et de primae sororis et de suo 
praemio certificaret eandem, quod promittens si foret de bene-
placito Dei et exspiravit. Die autem X X X ista ante altare in 
orationibus procumbente apparuit socia vidua inaestimabili 
splendore fulgens nimis et dicens : Veni,2 quia ad reditum 
obligasti me. Ecce, vide, modicam partém praemii mei. Sed 
benedicta sit dies, in qua nata fui. Illa verő confortata et re-
sumpto spiritu quaesivit de statu prioris sororis defunctae. 
Cui illa dixi t : Si totus mundus esset pergamenum et maré 
incaustum et omnia fólia arborum et gramina scriptores 

A veni-t teljesen félreértette a fordító (jey ide, ide jöttem helyett) s ezért 
a folytatás is hibás. 



[4.] 
(72) 

Mynden Embrekvel kyk voltak eí van 
nak. es leznek iewendegh. Elezer my-
nd ezek meg fogyatkoznának mynt 
hogi -ki ielenthetneyek menyei érdem 

5 nek es dichewfegenek merhettetlen 
voltat, de monda, keweffet mondok 
neked ielen. lewen te zemeyd elewt, veg 
hettetlen dicheíeggekkel i'elyelmvl en
gemet ef érdemmel, mert tegnap lat 

0 tam ewttet angyalokai tanachol(wan)[van] [vifelejfe 
yer í'enef rvhaban. eí í'eyer rwhakba 
ewltezet leyanyoknac fokfagawal. ének 
kelwen. kiwalt. chak zyzegnek twlay 
doneyttoth éneket, es vifelwen ifteny 

5 viraggokbol e l i n a l t kozorwt, En ke 
dig kérem ewttet hogi awagi chak egi 
horaygh engedneye nekem az kozorvt 
Ki monda. Nem illic neket. de maga 
az viraggokbol adda nekem, melyeket 

10 neket hoztam, en igen zerelmes tarfo" 
nak. hogi ew iozaggokkat valamene- [re] 

10. sor : van és visele az erődeti kéz beszúrása. 



cum omnibus hominibus, qui íuerunt, sünt et erunt futuri, 
prius omnes deficerent, quam immensitatem praemii caelestis 
exprimerent; sed parumper, ait, ad praesens dicam tibi, in-
finitis claritatibus me praecellit, et merítő, quia heri cum an-
gelis choream duxit candidam3 et cum multitudine candidarum 
puellarum, cantasse canticum singulare solis virginibus appro-
priatum, gerens sertum de divinis floribus confectum. Rogavi 
autem eam, ut saltem ad horam mihi sertum concederet. Quae 
a i t : Non expedit tibi. Tunc ex ipsis floribus dedit mihi, quos 
attuli tibi sociae meae dilectissimae, ut aliqualiter 

8 „choream duxit candidam" — A latin szerkezet nehézkes, a kifejezés 
alig érthető ; — a magyarban e miatt javítgatások. Ha egyszerű máso
lásról lenne szó, ez aligha lenne lehetséges. Az ad praesens kifejezést a 
fordító nyilván nem értette meg. 
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[5.] 
(73) 

Ménében Emberi Érteim foghatya ve-
gyet ezedben eí erchet meg. Azért ew 
tewle lewen ' nemi kerekeytes. illetvén 
az felyel meg* [mondót] viraggokkal a padimentu 

5 honnan zarmazeg ilye chodalatof illat 
nak nagi nemes zaga. hogi az íoror a 
nagi edefíegert elrytetetjben} volt {rag} 
{gadtatuan}. Ef ezenképpen az ezwegh az 
igeret meg tellyeiíitwfT / meg tere me-

10 yorzagba. Myndenek kyk bemének va-
la az monoítorba fok ideig menyei il
latot erzenek •:• 

Vala ne(l)meli tolway ki mikorő iwzet-
tetneyek ew elleníegitél. latwa kedyg 

15 ez tolwai hogi nem tawozthathatnaya 
el, az halat, zerze magát kereztre vagi 
zenwedefre mondwa. iol es igazzan 
erdemlettem halant. mert i í tent meg 
bántottam, eí monda nekik kérlek ty 

20 tekét hogi iítennek bozzwfagat alyat 
tok meg. en raytam. íme en tagym 

4. sor : mondót az eredeti kéz lapszéli beszúrása. 
13. sor : nelmeli szóban az első l-t az eredeti kéz törölte. 



sensus capere poterit humánus, perpendas. Facta ergo ab ea 
circulari tactum in pavimento cum floribus, tam mirae odoris 
processit fragrantia, quod illa soror propter suavitatem rapta 
fűit in extasim.4 E t sic vidua expleto promisso ad eaelum redut. 
Omnes, quae monasterium intraverunt per multum tempus 
caelestem odorem senserunt. 

Fűit quidam latro, qui cum í'ugaretur ab adversariis suis, 
videns quod non posset evadere, posuit se in crucem dicens : 
bene mortem merui, quia Deum oíí'endi. Rogo, ut Deum de me 
vindicetis. Ecce membra mea 

i „rapta fűit in extasim". A magyar szövegben szószerint megvan, de a 
fekete tintát használó kéz rövidítette a kifejezést ; kifejezetten magya
rosító törekvés! 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. M. (Misericordia Dei) Exemplum XXV. 
— Címe Heroltnál: Latro est salvatus et heremita damnatus. — 
[Vö. Horváth PK ] — Holik Flóris [Az egyszerű tolvajról és a remeté
ről I tK. 31. (1921) 173.] megjegyzi, hogy Herolt ugyanezt elmondja 
a De tempore 48. beszédében B jegy alatt. Legrégibb latin nyelvű 
előadása, amelyre Herolt is támaszkodik : Jaeques de Vitry, Sermones 
i'idgares-ében (Vö. Crane, Exempla of J . de Vitry. London. 1890. 
n. LXXII. 32—33.). 
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[6.] 
(74) 

kykben Iwldeztem crií tuít ew veyben es 
igyen meg ewlek ewttet, Nemeli remet 
te. vala kedig kezel, ki fok eztendeig tar 
tot vala penitencyat. kinek meg ielen 

5 tétek, hogi angyalok iíténi dycherettek 
kel menyorzagba vinneyek ez tolwa 
ynak ew lelket, ki lem haladaft iftenek 
né" adda kezzelenek idwefíegerel. de (m) 
(meg) meltatlankodwa eí haraggodva 

10 ewnne benne monda. Miwttan myn 
den vezedelmes bynekre vettendem — 
magamat, végre ezenképpen meg ba-
hatom. ef igyen lezen nekem ef. miket 
ez tolwaynak. Ef mikor ez világra 

15 ter th volna menwen nemeli vyzen 
es [a] partról le eíven el merewle. es er 
deggektél vittetek pokolra : — 

Eímeg olwaítatik ilyen példa, bogi Ne-
nemeli vitteznek volt.egi igen zepíe-

20 ges leánya, es wetkezek ew vele. meli 

sor végén m és a 9. sor elején meg törölve. 



in quibus Christus in suis persecutus sum ; et sic occiderunt 
eum. Quidam autem heremita erat prope, qui multis annis 
paenitentiam egerat, cui revelatum est, quod angeli cum laudibus 
animam illius latronis in caelum deportarent, qui nec Deo égit 
gratias de salute proximi, sed indignatus apud se d ix i t : Post-
quara me exposuero omnibus flagittis, similiter potero paenitere 
in fine, et sic fiet mihi sicut latroni. Et cum ad saeculum rediisset, 
transiens per aquam et cadens de ponté1 submergitur et a 
daemonibus in infernum deducitur. 

Legitur,* quod quidam miles habuit filiam pulcherrimam 
et peccavit cum ea. 

1 cadens de pontc = a partról leesvén — érdekes félreértés. A nyelv logi
kája szerint a magyarban is annak kellene következnie, hogy a remete 
hídról esett a vízbe, a kódexíró mégis parlról-t ír. Ennek az lehet a ma
gyarázata, hogy az író a Duna mellett élt, alig vagy egyáltalában nem 
Látott hidat, s környezete hatására a partról vízbe eső ember esetét 
tartotta valószínűbbnek. 

* Forrása: Ilerolt, i. m. Cap. de lit. M. (Misericordia Dei). 
Exemplum XX. Címe : Filia quaedam intoxieavit patrem et matrem. 

[Vö. Horváth PK]. 
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[7.] 
(75) 

Meli vezedelmes bynt- byzonyal Ew an 
nya nylwan való iegyeknec myat ta meg 
thuda. es ezebe weve. de kenyerelwen 
ew tulaydon leányának zegyenfegen — 

5 nem akara ielenteni. Meg thudwan 
kedig ez lean hogi efmerettere volna 
annyanak ew byne. Némely gonoz regy 
aknénec tanalchabol ew annyat mer-
regel meg ewle. At tya kedig ezebenve 

10 wen. enne vezedelmes bynt. meg zer-
nyokezwen. leyanyat myndenkeppen — 
el hagya. thahat latwan ezt ew leánya-
ew e£. azon módon meregel meg ewlet 
tek ew leányaiul. Ew zywley meg ewl 

15 wen ezenképpen,ew kétségben effek. 
mynd addyg mygné nemeli pdicatortul 
hallá pdicallani ezt. hogi mynden bin 
nek akar menemew zernywk legyenek 
Ifteni Irgalmarfág{nak ellette} <hoz kepeíth>femmik vol 

10 nanak. mikoron Emb' azokkat teredelm 
effegel meg gyonaya es banaya. Ew 

19. sor: Irgalmasságnak ellette kifejezést későbbi kcz I rga! mássághoz képest h-
javítottn. 



Quando quidem scelus mater eius per signa evidentia scivit 
et perpendit, sed precans confusioni propriae filiae, noluit per-
palare. Puella autem sciens peccatum suum cognitum matri 
suae, de consilio cuiusdam antiquae vetulae veneno matrem 
suam interfecit. Páter autem advertens tantum scelus horrens, 
filiam omnino dimisit. Tunc ipse eodem modo ab ea interfectus 
est. Parentibus eius sic occisis illa in desperationem cadens, 
donec a quodam praedicatore audivit praedicare hoc, quod 
omnia peccata, quantumcunque enormia in conspectu divinae 
misericordiae nihil essent, quando ea homo cum contritione 
confiteret et doleret. 

A példával kapcsolatban csak az a probléma, mit jelent a végén a Hoc Petrus 
de amore li. ij. utalás. 

Utalhat Péter apostol leveleire : 
1. Pét. 2, 11. „Carissimi, obsecro vos tanquam advenas ct peregrinos abstinere 
vos a oarnalibus desideriis, quae militant adversus animam." 
2. Pét. 1, 10—11: „Quapropter, fratres magis satagite, u t per bona opera 
certam vestram vocationem et electionem faciatis, haec enim faoientes 
non peccabitis aliquando ; sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus 
in aeternum regnum Domini nostri et salvatoris Jesu Christi." 

Lehetséges azonban az is, hogy egy, a dominikánusoknál ismert 
szerzetesi névre utal. 



[8.] 
(76) 

kedig Iarwlwan Ew hozya gyonafnak 
okkaert. de nagi ketfegben effefeert ne 
gyónhatja vala ew byneyt. es lelki vi<ga> 
ztalaffa lewen. neki ewtewle. firalmak 

5 nac nagi ewttefíewel. ew byneyt byzo-
nal meg gyonwan. itelwé" magát my 
nden kenra es zegyenfegre méltónak 
elenni-gyonaf meg tewen kedig. es 
idweííeges penitencya neki hagiwa. 

10 Ew be mene zolgalo leyanyawal az egi 
házba. E í leteryeztwen magát ima 
chagban. fira annera nagi keferwf 
egei fyralmaknac ewttefíewel es ba 
nattal . hogi ot tan halwan (lette) lelettek. 

15 demaga mikorö ew QÍefforra-pdicaco-
ba inteneye a népet, hogi ew érette, 
kerneyek es jmadnayak az vr iftent. 
hallá zozattot mondwa neki. hogi ew 
es az nep. inkab zykeffec volnának. 

10 ew imachagiwal. vgi hogi meg érte. 
ewttet fyralmaknac arraddaffa myat 

3.—4. sor : későbbi kéz a vi-ztalassa szót viga-zialassa-ia helyesbítette. 

120 



Ipsa autem ad eum accedens causa confessionis pro desperatione 
non valebat peccata eius confiteri. E t f'acta sibi ab eo consolatione 
cum Maria lacrimarum effusione peccata sua veraoiter est 
confessa, iudicans se omni poena et confusione esse dignam. 
Facta autem confessione et iniuncta ei paenitentia salutari, 
ipsa cum ancilla sua intravit ecclesiam. E t prosternens se in 
oratione flevit intantum amare cum lacrimis et dolore, quod 
statim mortua est inventa. Cum autem confessor eius in prae-
dicatione, ut pro ea Dominum Deum rogarent populum ammo-
neret, audivit vocem dicentem sibi, quod ipse et populus potius 
eius orationibus indigeret ita, quod intellexit eam per lacri
marum inundationem 



[9.] 
(77) 

hogi eímeg wyonnan (keret) kerezttelke-
det legyen, es menyorzagba ment légié, 
purgatoriünak mynden kenya nekiwl: — 
Hoc petrus deamore. li. y. 

5 Eímeg ohvaftátik Nemeli példa egi bineí 
rel ki magát Ewrdegnek a t ta vala. 
Wala Nemeli (gar) gazdag vitéz, ki nagi 
zegenfegre jut ta . Ef eznekwttana adda m 
magát akaratya zerent ewrdeknec, ho 

10 gi ewttet eímeg. meg gazdaggeytanaya. 
kit fogadwan ewremeft az meg kerezttele 
ewttet mondwan. En kerezttellek téged luci-
pernek es mynden érdeggegnek newebe-
hogi mend teltedéi ef lelkedel myég légy. 

15 áznak vt tanna adda neki fok gazdag fag-
gokkat. eí monda. Myert hogi myenk — 
vagi kel te neket my iegyenkket vifel-
ned. azaz. kewelfeget rwhagbá iarafod 
ba es ezenkeppé. eí mynden tagydban. 

20 ki mikoro az allapatba volna- enneháy 
eztendeyg, tértének neki nemeli zent<Egi> 

21. sor végén Egi szót későbbi kéz toldotta be. 
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iterum esse baptisatam, et ad pátriám evolasse sine omni pur-
gatorii poena. — Hoc Petrus de amore li. ij. 

* 

Quidam se tradidit diabolo, u t ipsum ditaret. 
Dives quidam devenit ad paupertatem. E t postmodum 

subdidit se sponte diabolo, ut ipsum econverso d i tare t ; quem 
accipiens diabolus baptizavit eum dicens : Ego baptizo te in 
nomine Lucii'eri, cum sis anima et corpore noster. Tandem dedit 
ei multas divitias et d ix i t : Ex quo noster es, debes portaié 
signum nostrum, scilicet superbiam in vestibus et incessu sic 
et in membris. Qui cum in illó statu fuisset annos aliquot, 
contigit eum intrare ecclesiam 

Forrása: Herolt. i. m. Cap. de üt. M. (Misoricordia Dci) Exomplum XXIII. 
[Vö. Horváth PK1. 



[10.] 
(78) 

Házba be meny. Eí pdicacöt hallany l í ten 
nek irgalmaifagarol. es teredelmefíeg 
get vewen meg marada az zenth egihaz 
ban. es eíwen az íeldre. es fekewen jm 

5 adkozyg vala. hogi neki vr iiten (adde) 
adna malazttot, ef akarnaya meg fedde
ni mynd azokból magát miket teth va 
la. Ef vr iften latwan ew alazatoffagat 
ew fyralmath. es hogi akarnaya mynd 

0 telyefíegel meg feddeni magát azokból 
myket teth. es hogi eletteth meg iobyt 
tani akarnaya. es wr xps iefus mon
da neki az oltárról. Kelfel es meg boch 
a t ta tnak neket te byneyd menyei es 

5 ne akary towabba byhedni. Ki felkel 
wen. az nagi teredelmeffegert kit teth 
vala. telyefíegel mynd ewzze leth volt 
hogi alig- elmerhette meg ewttet ew 
haza neppi, ki áznak wttana. Annera 

0 gyetre magát penitencyawal. hogi 
az ewrek elettet érdemié es vewe. ez 

5. sor : adde szól a másoló törölte. 



«t praedicationem audire de misericordia Dei, et contritus 
remansit in ecclesia, et procidens super lerram et iacens orabat, 
ut sibi Dorainus redderet gratiam et vellet totum corrigere 
omnia, quod fecerat. Dominus videns eius humilitatem lacri-
mosam, et quod vellet corrigere totum et vitám emendare, et 
dixit ei Dominus de a l tar i : Surge et remittuntur tibi peccata 
tua, vadé et amplius noli peccare. Qui surgens pro contritione 
í'aotus fűit totus canus, quod eum vix familia sua cognovit, 
qui tantum postmodum se afflixit paenitentia, quod vitám 
aeternam mercatus est. 
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[11.] 
(79) 

Irgalmaffaggat vr iíten Mwtatya mend <Ez> 
világ weggezettik. es itteletnek napyaig 
de az ítéletben muta t j a igazfaggat iok 
nak es gonozzoknak : 

5 Efmeg olvaí'tatik NEmeli példa, kit zeni 
gergel irt, hogi vala nemeli zent re 
mete. egyptomba. ki iftenenek zolgall va 
la erefvyaíkodaffal. tiztaíagba. tulaydö 
teltének gyettreíevel. ef egyéb lelki ioknak 

10 nyayofkodafaval: Thértenek kedig hógi 
ez bodog at tya. nemeli pogan zyzet c\\ 
jntefivel. pdicacoiaval thevelgefebel es 
hyttetleníegebel. meg fordeytta es zét 
kereztíegnek kvtfeyebel ewttet meg mo 

5 ífa. ef byneknec mynden fertezeteííege 
tél meg tiztybta. Myutan kedig meg 
t iztul t tatvan volna, neki cellát raka — 
ew cellayanak elette. kiben ewttet hel-
hezttette. eres ewrizethnek állatta 

0 kit ef erkelchnek minden regulayra es 

1. sor : későbbi bejegyzés az EZ.BZÓ. 



Istam misericordiam Dominus ostendet usque in diem iudicii, 
sed in iudicio ostendet iustitiam bonis et malis. 

Beatus Gregorius seribit, quod quidam páter sanctus 
heremita in Egypto üeo servierat strenue in castitate, in proprii 
corporis castigatione et in aliorum conversione.1 Accidit autem, 
ut virginem quandam gentilem ab errore suis exhortationibus 
converteret et sacro fonté abluerat atque a peccatorum sordibus 
emundaret. Postquam autem esset mundata ei cellám ante 
suam construxil, in qua eam sub firma custodia collocavit. 
Quam etiam et in omnibus disciplinis regularibus 

1 Az in aliorum conversione (mások megtérítésébon) kifejezést <i fordító 
félreértette. 

Forrása: ílerolt, i. m. Cap. de lit. M. (Miscricordia Dei) Exemplum XXVIII 
Címe : Virgo quaedam recederat et heremita eam reduxit. [Vö 
Horváth PK]. A történet Nagy Szent Gergelytől származik, mint az 
utalás is mutatja [Migne, PG. (ili. 130.] ; Herolt példája a terjedelmes 
életrajz rövid foglalata. 



[12.] 
(80) 

Meg thaneita. ki annera haznala es 
nevékedeg lelki iokban. hogi mynden 
nappon angyali enekleíegget hallót — 
Ef mikorö horakert való dicheretteket 
eneklene. ew-vele angyalok ef. hora 
kat vagi zoloímakat edefíen énekel 
nek vala. eznek felette, vr iefus xpf. 
ewtet gyakorta latogathya vala. es 
ew kegyes f ege vei ewtet gyakorta — 
(ewtet) batoryhta vala. melyet ew le 
lki a t tya ef. miként gyakorta tulay 
don ew fy lei vei halót, Tértének ked
dig, hogi ew lelki a t tya. almayba lat 
naya. hogi nemeli farkan ez ziznek 
cellayaba beméhe. es az feyer galam 
bot benyelneye. melyet harmad na 
ppon ki okgat, Ew azaz ez zent reme 
te kedig ewnne magánál meg ma-
gyaraza ez almath jgen. hogi a far 
kan az gegyetlen kiral. az galamb 



intantum perfecit, quod quotidie cantus angelicos audivit. 
Et dum horas psalleret cum ea et ipsi angeli horas dulciter 
decantabant. Insuper Dominus Jesus Christus eam saepe visi-
tabat, et sua pietate eam frequenter confortabat, quod etiam 
páter eius spirituális quasi frequenter suis auribus audivit. 
Accidit autem, ut in somnis videret páter suus, quod quidam 
draco cellám virginis intraret et columbam albam deglutiret, 
quam tertia die evomit. Ipse verő apud semetipsum interpre-
tatus est sic, quod draco est rex iniquus, columba 

9 Példák KOnyve 1510 



[13.] 
(81) 

Annya zent egihaz. meli. haru Ezttende 
gben ewldezeft haborgataft. zenwed : 
az vt tan kedig az kiral zent Egihaznak 
hittyre meg fordvl. es fel magazttatya 

8 ewttet. es Mert ewrdeg mynden io mi-
elkedeteknec ellenfegge. hyle nemeli fer 
í'ywnak hogi ez zyznek cellayahoz. ky 
menne eí ewtet gyakorlatoft meg latoga 
thnaya. Ki lewen. Ez ferfywnak kelem 

10 etes levn ez zyz. es kezde zorgalmaztat-
ni ewtet bynre. El mikoron ew valtoz-
tathnaya lelket, elfordeyta zemeit ho-
gine lathna menyet, lelket bynre leh-
ayta. es a ferfywal az cellából kimene 

16 ki mikoron ew vele bynhedet volna, es 
ennehany nap vele lakozzot volna, el-
mene ewtele es ewtet chac magát ba 
gya. Ew lelki a t tya kedig, ki neki — 
elefeget zolgal vala mynden j nappon. 

20 varya vala ez három ] nappokba my 



ecclesia, quae tribus annis persecutionem patietur. Postea verő 
ad fidom ecclesiae ipse rex convertetur et ipsam exaltavit. 
Et quia diabolus adversator bonorum operum suggessit cuidam 
viro, u t ad cellám virginis intraret et eam saepius visitaret. 
Quo facto viro piacúit virgo et incepit eam sollicitarc ad pecca-
tum. Cumque illa animum immutaret, avertit oculos, ne videret 
caelum, animam ad peccatum inclinavit et cum viro de cella 
exivit, qui cum eam deí'lorasset et per aliquot dies secum morata 
l'uisset, ab ea recessit et eam solam derelinquit. Páter verő eius 
spirituális, qui ei victum quotidie ministrabat, expectabat per 
triduum, 

9* 



[14.] 
(82) 

kóró" etelth kérne zokaf iegwel. Miko 
ron. három nappokban ew neki iegh 
eth nem halanaya. gondolya vala — 
hogi angyalokval vigadna miként 

5 zokta vala az ellet tennye. de maga 
mikor kefedelemet tenne, cellayahoz 
mene. es ewteth hywon lele. Hona 
nagi zomorvíagal tawozek el. eí na 
gi kenyw hwllaffok<k>at es fyralmak 

10 ath érette napponket ewt vala 
Ef mikor i - ew lathnaya magath elh 
hagyattathnak myndeneftevl. fem 
volna valami honnan el élhetne, len 
nylvan való parázna, es ew zepfeg 

15 eert íokkac iewnek vala ew hozya 
bynnek okkaert, Az ew lelki a t tya 
kedig ewtet ket ezttendeig fok fira 
lmakal ewtet. kérdezi es kereffi 
vala. az harmad eztendebe fordvl 

9. sor : hwllaffokkat szóban a második k betűt későbbi kéz javította. 
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quando signo solito victum posceret. Cumque post triduum 
eius signum non audiret, cogitabat, quod cum angelis tripudiaret, 
sicut ante facere consueverat. Cum autem moram facérét, ivit 
ad cellám et eam vacuam invenit. Unde tristis abscessit et 
abundanter lacrimas quotidie pro ea fundebat. Cumque ipsa 
se videret penitus dereíictam, nec aliquid habere, unde viveret, 
facta est publica meretrix, et propter eius pulchritudinem multi 
veniebant ad eam causa libidinis satiandi.1 Dictus verő páter 
duobus annis eam cum multis lachrimis diligenter quaerebat.2 

Tertio autem anno 

A szerzetesnek számára kényes téma a fordítót választékosan szemérmes 
kifejezések használatára késztette mindvégig. Pl. causa libidinis satiandi 
= bűnnek okáért, dejlorassct = bünhedett volna, manens in prostibulo = 
nevek elvesztetteknek közötte lakozván ott, stb. 
quaerebat == kérdezi, keresi vala. A latin ige kettős jelentésében értel-
meztetik. 



[15.] 
(83) 

van. kedig Mikor nagi zomorvfágban 
es banathban volna. Jewe. ew hozia 
némely zent a t tya. malaszthbol meg la-
togatfanak okkaert, Efmikoro ew zy-

? wenek banathyat neki meg ielent-
tette volna, monda neki ez veen z§t 
a t tya. Wagyo nemeli azonny allath 
ilyen nemew váróiban, maria newe 
gonoz elettew. newek elweztetteknec ke 

10 zette lakozwa ot. vagyo : Ef mikorö ez 
bezedet halota vo volna, nagyal inkab 
bankodek honé mynt az elewt, de maga 
akarwa ewteth inkab meg hoznya hon 
em mint ot(h) karhozatoít elnye, gon 

15 dolya vala ewnenbene ezt hogiha ew 
hozya menne zerzetes rwhaba hogi — 
el futhna ew elewle : azért ew Rwha 
yat meg változtatván eltezek igen 
io Rwhakban es lo hatra felilwen 

14. sor : h betűt a másoló törölt o. 



venit ad eum quidam sanctus páter gratia visitandi.2 Cumque 
dolorem cordis sui ei indicasset, dixit ei senior : Est quaedam 
mulier in tali civitate nomine Maria, manens in prostibulo. E t 
cum hoc verbum audivit, magis doluit, quam prius, volens 
eam tunc potius reducere, quam ibi damnabiliter vivere, cogita-
bat apud se, quod si ad eam in habitu religioso veniret, quin 
fugeret. Mutató igitur habitu induit se vestibus bonis valde 
et equum ascendens 

gratia visitandi = malasztból meglátogatásnak okáért ; — a fordító 
nyilván rosszul értette a latin kifejezést. 



[16.] 
(84) 

Jewe az varofba. házhoz iutwan kerde 
ha ilyen azonny állat lakozneyeg ot 
kinec newe maria volna, ef monda 
neki. ki ew neki zolgalo leyanya vala 

5 hogi ot vagyon. Felele ew hogi az eyel 
ot akarna maradnya es vigyázni, es 
adda arán pénzeket, es vendegíegeth 
zerezttete. Ez aszonny állat kedig latwáT 
ew orchayat es ew neki ewz zakalat 

0 elfordwla ew tewle : de monda neki ew 
leyanya. mit gondolz ew femerges or 
czayawal. ha telyes ew erzenye arán 
penzegel: Ef Imar aztalhoz ilwen — 
ez zent At tya ez{k}ig vala kenyeret ba 

5 nathal es f'ohazkodaffal. de maga vach 
ora meg lewen. es az vt tan menwen 
agyahoz mikor ezenképpen az agynak 
elette állana ez ven zent a t tya monda 

14. sor : ezkig szóból a k-t későbbi kéz törölte. 



venit ad civitatem. Et veniens ad domum quaesivit, si talis 
mulier ibi maneret, et dicente sibi eius pedissequa, qui sic 
respondit, quod illa nocte vellet ibi manere sive pernoctare et 
protulit aureos denarios et fecit fieri convivium, quae spernens 
eius canitiem, faciem suam ab illó avertit. Sed dicente sibi 
eius puella, quid vis de facie sua rugósa, habét enim aureis 
marsupium plénum. Venientibus ad mensam ipse comedebat 
panem cum dolore et gemitu, pervenientibus autem ad lectum, 
et cum staret ante lectum senior d ix i t : 



\ 

[17.] 
(85) 

oh Azonnyom Eímerze Engemet, ki mó~-
da nem elmerlek, eí ez ven monda. En 
vagyok at tyad. ki tégedet iítenhez for 
deyttottalak. es mynden regulay erkel-

5 chre tégedet thaneitottalak. kit halv 
an. zyweben meg i'eílik vala es olwa 
da lyralmakra. eíwen ew labayhoz 
Tok kenyhwllaf fokkal bochanatot kewette — 
Eí monda. Meg lelhetemee. iftének irgal 

10 maffagat enne bineknec vttanna. Felele 
neki ew lelki Attya es monda, légi bá
tor leyanium. ha meg ternye akarandaz 
vr iften téged penitencya tartot<h> bocha-
natra vezen. Azért ew a váróinak ke 

15 zeppire iewen hagya nagi tyzeth teni. 
es myndeneket melyeket gonozzol nye
r t vala. az tyzben hánya mondwan — 
Lafíatok mynd en zereteym. melyeket 
tewletek nyertem, tyz emezti meg : ez 

20 zek meg lewen kedig : Mene az kyet 

13. sor. a tartoth szóban a szóvégi h kósőbbi kéz betoldása. 



O domina, noscis me? Quae dixit : Non. At ille : Ego sum 
páter, qui vos ad Deum converti et omni disciplina regulari 
informavi. Quo audito resolvebatur in lachrimas, cadens ad 
pedes eius cum multis lachrimis veniam postulavit, et d ix i t : 
Possum-ne post tot peccata misericordiam invenire. Respondit 
páter : Sis secura filia, si redire volueris, Dominus te paeni-
tentem recipiet ad veniam. Illa igitur veniens ad médium 
civitatis ignem copiosum fieri iussit, et omnia, quae mala lucrata 
fuerat in ignem periecit dicens : Videte omnes amatores mei, 
quae a vobis lucrata sum, ignis consumit. 



[18.] 
(86) 

lenbe A zent Attyawal. E í zerze neki cel 
lat. ew cellaya melleth hatwl. es oth 
nagi zenvedeteffegben es penitenciaba 
het eztendeth ele. Az hetted eztendebe 

5 azért meg nyere az elewbi malazt 
toth melyet el vezttet vala. eí az vt-
tan ezenkeppé beké fégben elnyögő 
ek wrban • : • 



Venienti autem cum sancto patre ad heremum, fecit ei cellám 
retro suam, et ibi in magna absfcinentia septem annos vixit. 
In septimo verő anno gratiam primam rehabuit, et tunc in 
pace requievit. 
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[19.] 
(i) 

Olvaftatyk zent atyáknak eletevk ben 
egy példa, ezenképpen. 

Egy jdevben vala egy fráter, hogy ky 
evrdekegtevl annera kefertetyk vala eh 

5 legel, es ev teítenek erevtelenfegeuel. 
hog napnak elfev jdeere jutván oly 
jgen ehezyk vala. es ev ereye oly jgen 
el fogyatkozyk vala. femmy keppen 
étlen nem zenvedhet vala. De maga 

10 azért nem ezyk vala hanem vgy 
mond vala ev zvueben. Valamykep 
pen lehet, de meg varom az harmad 
orat. es akoron ezem. Mykoron kedeg 
el ju vala az harmad ora. vgmond 

15 vala az ev gondolatynak. maftan es 
erevuel várnom zenuednem kel mynd 
hatod orayg. Mykoron jut vala ha 
tod orara. meg aztagya vala az azyv 
kenyeret az vyzben. es vgmond vala 



Legitur in vita sanctorum patrum, quod quidam fráter 
quodam tempore impugnabatur a daemonibus, ut statim hóra 
diei prima tantam famem et defectionem corporis ei facerent, 
ut penitus sustinere non posset. Verumtamen ille dicebat 
in corde suo : Quia qualitercunque oportet me usque ad horam 
tertiam exspectare et tunc cibum sumeré. Cumque facta fuisset 
hóra tertia, iterum dicebat cogitationibus suis : etiam nunc 
violenter oportet me sustinere usque ad horam sextam. Cumque 
advenisset hóra sexta, infundebat panem in aqua dicens : 

Forrása: Hcrolt, i. m. Cap. de lit. A. (Abstinentia) Exemplum I. — Címe : 
Fráter quidam abstinuit a cibo usque ad tertiam, usque ad sextam 
et usque ad nonam. [Vö. Horváth PK] 

A magyar és latin szöveg forrásra való utalása — olvastatik 
szent atyáknak élctökben — legitur in vita sanctorum patrum — 
csak annyiban helytálló, liogy a történet magva van meg a Vitae 
Patrumban (Migne, PL. 73. 1027—1028. — Jegyzete: Ruff. lib. 
n i . n. 64 ; Pelag. libell. XVIH.) 

Hcrolttal nagyjában egyező szöveg található az 1512-ben 
nyomtatott Speculum Excmplorum-ban (Egyetemi Könyvtár Vet. 
12/58. Ac. inc. 335) : II /XXVHI. Lényeges eltérés csak a bevezetés
bon v a n : „Referebant nobis sancti scniores de quodam fratre 
dicentes . . ." 



1.20.] 
(2) 

10 

Mykoron meg azyk az azyv kenyér az 
vyzben. meeges meg kel várnom az ky 
lenehed orat. Es mykoron el ju vala az 
kylenched ora. Zokas zerent be tellyeffehty 
vala az ev jmadfagyt. es az ev fpalmofyt 
dychyretyt regulazerent. es le tezy vala 
az kenyeret hog enneyek. Ez fele kefertetev 
ket fok napyk zevede ez fráter. Egy napon 
mykoron ez fráter, ez felyvl meg mondót 
keppen tevt volna, elfev oratvl fogva, ky 
lene orayg. es le evlt volna hog étket venne. 
Tahat lata ez fráter, hog az kofarbol kyben 
az kenyeret tárgya vala. nagy f'vft kelefel 
es kymene az cella ablakán. Az naptvl fogva 

15 ez fráter nem ehezeek fem megnem erev 
telenevl vala. De jnkab olygen meg erev 
feytetyk vala az ev zvue (hytben) hyttel 
es zenvedetevffegei. hog meeg keet nap vtan es 
nem gyenyerkevdyk vala étket vennye. 

20 Ezenképpen ez frat' ífteny malaztnak es fe 

17. sor : hytben szót a másoló törölte. 
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dum hic panis infunditur, oportet me etiam exspectare horam 
nonam. Cumque hóra noná advenisset, secundum consuetudines 
complebat omnes orationes et psalmodias secundum regulám 
et ponebat panem, ut comederet. Hoc autem per plurimos 
dies sustinuit; quadam autem die similiter ab hóra príma 
usque ad nonam fecit. Cumque hóra noná sedisset u t cibum 
caperet, vidit de sportella, ubi panes in parimacia repositi 
erant, surexisse fumum magnum et egressum esse per fenestram 
cellulae eius. I ta ex illa die nec esurit, nec defectio corpori eius 
facta est, sed magis ita corroboratum est in fide et abstinentia 
corpus eius, ut nec post biduum delectaret cibum sumeré. I ta 
gratia Dei 

10 l'íldák Könyve 1510 145 



[21.] 
(3) 

gedelmnek myatta. meg gyvze meg olta. 
az torkoffagnak kevanatofíaganak tefty gev 
trelmeet • : • itis • maria. Ámen 

Példa az oly zerzeteífekrel kyk budofo elmeuel 
5 zolgalnak vr if tennék 

Vala egy fráter, zent benedek fratery 
kezzvl. Mely fráter auagy barát, az 
jmadfagon es zolofman nem alhat vala 
lem ot nem maradhat vala. De legotta///n 
hog az fráterek az jmadfagra le hayol 
nak vala. ez budofo elmyv frat' el ky 
megyén vala az jmado helyrevl. es bu 
dofo elmeuel. valamy fevldy el mulan 
dókat tezen vala. Mykoron ez fráter 
az ev feyedelmetevl gyakorta jntetet 
volna. De ev femmyt nem gondol va 
la vele. El vivek ez frat'r frátert zent 
benedeknee leleyben. es meg mondák 

VIII. 

ni 

is 
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auxiliante per patientiam suam fráter extinxit gastrimargiam 
id est gulae concupiscentiae passionem. 

De monacho vagae mentis ad salutem reducto. 
In uno autem ex eis monasteriis, quae circumquaque con-

struxerat, quidam monachus erat, qui ad orationem stare non 
poterat : sed mox ut se fratres ad stúdium orationis inclinassent, 
ipse egrediebatur foras, et mente vaga terrena aliqua et transi-
toria agebat. Oumque alj abbate suo saepius fuisset admonitus, 
ad virum Dei deductus est, 

Forraid: A példa Szent Benedek életéből való. Horváth itt is Heroltot 
jelöli forrásnak : Diabolus extraxit quendam monaehum de ehoro 
(Herolt, i. m. Cap. de üt. O. (Oboedienüa) Exemplum XXV'IL), 
— az összevetésből azonban nyilvánvaló, hogy nem a Disoipulüs 
szövege áll legközelebb a magyarhoz. 

Az Ősforrás Nagy Szent Q 'rgely Szánt Bsnedek életrajza, s ez 
jól egyezik a magvarral. (.Migne, PL (i(i. 142. Ex libro II. dialogomm 
S. Gregorii Magni excerpta.) 

Ilerolt elsősorban az érdekességet ragadta meg: fekete 
gyermek vonszolja ki a frátert stb. — amint már a cím különböző
sége is mutatja. 

BeróltnáJ valamivel bővebben tárgyalja az esetet a Legenda 
Aurea (Jacobus a Voragine, Legenda aurea, vulgo História Lombar
dica diéta. Dresdae et Lipsiac IS4ti. — Reeensuit Th. Oraesse. 200), 
Szent Gergely szövegéi pedig szinte szószerint közli a Speculum 
Exemplorum : I /XXI. 
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zent benedeknek ez fráternek ev fogyatko 
zafat. Zent benedek kedeg ez frátert jgen 
erevffen meg fedde az [ev] bolondfagarol beel fa 
garol. Mykoron ez fráter meg teert volna 

5 az ev claftromahoz. Aleg tár ta meg keet 
napon zent benedeknek hagyafat jyntefeet. 
Mert harmad napon efmeeg az ev zoka 
fara terven, kezde az jmadfágnak jdeyen 
tetoua budofny. latvan ezeket az claftrom 

10 nak ev atya. meg jzene zent benedeknek. 
Monda zent benedek. Ennen magam 
oda megyek, es ennen magam meg fed 
dem. Mykoron iftennék embere zent be 
nedek el jutót volna az elaftromba. es 

15 az fráterek az zolofmanak vtanna. ky 
ky. mynd magának, a t tak volna mago 
kat aytatos jmadf ágra. Tekente zent 
benedek az budofo frátert, es latá hogy 



qui ipse quoque stultitiam eius vehementer increpavit, et ad 
monasterium reversus, vix duobus diebus viri Dei admoniiionem 
tenui t : nam die tertia ad usum proprium reversus, vagari 
tempore orationis coepit. Quod cum servo Dei ab eodem mo-
nasterii Patre, quem constituerat, nuntiatum fuisset, d ix i t : 
Ego venio, eumque per memetipsum emendo. C'umque vir Dei 
venisset ad idem monasterium, et constituta hóra expleta 
psalmodia sese fratres in orationem dedissent, aspexit, quod 
eundem monachum, 

\ 



[23.] 
(5) 

egy fekete gyermek ez frátert ruha 
yanak pereménél fogva el ky vonza 
vala az jmadfagrol es carbol. Tahat 
mőda zent. benedek az claftrom feyedel 
mének pompeianofnak. es zent mau 
rofnak. Nemdee nem latyatoke kychod///a 
az ky kyvonza ez frátert az jmadfagro///l 
Felelenek evk hog nem latyak, kyknek 
monda zent benedek. Jmadkozyonk hog 
tyes meg lathaffatok kyt kevuet ez frate///r 
Mykoron keet napon jmadkoztanak v///ol 
na. zent mauros meg lata ez fekete gy///er 
Éheket ez frátert ky vonny. De az chastro///m 
nak atya feyedelme nem lathata. Azer 
mafod napon zent benedek az ev jmad 
faga el végezvén, ky mene az egyhazbo///l 
es lele az budoío frátert kyvevl alván 
es heuolkoduan. zent benedeg kedeg az 
•ev zvuenek vakfagaert jgen veree 

A (>., 7., 10., 11., 12., 13. és JG. sor végét a XIX. századi új ráköt is alkalmáv 
megcsonkították. 

150 



qui in oratione stare non poterat, quidam niger puerulus per 
vestimenti fimbriam foras traheret. Tunc eidem Patr i monasterii 
Pompeiano nomine, et Mauro Dei famulo secreto d ix i t : Num-
quid non aspicitis, quis est, qui istum monachum foras trahit? 
Qui respondentes dixerunt : Non. Quibus a i t : Oremus, ut vos 
etiam videatis, quem ipse monachus sequitur. Cumque per 
biduum esset oratum, Maurus monachus v id i t ; Pompeianus 
verő, eiusdem monasterii Páter videre non potuit. Die igitur 
alia, expleta oratione vir Dei oratórium egressus, stantem foris 
monachum reperit, quem pro caecitate cordis sui virga per-
cussit : 
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[24.] 
(6) 

ez frátert vezzevuel. Ez naptvl fogva ez 
fráter femmynemev keíertetet nem 
zenuede ez fekete gyermektevl. De az 
jmadfágnak zerelmeben aytatoff agába 

5 indulatlan marad vala meg. Es 
az pokolbely evrdeg touabba nem mere 
ez fráternek ev zvueben vralkodny. 
mynt ha zent benedek az evrdeget 
verte volna az vezzevuel. oly jgen fel 

10 vala az zegen ag ellenfeg az evrdeg. 
Azonképpen mynden valax nem alhat 
az ifteny zolgaton. chak jgen yol ver 
yek yo hyg vezzevuel. annak vtanna 
oztan malaztya lezen az ifteny zolga 

15 latra az gyakorta való verefegnek 
vtanna 

Olvaftatyk egy példa azrol hog az jgaz 
gyonas jgen art pokolbely evrdevgeknek 

11. sor : a vala s/ó után beszúrl osillag jelzi, hogy a másoló észrevette, 1 
hiányzik egy szótng, azonban H korrektúra féTbomaraflt. 



qui ex illó die nil persuasionis ulterius a nigro iam puerulo per-
tulit, sed ad orationis stúdium immobilis permansit : sicque 
antiquus hostis dominari non ausus est in eius cogitatione, ac 
si ipse percussus fuisset ex verbere. 

Confessio multum nocet daemonibus. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. C. (Confessio) Exemplum XIV. [Vö. 
Horváth PK] 

Herolt szövege egyezik meg legjobban a magyarral; közel 
áll hozzá a Spcculum Excmplorum VI/LXXXHI példája ; rövidebb 
változata olvasható az Egyetemi könyvtár latin kódexében (Bibi. 
Univ. Budapest. Cod. Lat. 65. 81a.). Tamás teológus nevét mind 
a három szöveg említi, de egyik helyen sem „Magister Sacrae Scriptu-
rae", mint a magyarban. 
A példa prototípusa: Caesarius ILeisterbacensis, Dialógus Miraeu-
lorum : lib. XI. eap. 28. : 

„Magister Thomas theologus, cum in pracsenti expeditione in castro peregri-
norum in camera quadam lecto deeumbens esset moriturus, vidit diabolum 
stantem in angulo, qucm cum cognovisset, voce Martini allocutus est eum 
dieens : Quid hic stas cruenta bestia? Dig mihi, quid es quod maximé 
vobis noceat? Cumque Ule nihil responderet, scholasticus subiunxit : Adiuro 
te per Deum vivum, qui iudieaturus est vivos et mortuos et saeculum per 
ignem, ut dicas mihi huius interrogationis veritatem. Ad quod daemon 
respondit : Nihil est in eeelesia, quod tantum nobis noceat, quam frequens 
confessio : quando enim homo in peccatis est, peccatis dico mortalibus. 



[25.] 
m 

Vala egy nagy Doctor. ky zent jrafban 
vala zentevltmeíter. Ennek vala neve 
tamás. Ez doctornak mykoron jmar 
meg kellene halny. es fekenneyek az 

3 agyban, lata ez doctor pokolbely evrde 
get. es monda neky. Myt allaz y t 
veerbe keuerevdet beftye. mongyad 
meg énnekem mychoda az. az ky 
tynektevk mentevl nagyobban art 

10 Mykoron ezekre az evrdeg vezteg ha///l 
gatna. Monda efmeg az doctor. ke 
zerehtlek tégedet az elev iftenre. ky 
jtelendev eleveneket es holtakat, hog 
meg mongyad ennekevm. Monda 

35 az evrdevg. femmynemev dolog az 
my erevnket vgyan élnem zaggatya 
mykeppen az gyakorta vala tevredel 
meffeg es az tyzta gyonas. mert 



Magister Thomas theologus cum iam deberet móri et iaceret 
in lecto, vidit diabolum stantem ante se et d ix i t : Quid hic 
stas cruenta bestia? Dic mihi, quid est, quod maximé nocet 
vobis. Et cum ille taceret, subiunxit : Adiuro te per Deum vi-
vum, qui iudicaturus est vivos et mortuos, ut dicas mihi veri-
tatem. Ait ille: Nihil sic enervat virtutem nostram, sicut 
l'requens contritio et confessio. Quia 

omnia eius membra ligata sutit, et non potest se movere : cum verő peceata 
eadem oonfitetur, statim liber est et mobilis ad omne bonum. Quo audito 
doetor ille bonus et crueis Ohristi fidelis pracdicator, laetus cxpiravit". 
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[26.] 
(8) 

mykoron ember halálos bevnekben vagyon. 
Azkoron meg vadnak kevtevzven evneky 
mynden tagyay. vgy hog ev magát az 
halálos bevn bely ember jndedha 
gya valamyvnemev jozagos myelkevdetre. 
Mykoron kedeg az halálos bevneket meg 
gyonnya. legottan zabád lezen. es jndul 
ható mynden jozagos myelkevdetevkre. 
Á m e n . i e í u s . M a r i a 

Vala egy kyraly kynek vala neve 
afmodeus. Ez kyraly mykoron orzaglana 
jllyen tevruent zerze. hog akar mely 
jgen gonozol tevev ember, mykoron meg 
fogattatyk es az byronak eleyben vitettetyk 
ha ez dlyen gonozví tevev ember, az by 
rónak elevtte. három jgaz zoot bezedet 
mondand. Tahat az ev eletyt meg nyer 



\ 

quando homo est in mortalibus peccatis, omnia eius mombra 
ligata sünt et non potest se movere. Cum vero peccata eadem 
confitentur, statim liber est et mobilis ad omne bonum. 

Rex quidam regnavit nomine Asmodeus, qui statuit, quod 
quicumque malefactor captus esset et coram iudice ductus, si 
trés veritates posset dicere tam veras, contra quas nullus posset 
obiicere, quin verae essent sine omni fallacia, quin quantum-
cunque esset malefactor, vitám suam obtineret 

Fonása: A kódexirodalmunkban ismeri példa forrása a Gesta Romanorum 
vulgáris szövegének 58. elbeszélése, amint a magyar szöveg említi. 
[Vö. Katona Lajos, Adalékok eodexirodalmunk forrásaihoz ItK. 9. 
(1899) 240—249.; 371—377. - - A Gesta Romanorum történetei 
codexoinkben. EPhK. 23 (1899) 306—318]. — A példa címe: De 
milite salvato per trés veritates. 

Katona a Gesta Romanorum Oosterley-féle kiadását hasz
nálta (Berlin IS72); ebben több királynév van felsorolva: Bene-
garius, Asmodcmus, Latnpadius. .Mi két régebbi Gestaddadásra 
támaszkodtunk (Gesta Romanorum. Venetiis. 1507. Egyetemi 
Könyvtár Vet. 07/3. — Gesta Romanorum eum applicationibus 
moralibus ab mystieis. Hagenau. Henr. Gran. 1508 d. XX. Mártii.— 



[27.] 
(9) 

ye. mynd ev tellyes evrekfegevel evzve. Tevr 
teneek jllyen efet. hog nemevnemev vitéz 
az tevrvennek ellene vétkezek, es el futa. 
es el lappana egy barlangba, mely bar 

5 lángba nag fok gonozokat tevn. mert 
valakyk be mennek vala es ky junek 
vala az varaiból, meg fozgya vala es 
meg evly vala evket. Az varainak ev 
byroya mykoron ezeket hallotta volna 

0 lefelevket hagya az barlangnak kevrnyvle 
Mykoron az vytezt meg fogtak volna, 
kezey meg kevtevzven. hagya az byro evtet 
az jtiletre behozny. Monda az byro az vitéz 
nek. zeretevm. Tudode az tevrvent. Felele 

5 az vitéz. Jol tudom vram az tevrvent. 
hog ha három jgazat mondandók, meg 
zabadyhtom az en (lelkemet) eletemet. Mon 
da az byro tellyeíyhet be az tevrvent. az az. 

17. sor: lelkemet szót a másoló áthúzta. 



cum tota sua hereditate. Accidit casus, quod quidam miles 
contra legem főre fecit, fugám petiit et in quadam foresta latuit, 
in qua multa mala commisit, quia omnes intrantes spoliavit 
aut occidit. Iudex cum hoc audisset, insidias in circuitu forestae 
ordinavit, eum deprehendit et ligatis manibus ad iudicium venire 
fecit. Ait et iudex: Carissime, nosti legem? Qui a i t : Etiam, 
domine. Si debeo salvari, oportet me dicere trés veritates aut 
mortem evadere non possum. Ait iudex : Imple beneficium legis 

Egyetemi Könyvi ár Vet. 08/18.) ; s ezekben az Asmodeus név 
szerepel a magyarral egyezően,. A magyar s/.öveg forrása tehát nyil
ván élihez a szövegesaládhoz tartozik. 

A példa egyébként megvan az Érsekújvári kódexben (Xy'I'ár. 
10. 280—-81.), a két egymástól független fordítás közül azonban a 
Példák Könyve szín-ege a hívebb és teljesebb. [Vő. Katona, i. h. | 



[28.] 
(10) 

mogy három jgazat. Auagy ma meg halz. 
Monda az vitéz, hagyad meg vrara byro 
hog mynden ember vezteg halgafíon. ky 
meg leuen monda az vitéz. Vram byro jme 

5 ez az elfev jgaz mondás. Nektevk mynd 
nyayan en meg hirdetevm ezt. hog en 
mynd en tellyes eletevmnek jdeeben. gonoz 
ember voltam. Az byro ezeket halvan. monda 
az kevrnyvl állóknak, jgaze ez amyt mond 

10 ez vitéz, mondanak evk. ha gonozvl tevov 
nem volt volna erre nem jutót volna, 
monda azért az byro. Mongyad az ma 
íod jgazat. Monda az vitéz. Mafod jgaz 
mondás ez. Énnekem jgen kelemet len 

15 hog en ez abrazba ez módon juttem jde. 
Monda az byro. byzonyaban hyzevnk 
nekevd. Mongyad azért az harmadyk 
jgazat es. es meg zabadehtod magadat 



aut hodie morieris. At ille: Domine, fac mihi silentium ; quo 
f'acto a i t : Domine, ecce haec prima veritas. Vobis omnibus 
denuntio, quod totó tempore vitae meae exstiti malus homo. 
Iudex hoc audiens circumstantibus a i t : Estne verum, quod 
ille dicit? At üli : Si non esset malefactor, ad ista non venisset. 
Ait ergo iudex : Dic secundam veritatem. Qui a i t : Secunda 
veritas haec es t : mihi multum displicet, quod in ista forma 
huc veni. Ait iudex : Certe credimus tibi. Dic ergo tertiam 
veritatem et teipsum 

11 Milák Könyve 1510 161 



[29.] 
(11) 

az halaltvl. Monda az vitéz. Ez az harmadyk 
ígaz mondás, hog ha en egyzer jnnet el zalad 
hatneek. foha en ez abrazban. ez módon akara 
tomzerent jde ez helyre nem juneek. Felele az 

6 byro. byzon mondom nekevd. hog elég bevlchen 
zabadehtottad meg magadat, menyei bekeffegel 
ezenképpen jduezvle. meg zabadula ez vitéz • : • 

Erkevlc zerent. auagy lelek zerent való er 
telme ez példának ezenképpen vagyon . . . 

10 Zeretevym. Ez chazar. auagy ez kyraly. my 
vronk ihs xps. hogky ez tevrvent zerzette. 
az az. hog akar mely jgen gonozvl tevev 
ember. II/. íL/.. 11/. bevnes ember, mykoron 
ev meg fogatta az ifteny malaztnak my 

15 a t ta . es vitettetyk az ezees byronak eleyben 
confeífórnak eleyben. Es mongyon 

az bevnes. az confeffornak elevtte. három 
jgaz bezedet. oly jgen jgazakat. hog pokolbeli 



a morte salvasti. Ait ille : Haec est tertia veritas. Si semel 
potero evadere, ad istum locum nunquam voluntarie in ista 
forma venirem. Ait iudex : Ámen dico tibi, satis prudenter 
te liberasti. Vadé in pace, et sic salvatus est. 

Moralisatio. 

Carissimi! Imperátor iste est Dominus Noster jesus Chris-
tus, qui istam legem edidit, scilicet quod quicunque malefactor, 
id est peccator per gratiam Dei captus fuerit, coram iudice 
discreto ductus, id est confessore, dicat trés veritates tam veras, 
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[30.] 
(12) 

evrdegek femmyt ev ellene ne mondhaííanak. 
es ezenképpen meg nyery az menyey evrek 
leget. Elfev jgaz mondás ez. En vagyok go 
noz ember, az az. illyen. es illyen bevnekben. 

5 ezenképpen az egyéb bevnekben. jme az gyonas. 
Mafod igaz mondás jgen vtalatos enne 
kem hog en ez módon juttem jde. az az. 
jgen vtalom en es bánom, hog en. az en 
iftenemet illyen igen meg bántottam. 

10 harmad jgaz mondás, ha en egyzer el 
zaladhatnek az confeffor elevl. elég tetei 
nek vtamya. íoha en tevbbe akaratom 
zerent bevnre nem teerneek. es ezen 
keppen az evrek eletet meg nyerneem. 

15 kyt mynekevnk es. engegyen atya fyv 
zent lelek egy evrek iften. Á m e n 

Ez az gyonafrol való példa ky felyvl meg 
vagyon iruan. es vagyon meg irvan 
romayaknak kevnveben • : • • 



quod daemones contra se non poterint obiicere, hereditatem 
regni caelestis obtinebit. Prima veritas e s t : Ego sum malus 
homo, id est in tali peccato, et sic de singulis. Ecce confessio. 
Secunda veritas e s t : displicit mihi etc., id est multum mihi 
displicet, quod tantum Deum meum offendi. Ecce contritio. 
Tertia veritas es t : Si possem semel evadere per viam satis-
factionis, nunquam ad peccatum redirem volutarie. Et sic per 
consequens vitám aeternam obtinere. 



[31.] 
(13) 

Példa egy fráterrel ky gyakorta meuet vala 

Nemevnemev monoftorba kyben lakozyk 
vala zent patrícius apát. ezen monoftorba 
lakozyk vala egy barát, mely barátnak 

5 zentfeges voltat meg irille pokolbely evrdeg 
de myert femmynemev ember nynchen 
valamynemev bevnnekevl fogyatkozaf 
nekevl. Ez barátban chak illyen bevn vala 
hog ev jgen hamar, es haznos ook nekevl 

10 meuetre jndultatyk vala. Es myert az 
ifteny ítiletzerent. az bevn. kennal vakar 
tatyk el embernek lelkerevl. ez barát 
kenra tartozyk vala az meuetefnek bevne 
ert. Azért hagya az vr iften. hog ez ba 

15 ratot. az evrdegek aluan el vinneek. El 
vivek ez barátot, az evrdegek es harmad 
napyg tár tak ev nalok. harmad nap 
vtan meg hozak evtet az evrdegek. az ev 
agyahoz jgen keményen meg oftorozvan 
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Quidam nimis frequenter risit, quomodo punitus est. 
In quodam monasterio, in quo Sanctus Patrícius fűit abbas, 

legitur, quemdam fuisse monachum, cuius sanctitati invidebant 
daemones. Sed quia nemo sine crimine est, hic solum vitium 
habebat, quod nimis cito et sine utili causa in risum perrumpebat; 
et quia secundum Dei culpa cum poena deleatur, huic poenae 
debeantur. Ideo permisit Deus, quod ipsum dormientem daemo
nes apportarent, et quod per triduum detinuerunt eum ; et 
postea ad lectum suum graviter vulneratum et flagellatum 
detulerunt. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. R. (Ridere) Exemplum XV. [Vö. Horváth 
PK] 



[32.] 
(14) 

es meg lephetvén. Ez barát ennek vtanna. meg 
válla, hog ev nagy fok rettenetevs. chudalatos. 
es félelmes dolgokat latot. Ez barát ennek 
vtanna ele tyzenevt eztendevt. de maga az ev fe 

5 bey femmynemev oruoffaggal megnem gyogeht 
hatatanak. de mendenkoron vyonnan es nylva 
álnak. Az ev íebeykevzzvl némelyek valanak 
egy vyne melfegvek. Olvaítatyk ez barátról, hog 
gylbertos vgy mondót, hog ev gyakorta tapogat 

10 ta ez fráternek febeyt. es evnen kezeevei temette 
el ez barátot. Ez barát mykoron lágya vala 
hog valaky kevnyen meuet vala. auagy zer 
telén (erchevl) erkevlchel tárgya vala ev magát, 
tahat vgy mond vala. 0 ha te tudnád 

15 mely jgen nagy kent kel zenuedned ez meg 
feílet erkevlcheert es hetíagos meueteífert. 
Netalam meg feddened magadat • : • • 
Oh en zeretev atyamfyay myt mondhatonk 
az egyéb nagy bevnekrevl. ha chak illyen 

20 appro bevnekrevl meuetefrevl es illyen 
nagy kenokat kel zenuednevnk. Mely ke 
noktvl mynket es oltalmazyö zent haromrag • . • 

13. sor : erchevl szót a másoló átbúzat. 



Qui confessus fűit se horrenda et stupenda et tremenda vidisse ; 
qui postea supervixit XV annos nec tunc eius vulnera potuerunt 
aliquo medicamine curari : sed semper recenti manebant et 
aperta ; quoque quaedam ad mensuram unius digiti profunda 
erant. Quidam Guilbertus, ut legitur, vulnera se saepe tactasse 
dixit, et eum suis manibus sepelisse testatus est. Dictus autem 
vir, qui hoc viderat, quando videbat aliquem leviter ridentem 
vei incomposite se habentem, dicebat: 0 , si scires, quanta huic 
dissolutioni poena debetur, dissolutiones et móres incompositos 
f'orsitan emendares. 
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[33.] 
(15) 

Vala egy zerzetevs apaeha. hogy mely apa 
cha gyenyerevíegeíb étket ezyk vala az egyéb 
apachaknal. es bort. halat, hvft genyerufege 
ben ezyk (ez) vala. lata ez apaeha latafban. 

5 hog az egyéb apachak az refectoriumban 
azzv ottromba étket eeznek vala. Tahat 
azzonyonk maria. nag íereggel el juue-az 
refectoriumban. (eg) es egy ezevít kalanhual 
lyctariomot ad vala mynden apachanak. k///yt 

10 tártnak vala az zent zvzek. kyk ev vele va 
lanak. Mykoron azzonyonk maria jutót 
volna ez tulaydonos eleyben. ky ez generevfe 
ges etekéi el vala. femmyt az menyey etekben 
lyctaryomban neky nem ada monduan. 

15 Nem veez te az en étkemben, mert tulay 
donos vagy. Ezt lat van ez zerzetevs 
apaeha. az tulaydonoffagot el hagya. es 
erdemle koftolny azzonyonk marianak 
etkeet. mely etek mynden egyéb edeífeget 

-u íclyvl mul vala • : • • Ámen ihs 

9. sor vege megcsonkítva. 



/ 

Religiosa quaeclam persona, quae lautius ceteris in vino, 
piscibus et quandoque carnibus vixit. Vidit in visione fratres 
in refectorio arida cibaria sumeré. Tunc Beáta Virgo Maria 
cum multo comitatu affuit, et cum aureo cochleari dedit de 
electuario, quod puellae tenebant singulis. C'umque venisset 
ad illám personam singularem nihil ei dedit dicens : Non 
habebis, quia singularis es. I ta persona haec videns, singularita-
tem deposuit et gustavit, quod omnem dulcedinem superavit. 

\ 
Forrása: Eerolt, i. m. Cap. de lit. R. (Religiosus) Exemplum XIV. Címe : 

Religiosi debent esse contenti in cibo conventus. [Vö. Horváth PK] 
A Diseipulns szövege sokban eltér a magyartól, amely erősen 

bővíti a latint. Lehetséges, hogy a példa más latin szöveg alapján 
készült, — vagy a szigeti apácák fegyelmi állapota tette szükségessé 
a bővítésekel. 

Férfiszerzetesekre vonatkozó változata : Caes. Heist. Diai. 
Mir. lib. VII. cap. 48. és Fragmenta libri Vili. miraeulorum lib. III . 
exemplum 69. Heroltnál bővebb, de a magyarhoz nem kapcsolható. 
Ez lehet a példa ősforrása. 



[34.J 
(16) 

Nemevnemev zent (apatat) apát. zent atya. 
(meg)meg kerde. evt fraterektevl. kynek 
kevzzvlek. mynemev jozagos myelkevdet 
volna kellemetevs. es mykeppen vifelteek volna 

5 az ev eletevket. mynek vtanna zerzetevííe let 
tenek volna. Monda az elíev fráter, az 
zent atyának. En ezenképpen eltem, hog 
mynden napon, mynden en bevneymet. en 
zvuemnek keferevfegeuel faydalmaual gon 

10 doltam meg. es valamyt en az napon, az vr 
iftennek ellene tevttem. oly jgen nagy tev 
redelmeííeggel gyóntam meg. mynt ha 
ennekevm azon napon meg kellet volna 
halnom. Az mafodyk fráter monda az zent 

15 atyának. En mynden en jdevmet. keet 
rézre (oztomt) oztottam. egyk rezeet at tam 
aytatos jmadfagra. myfyk rezeet at tam. 
mukara es az fraterevknek zolgalatyara. 
valahol mentevl (kyíb) kyífeb zolgalatot tehet 

20 tem es. ezenképpen mynden jdemet hyven 
kevltevttem el 

1. sor: apatat szót a másoló törölte. 
2. sor : meg pacás. 

16. sor : oztomt a másoló törlése. 
19. sor : kyttb ua. 



Quidam sanctus abbas quaesivit a quinque fratribus suis, 
quod sibi prae ceteris placuerunt virtutes, et vitám ipsorum 
qualiter vixissent, postquam religiosi facti essent. Primus dixi t : 
Égo sic vixi, quod singulis diebus omnia peccata mea ita cum 
dolore cordis perpetravi, et quidquid contra Deum illa die egi 
cum tanta contritione confessus sum, quasi eadem die móri 
deberem, Secundus dixi t : Omne tempus meum in duas partes 
divisi, unam orationum devotioni dedi, aliam laboribus et ser-
vitiis fratrum : ubiounque potui in minimo sic et maximo 
fideliter expandi. 

Forrása: Horolt, i. m. Cap. de lit. V. (Virtutes) Excmplum XXVI. — Címe : 
IV vhtutibus quinque fratrum. [Vö. Horváth PK] — Vö. Temesvári 
Pelbárt, De Tempore 28. K. 



[35.] . 
(17) 

Az harmadik fráter monda az zent. atyana///k 
En. ennen magamat at tam tellyeffegel 
jrgalmaffagnak es kevnyerevletnek my 
elkevdetyre : (hu) vgy hog íyryak az iyrokka///l 

5 es vigagyak az vigadókkal. Az negedyk 
fráter monda az zent atyának. En myn 
denkoron oda zerkeztettem magamat, hol 
nagyob vtalatos dolog volt. es vgy byr 
tam en magamat az zent zerzetben. hog 

10 juthatneek az alazatoffagnak es bekeffegne///k 
tevkelletevííegere. Az evtevdyk fráter 
monda az zent atyának. En vgy eltem 
hogy íemmynemev embert megnem ban 
(tom) tot tam megnem zomorehtottam. Eng///e 

35 met feni hantot, lem zomorehtot fenky. 
Ezeket halvan az zent atya. kére az vr 
iftent. hog ev neky meg jelenteneye ezeke///t 
zozat juue menyorzagbol az zent atyahoz 

4. sor : hu szóoskát a másoló 1 öiölte. 
14. sor : lom ua. 
Az 1., 4., 10., 14., és 17. sor vegét a könyvkötő megcsonkította-



Tertius dixit: Ego dedi me totum operibus misericordiae et 
compassioni, ita ut flerem cum flentibus, gauderem cum gau-
dentibus. Quartus dixit: Ego me semper adiunxi, ubi despectus 
habebar et sic meipsum rexi, ut ad plenam humilitatem et 
patientiam pervenerim. Quintus dixit: Ego sic vixi, ut nullum 
hominem turbavi nec ab aliquo turbatus sum. Abbas sibi haec 
reveiari petivit a Deo. Et vox de caelo venit 



20 

[36.] 
(18) 

mondván. En adom magam. En hagyam maga 
mat meg lelny. En el adom el árulom magamat. 
Es hagyam magamat el vrozny. En hagyom 
magamat embertevl meg gevzetny. Tahat az 
zent ez bezedevket megnem ertven. Imada az vr 
iftent hog evneky ez bezedevket nylvaban magé 
raznaya meg. Tahat zozat juve menyorzagbol 
mondván. En adom magamat az penytencia 
tartónak. En hagyom magamat meg lelny 
jmadfagogban es atyai'yaknak zolgalaty okban. 
En el (ed) adom el árulom annak enmagamat 
ky kevnyerevl ev kevzelen. es ky vygad ev kev 
zelevel. En el hagyam magamat vrozny. az 
alázatos es meg vtalt (embertevl) embernek. 
En hagyom enmagamat meg gevzetny. az oly 
embertevl ky fenkyt meg nem zomorehtot. 
hanem bekeífegben al. Tahat az zent atya meg 
kerde hog ez evt jozagos myelkedetevk kezzevl 
mellyk job. zozat juve menyorzagbol mondván. 
Az yob jozagos myelkevdet. ky fenkyt meg nem 
zomorehtot megnem bantot. fem ev maga 
megnem zomorodot megnem bantatot. • : • itis. 

14. sor : ed szócskát a másoló törölte. 
14. sor : embertevl ua. 



dicens : Ego do me ; ego permitto me invénire ; vendo me ; 
ego permitto me furari; ego permitto me ab homine superari. 
Tunc abbas non intelligens oravit sibi manifestius illa declarari. 
Tunc vox de caelo venit dicens : Ego do me poenitenti ; ego 
permitto me in orationibus et laboribus fratrum invénire; 
ego vendo me üli, qui proximis compatitur et congaudet; 
ego permitto me furari ab humili et despecto ; et ego permitto 
me superari ab homine, qui nullum conturbat, sed stat in pace. 
Tunc abbas quaesivit, quis melior esset inter illos. Tunc vox 
de caelo venit dicens : Qui nullum turbavit , nec turbatus est. 

12 Példák Könyve 1510 177 



[37.] 
(19) 

Valanak három remetek, kyk mykoron ker XIV. 
dezkevdnenek evnen kevztevk yozagos myelkev 
detevkrevl. monda az egyk remete. En myn 
denkoron tevb bozzoíagos keuanahnok az vr 

5 iítennek zerelmeert. hognem mynd meny boz 
zvíag en reám ju. Az mafyk remete monda 
En az vr iítennek zerelmeert az engem jtyl///ev 
ember foha megnem jtyltem. Meg kérdek evte///t 
myre nem jtylte. felele. három okaert (me) nem 

10 jtyltem. Elevzer azért, mert lelevm magamat 
gonozbnak aznal ky en ellenevm zolt. Maíod 
zer azért mert fenky nem gondol az en bezedevm 
mel. es nem hyznek ennekevm. mykoron en 
az en rólam gonozvl zolorvl. zolok. A harma///d 

15 zer azért, mert az ky engemet meg zomor///e 
tot meg bantot. ha ma gonoz. holnapon y///ob 
lehet en nálamnál. Az harmadyk remete 
monda. En azt zeretevm ky engemet jnkab 
zeret. hognem (evnonga) evnen magát. My 

20 koron kerdeneek evtevle. ky volna az ky evtet 
jnkab zerety hognem evnen magát, felele 

9., 19. sor: me és evnenga szócskái a másoló törölte. 
A 7., 8., 14., 15. és 16. sort a könyvkötő megcsonkította. 
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Erant trés heremitae, qui cum quaererentur inter se de 
virtutibus, dixit unus, quod propter dilectionem Dei plus 
semper desidero turbari, quam mihi turbatores eveniant. Altér 
dixit, quod per dilectionem Dei numquam me iudicantem iudi-
cavi. Et requisitus, cur omitteret, d ix i t : Propter trés causas : 
primo, quia invenio me esse peiorem, quam ipse, qui locutus 
est. Secundo, quia nullus curat mea verba et non credunt mihi, 
dum de me male loquenti loquor. Tertio, si hodie malus est, 
quis mihi hodie iní'ert molestiam, cras potest esse melior, quam 
ego. Tertius dixi t : plus me quam se diligentem diligo. Et dum 
quaererent, quis ille essél, qui plus te quam se diligit, d ix i t : 

Forrása.- llcrolt, i. m. Cap. de üt. V. (Virtutes) Exemplum XXVIII. —Címe : 
Do virtutibus trium heremitarum. [Vö. Horváth PK] 

12* 



[38.] 
(20) 

az remete, ilis az ky engemet zeret hognem 
evnen magát, ky en érettem ev menyey zent 
atyát, es menyey orzagat el hagya. az ev 
tei tet ada kenokra. (oha) olyha engevmet tar 

5 tana tudna dragabnak evmaganal • : • ilis maria. 

Olvastatyk az pogan bevlchekrevl. hog jgen zeret 
teek az veztegíeeg tá r ta i t 
Valanak barom pogan bevlchek. kyk meg ker 
detenek myre hog ezenképpen zeretneyek az vez 

0 tegfeg tár ta i t , felelvén az elíev poganbevlc 
Socrates monda, mykoron zoltam gyakorta 
meg bántam. De valamykoron nem zoltam 
íoha megnem bántam. Az mafodyk bele 
vgy monda, egy bolond íem halgathat vezteg. 

5 Az harmadyk bevlc vgy monda. Egy zaat • 
es keet fevleket vettevnk az termezettevl. 
olyha azt mondanaya. hog fókákat kel 
hallanonk. es kevefet zolnonk • : • • — 
Á m e n i h s m a r i a 

A fölső lapszóion a másoltató (későbbi kéz) tollpióbája : fsor 



Jesus, qui propter me patrem et regnum contempsit, corpus 
dedit poenis, quasi nihil charius sibi haberer. 

* 

Philosophi dilexerunt taciturnitatem. 
Trés philosophi interrogati, qualiter sic taciturnitatem 

amarent. Respondens primus, scilicet Socrates, d ix i t : Loqui 
me saepe paenituit, tacuisse nunquam. Secundus philosophus 
dixi t : Nullus stultus tacere potest. Tertius philosophus d ixi t : 
Os unum et aures duas a natura recipimus, quasi diceret: multa 
debemus audire, pauca verő loqui. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit L. (Loqui) Exemplum XVIII. [Vö. Hor
váth PK] 



[39.] 
(21) 

Olvaftatyk egy példa az zent agyaknak eletevkben XVI. 
Az haragoffag ellen. Egy nemevnemev zent atya 
kerde yfaac apattvl.. hog myre feelnenek evtevle 
jllyen jgen az evrdevgek. felelő jíaac apát. My 

5 tevl fogva en barát vagyok. En meg zerzevttem 
azt en elevttem allany. hog az haragoffag az en 
torkomnak kyvevle foha ky ne menyen. Ennek 
okaert felnek entevlem az evrdegegek. mert az 
haragos embertevl nem felnek az erdegek. ha 

10 nem az bekeffeges embertevl • : • • ifes 

Efmeg olvaftatyk mas példa az haragról. XVII. 
Vala egy zent atya. kynek vala neve yllaryon apa///t 
ez jllaryon apai mene meg latogatny nemev 
nemev pyfpeket. Ez pifpek fogada ez zent atyát 

5 nagy zeretettel. es ada evneky enny madár huít 
Monda az zent atya az pifpéknek. Mytevlfogv///a 
az zent zerzetnek ruhayat fel vevttem. attvlfogva 
foha huft nem evttem. Monda az pifpek. My 
tevlfogva az pifpek fognék ruhayat fel vevttem 

u nem hat tani el alonny az embert ky engem 
meg bantot. fem en el nem aluttam. ha 
valakyt en meg bántottam, mygnem meg 

A ]2. és 16. sor végét a könyvkötő megcsonkít ott n. ,,Soio i'rosina" meg
jegyzés a másoltatótól a felső lapszélcn. 
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Interrogavit quidam fratrum abbatem Isidorum, seniorem 
Scythi, dicens : Quare te sic fortiter daemones timent ? Dixit 
ei senex : Ex quo factus sum monachus, studeo ne permittam 
iracundiam usque ad fauces meas ascendere. 

Abbas Hilarion cura visitasset quemdam episcopum, qui 
obtulit ei in mensam ferculum de avibus. Cui abbas : Postquam 
hunc habitum suscepi: carnes nunquam interim comedi. E t 
dixit ei episcopus : Ex quo habitum suscepi, non dimisi aliquem 
dormire, qui haberet aliquod advorsus me, nec ego dormivi 
habens aliquod adversus aliquem, 

Forrása: A magyar szöveg a Vitae Patrumot jelöli forrásnak s ott meg is 
található: ' Migne, PL. 73. 867. 

A Migne-féle szövegben az apát neve „Isidorus senior Scythi", 
de RiilTimisnál (a Migne-kiadás jegyzete : ,,nomine Isaac" Ruff. 
lib. III. n. 89) Izsák néven szerepel. A magyar szöveg tehát nyilván 
Ruffinus szövegformájára vezethető vissza. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. I. (Indulgentia) Exemplum XXI. — Címe : 
Ante ocoasus solis rcconciliare debemus fratribus. (Vö. Horváth PK) 

A példa megvan a Vitae Pal rumban is, a magyartól és Herolttól 
kissé eltérő formában : Migne, PL. 73.865. 
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[40.] 
(22) 

engezteltem evtet. Monda az zent atya. bochas 
ennekevm zent atyám pifpek. mert az te eletevd 
yob az en eletevmnel. ilis m a r i a . : — 

Efmeeg olvaftatyk egy példa az haragrvl gyvlevfegrel 
Vala egy kazdag embernek, egy leánya, mely lean 
nak ev vetekevdefeet haragyat gyvlevfeget. aleeg 
tavoztathagya vala el vala mely ember, hanem 
mynden emberrel vetekevdyk vala haragozyk vala 
gyvlevly vala. Mykoron ez lean meg holt volna 
el temetek evtet az cynteriomban. reggel leven 
mykoron népek az egy(hazhon)hazhoz mennének, 
latak hog az leannak ferebevl nagy fevft jv 
vala ky. mykeppen kemenchebevl. Annak okaert 
akaranak ez dolognak ez chudanak vegére menny, 
fevl nytak az íeert. es leleek az leannak ev tefte 
nek fevlíev rezet, az az. zvuet. epeyet.nylveet. 
es kezet, tevznek myat ta meg emeztetven. mely 
tagoknak myatta vetkezet vala. azon tagogba 
gevtretyk vala es. Az ev teltének alfo reze kedeg 
kevldevketevl fogva oda ala jlletlen meg marada 
az tevztevl. az z ev zevzefegének byzonfagara. 
i t i s . M a r i a , j o h a n n e s. 

11. sor : egyhazhon szóból a huzhon-t a másoló húzta ki. 



nisi pacificarem. Gui abbas : Ignosce mihi páter, quia tua con-
versatio maior est mea. Hoc in vita patrum. 

Herolt, i. m. cap. do lit. I (Ira) 
Exemplum XXVIII. 

Media pars puellae combusta est 
propter iracundiam. 
Puella quaedam fűit divitis filia 
ita iracunda, ita ut vir aliquis 
rixas eius et odia evadero posset. 
Tandem mortua in atria ecclesiae 
sepulta est. Et mane venientes ad 
ecclesiam, viderunt tumbam eius 
ad instar fornacis fumum eructan-
tem. Unde videro volentes ad hoc, 
protenderent, terram eiiciunt, et 
ecce medietatem corporis, partém 
scilicet superiorem ignis com-
busserat, scilicet cor, fel, linguam, 
manus, cum quibus peccaret. In-
feriorem verő partém, ab um-
bilico deorsum, ignis non attigit. 
suam castitatem hoc modo pro-
bante. 

Caesarius, Dialógus Miraculorum. 
lib. IV. cap. 22. 

Dicam vobls rem terribilem, 
quae in meis tcmporibus in villa 
mea contingit : Erat ibi puella 
quaedam bcne nata, et divitum 
filia, sed ita iracunda, ita conten-
tiosa atque clamosa, u t ubicunque 
esset, sive in domo sive in ecclesia, 
ibi rixas suscitaret, et beatum se 
indicaret, qui evadere posset fla-
gellum linguae ilhus. Tandem de-
functa est et in atrio ecclesiae 
sepulta. Mane venientes ad eccle
siam vidimus tumbam eius ad 
instar fornacis fumum eructantem; 
unde exterriti et videre volentes 
quid hoc protenderet, terram eici-
mus, et ecce, medietatem corporis 
superiorem ignis consumpserat, in-
ferior verő pars ab umblicio et 
deinceps illaesa apparuit . . ." 

Voluit Deus in eius cor poré 
ostendere, quantum ei piaceret vir
tus castimoniae, et quantum ab-
horreret vitium iracundiao : quia 
virgo fűit, castitatis gratia crura 
eius cum femoribus illaesa serva-
v i t ; et quia nimia iracunda erat, 
fel, cor, linguam, manum, cum suis 
sedibus ignis devoravit." 

Megjegyzés: A magyar és a két latin szöveg összevetéséből kitűnik, hogy 
a magyar nyilván a két latin között áll. Herolthoz is bizonyára több 
lemásolás és változtatás után jutott el Caesarius története. 



[41.] 
(23) 

Vala egy nemevnemev veen zent atya. hogy 
ky í'ekevt vala nagy nehéz korfagban tyzenkeet 
eztendeyg. Ez veen zent atyának zolgal vala 
egy jffyv fráter. De maga ez veen zent 

5 atya mykoron latnaya ev nagy munkayat 
ez jíí'yv fráternek es zolgalagyat. foha az 
veen zent atya. az jffyv fráternek mynd 
az tyzenket eztendeyg feni monda chak egy 
édes bezedevt es mynd enne nagy fok zolga 

10 latyaert es. Mykoron jmmar ez veen zent 
atya meg akarna halny. es ev kevrnyvle 
evlnenek az egyéb zent atyák, kezeet foga 
az veen zent atya. az jffyv fráternek, es 
haromzer monda neky. Idvezevlteffel. jd 

15 vezevlteffel. jdvezevlteffel. es ada evtet az 
véneknek mondván. Angal ez fráter, hogy 
ennekevm beteglevnek ez enne eztende(gy)yg. 
íem entevlem édes bezedevt nem hallót. 
Azért ennekevm nagy bekeffeggel zolgall • : • 



Quidam fráter per duodecim annos cuidam seni infirmanti 
fecit obsequium. Senex tunc cum vidisset eum laborantem, 
nunquam iIli sermonem placitum locutus est. Cum iam anima 
transiret de corpore considentil)us aliis, tenuit manum eius, et 
ter dixit e i : „salveris" ; et tradit eum senibus dicens : Iste 
angelus est, qui tol; annis mihi infirmanti servivit: nec tunc bo-
num sermonem a mo audiens mihi fecit obsequium. Haec in 
vita patrum. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. I (Infirmitas) Exemplum XXIX. Címe : 
Quidam duodecim annos servivit infirmo, nunquam dulee verbum 
fúit 8Íbi locutus. (Vö. Horvát li PK |. 

A példa nevekkel megvan a Vitae Pat rumban: Migne, PL. 73. 1041.: 
„Johannes minor Thaebaeus, disoipulus abbatis Ammónia, duodecim annis 
ipsi seni iní'irmanti Cecil obsequium : senex tamen eum vidisset cum labo
rantem, nunquam illi sermonem lilaiidum aut placitum locutus est (Ruff., 
lib. 111. n. 155. ; Pelag., libell. XVI. n. 4.). Cum autem de hoc mundo trans-
ii-et, sedentibus aliis senibus, tenuit manus eius. et dixit ei tertio : Salveris, 
salveris, salveris. l'.i tradidit illum senibus dicens: lile non homo, sed 
angelus est, qui tot annis mihi infirmanti serviens, neo bonum sermonem 
audiens, fecit tamen obsequium cum magna patientia." 



[42.] 
(24) 

Olvaftatyk egy példa. Vala jerufalemben egy pa XX. 
triareha. es ez vala jgen jgazfag zeretev. vg hog 
az jgaíert némelyek evtet az ev alatta valók kezzvl 
gyvlevlyk vala. Annak okaert ev rea hamys bevnt 

5 kevltenek. annak fevlette hytekkel erevfehtek. Az 
elíev meg efkevek es vg monda ha vgy nynchen 
mynt en mondom, tuz mya vezzek el. mert nőni 
kevnyen hyznek vala nekyk az patriarchanak 
meltoíagos eletyert. Az mafyk monda ha vgy 

0 nynchen mynt mondom, az kyral korfaga juyen 
en reám. az kyralyon kedeg vala farkas feb. Az 
harmadyk monda, ha vgy nynchen. ky apagyon 
keet lato zemem. ky mynt ezenképpen be telyek 
mert az elíev hamys tano. mynd ev hazaual. 

5 nemzeteuel. zolgayval. jozagaual. evzve legottan 
meg ege. Az mafj-k tano taípatvl fogva 
teteyg az farkas lebtevl meg emezteteek. Az har 
madyk tano ez rettenetevs dolgot halvan 
az ev taríyrul. az ev bevnet meg válla. 

a Annak okaert aznagy fyralmak myatta 
kyt tezen vala ez dologért, keet lato zeme 
ky apada mert nem lata tevbbe vele • : • ilis. 

1SS 



Legitur in história ecclesiastica, quod quidam patriarcha 
fűit Hierosolymis iustissimus, ita quod propter rigorem iustitiae 
a quibusdam subditis odiebatur. Unde imposuerunt sibi falsa 
erimina, quae etiam insuper iuramento firmaverunt ita, quod 
nisi ita esset, primus dixit, igne peream ; — quia non faciliter 
credebant eis homines propter excellentiam vitae ipsius patri-
archae. Secundus d ixi t : morbo regio ledar. Tertius d ix i t : 
Oculos perdam. Quod totus sic eventi propter peccatum per-
iurii factum contra infantem. Nam primus testis falsus cum 
omni domo, sua progenie et família ac rebus mox exuritur. 
Secundus a pedibus usque ad caput consumitur. Tertius talia 
audiens timens factum revelavit. Ideo pro nimio luctu oculos 
perdidit. 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. I . (Iurare falsum) Exemplum LX. — Címe : 
infamantes iustum cum iuramentis quomodo puniti sunt.[V*ö. Hor
váth PK.] 

Herolt utalása — legitur in história ecclesiastica — Eusehius 
munkájára vonatkozik, ahol a történet magva megvan : Migne, 
PG. 20, 542. : „lluius temporibus Narcissus . . . maxima verő ob 
praesentom vindictam, qua Deus calumniatores illius affioere dignatus 
fuerat." 



[43.] 
(25) 

I t zol az iras az zerzetevffevkrevl. kyk tunyán mongyak 
az ev zolofmayokat. kyre tartoznának ev regulayok 
zerent. kyrevl illyen chudalatos példa olvaítatyk. 

<ezis hoza uaio ezt is Lékel irnya.) 

5 Valanak ket doctorok. Mykoron ez keet doctorok 
az tanolfagnak helerevl. az ev hazayokban teertenek 
volna. Es hog jmmar mennének az vton. juta 
nak egy nagy erdevben. lis mykoron el eftvelevdevt 
volna, felnek vala ez keet doctorok hog evket vadak 

10 megne zaggatnayak. Azért jmadíagra adak ev ma 
gokat. hog az hatalmas vr iften evket meg men 
toneye zernyv halatvl. Tahat jme latanak távol 
való fevlden hoz\'ayok. egy claftromot. Es ez keet 
doctorok az claftromhoz tartanak. Mykoron jutottak 

15 volna az claítrom capuyara. kezdenek chergetny 
az claftromnak capuyan. Es az claftrpmnak f'eyedel 
me hozyayok juue. es be fogada evket jgen ev 
revmeft. Es az í'eiedelm ada evnekyk ételt. es 
italt, es nyvgolmat. Mykoron jutottak volna 

20 eyí'elyre i'el kelének az claftromnak baráty es me 
nenek az veternyere. Az egyk doctornak es. zo 
kafa vala hog eyfelenek jdeyen nag aytatoffagal 
az ev zolofmayat meg mongya vala. Myko 

A 4. sor későbbi kéztől (-redő betoldás. 



— A tunyán zsolozsmázó szerzetesek csudálatos példájának köz
vetlen forrását nem ismerjük. A magyar szerkezet annyira egységes, mond
hatni irodalmi tudatossággal összeállítóit, hogy megkockáztathatjuk a 
foltevést : a példairodalomban közismert misztikus keret felhasználásával 
ebben a logikus formában először magyarul ivódott. Lehet, hogy éppen az 
az alkotója, aki a kódexben nem sokkal e történet után következő egészen 
magyaros verses tízparancsolatot stb. dolgozta át magyarra. (A Nagyszom
bati és Érsekújvári kódex ugyancsak elmondja az esetet ; — a szövegek 
összevetéséből azonban kitűnik, hogy a Példák könvve szövege a legrégibb 
és legteljesebb.) (Nagyszombati-kódex 393—397. XvTár. III. 127—128. — 
Érsekújvári kódex 161—1(53. NyTár. IX. 136—137. 

A történet alighanem legősibb fogalmazása Jacques de Vitry-nél 
fordul elő (Dio Exempla aus den Sermones ferialea el communes des Jákob 
von Vit iy. I lerausg. v. Joseph Greven. lleidelberg. 1914. 3—5. —: Sammlung 
mittellateinischer Texte, herausg. v. Alfons Hilka. Bd. 9.). Ám a magyarban 
a szereplők purgatóriumban szenvedő lelkek, a latinban ördögök ; a 
magyarban két doktor kerül az erdő mélyén elrejtett szellemklastromba 
— a latinban ciszterci apát és kísérete ; mindkét szövegben szó van vendég-



[44.] 
(26) 

ron be ment volna az doctor az egyházba, lata tahat 
az barátok keetlele allottanak az karban.mykep 
pen zokaíok zerzetevffevknek. Es nagy íyralmas 
zoual chak ezt mongyak vala az barátok, o vr iíten 

5 myre hagyal el engemet. Maas felevl meg azt 
mongyak az karban, o vr iíten myre hagyal el 
engemet. Es az gyergya ky ev elevttek eg vala. 
chak aleg eg vala. Meg rettene ezeken az doctor. 
es kymene az egyházból, es fel kevtte az ev taríat . 

10 es mynd ketten bemenenek az egyházban. Meg 
latak ez dolgot, es halyak vala ez í'elyvl meg 
mondót jgyket mondany mondván, o vr iíten 
myre hagyal el engemet, es jgen chudalkoznak 
vala rayta. Mykoron jmmar meg virj-adot 

15 volna, mondanak az doctorok az claítromnak 
feyedelmenek. Kerevnk tégedet zeretev atyánk 
hog hyvaídbe az barátokat- mynd. mert 
jme eggykevnk predicaciot tezen nekyk. 
Monda az feiedelm evrevmeít tezem vraym. 

:0 Mykoron be gyvltek volna az barátok. El 
kezde az eggyk doctor az predicacyot jmez 
jgyken. Zolgallyatok vrnak nagy vigaííagban. 



látásról, de a magyar szerint a dok to rok esznek az eléjük t e t t ételekből, 
a la t in szerint azonban sa já t útieledelüket szedik elő a vendegek. Közelebbi 
rokonságot t a l á n csak az m u t a t , hogy a „szel lemszerzetesek" egyenkin t 
vonulnak ki a zsolozsmázás helyéről — igaz, hogy a m a g y a r szer in t a d o k t o r 
az imádság helyes módjáról beszél nekik, a l a t in szerint viszont az a p á t az 
angyali rendek hierarchiájá t adja elő. 

A tör ténet ferences jellegű vá l toza ta t ö b b he lyen meg ta l á lha tó : 
Livar ius Oliger, Liber F x e m p l o r u m F r a t r u m Minorum saeculi X I I I . 

(exoerpta e <'od. O t tobon . la t . 522.) A n t o n i a n u m . 2. (1927) 260—261. 
Chronica X X I V . Gcnera l ium ordinis m i n o r u m eum pluril jus appen-

dicibus inter quas excellit hucusque Lneditus Liber de l aud ibus S. Francisci 
FT. Bemard] A. Bessa. — Analee ta Franc iscana . 111. (1897) 299—300. 
Más változat hasonló kere tben uo . 436. 
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[45.] 
(27) 

Es mykoron az doctor nagy edeííegel predicallana 
az barátoknak. Tahat az barátok egyenként, ky ky 
mynd nagy íyrafíal kymegyen vala az egyház aytaya///n 
Es chak az í'eyedelm marada meg evmaga. Ezeket 

5 latvan az doetorok enneles jncab chodalkodnak vala 
ez dolgon. Monda az í'eyedelm az doctoroknak. 
Uraym ne alehatok azt. hog j t maftan claítrom 
volna, auagy my eleuen emberek volnánk. De 
jme ma nektevk az vr iften jgen nagy chodat 

10 jelentevt meg. Mert regen j t claítrom vala. es 
mynd ez barátok kyket lattatok, jt laktanak. 
es en evnekyk feyedelmek voltam. Es my az my 
regulánk zerent való zoloímat. tunyán, reften 
es aytatlan mongyvk vala meg. De jme az aldot 

15 vr ííten. nem vete<t> mynket pokolra, es élnem kar 
hoztat<ot> érette, az ev nagy jrgalmaffaga zerent. 
De j t vagyon mynekevnk kenőnk mynd addeg. 
mygnem meg tyztulonk az my fogyatkozaíonkbo///l 
Ennek ev byzoníagara jme en tytekét ky keférlek 

20 az capun. es en magam beterevk az capun. 
legottan touabba nem lágyatok az claltromot. 
hanem chak nagy langas fevítet. Ezek meg 
leueen. ky kefére az doctorokat az feyedelm az cap///un 

A 15. sor vetet szavának második t-je és a 16. sor (kar)hoztatol szavának 
utolsó kot betűje későbbi kéz javítása. 

A 3., 18. és 23. sor vége megcsonkítva. 



^ 
— A közös keret : szerzetesek indulnak útnak, éjjel eltévednek a 

sötét erdőben, szellemkolostort találnak stb. Az első és második történetben 
az útrakelés oka a gvárdián parancsa, hogy egy haldokló nemest megláto
gassanak, a harmadikban egy novíciust visz át mestere az egyik kolostorból 
a másikba, útközben megéheznek, megtalálják a hzollemkolostort és jól
laknak ; — érezhető a ferences jelleg : Isten még csodálatos úton is táplálja 
a szegénységet oly nagyra tartó barátokat. — Mindegyik történetbon elő
fordul a zsolozsma utáni prédikáció motívuma csak a beszéd tartalma más 
és más ; — nyilván az, amit a történet felhasználásának alkalma legjobban 
megkívánt. 

Figyelemre méltó, hogy a ferences történetbon már megvan a két 
személy, csak még nem doktorok, akik a tanulás helyéről indultak útnak. — 
A domonkosok számára már ez az indoklás lenne kézenfekvőbb : ők ugyanis 
a tudomány igazi kedvelői. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az idézett he
lyeken a ferences történeteket megelőzően ill. követően előfordul több olyan 
utazási keretbe állított példa, amelyben a testvérek Parisból indulnak út
nak. Párizs és az egyházi tudomány pedig a középkorban egyet jelent ; 
— különösen a domonkosok számára! 

A történet tartalmi magva — hogy ti. a tunyán zsolozsmázó szerze
tesek a purgatóriumban megszenvednek hanyagságukért — szintén elő
fordul a ferences krónikában (i. m. 340). A zsolozsmázó szerzetesek között 
megjelenik az elhunyt fráter és így szól : ,,Ego sum quidam fráter defunctus, 
qui in isto choro froqucnter malc divinum offieium recitavi, et ideo hic 
facere meum purgatórium fui a districto Judice oondemnatus, sed ora pro 
me, supplico ot ab ipsis poenis, quas patior, eitius liberabor." — A magyar 
történet összeállítására tehát megvolt minden szükséges tartalmi és formai 
anyag! (A példának egy változata megtalálható még Stcphanus de Bourbon
nál (Áncedotes historiques, cd. Lecoy de la Marche, Paris. 1877. 7ö. s.), 
amely szintén cisztercitákról tárgyal. 
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[46.] 
(28) 

es be tere evmaga az f'eyedelm az capun. legottan 
ev elevlek el enezeek az clartrom kyt elevb latnak 
vala. Es latanak az claftrom helyen, nagy lan 
gas fevítet. Es az langas f'evítbevl jllyen zozat 
jvualaky mondván, jay mynekevnk. hog my 
nem zolgaltonk az my terevmtev iítenevnknek 
garían es vigan. Ezeket latvan es halvan az keet 
doctorok. nagy halat adanak az vr iítennek. hog 
jllyen nagy chudat mutatót volna meg evnekyk. 
Mert ez velagban elének, mendeneket erre ta 
nehtnak vala. hog az ev zerzet zoloímayokat ay 
tatoffagal meg fyzetneyek az vr iítennek. Valyon 
my lezen en iftenem azoknak, kyk nem hog chak 
aytatlan mongyak meg regula zerent való zolof 
mayokat. De jnkab haragofíagnak. es dagalyoí 
íagnak myatta el hagyak ev zoloímayokat. 
byzonyaual egyebet nem mondhatonk. hanem 
chak az zent agoítonnak mondafat. holot ezt 
mongya. Atkozot ember az. ky az vr iítennek 
zolgalatyat tunyán, reften. es gonozvl tezy. 
Ezt zent agofton doctor mongya. <it vege vagyon) 

Ezt irtak vrnak eztendevében. Ezer evtzaz tyz 
eztendevben. Ezen eztendevben kezteek chynalny 
boltozny az egyhazbely fanctuanomot. : • • 

A 21. sor it vege vagyon figyelmeztetése későbbi kéztől ered. 

l'M 





[47.] 
(29) 

{terdeet. es erze ev magát meg kevnyebevltnek. 
ezeknek vtanna fel íerkene almából jgen chodal 
kozyk vala azon hog hol volna ev. es hog kevnye 
ben volna. Monda ez beteg az ev felefegenek es 

5 fyaynak. hol vagyok en maftan. mondanak 
neky. az te hazadba vagy te maftan. monda 
ez beteg el vittetek volté engemet valamely 
hehe. mondanak evk. nem vitevk. Tahat 
ez beteg mynd meg monda evnekyk valamyt 

0 latot vala. es kére evket hog el vinneek evtet 
zekeren az koporfohoz. Mykoron ez beteget el 
hoztak volna az koporíohoz. es jllette volna az 
koporfot. legottan meg gyogula. es halat ad 
van vr iítennek es zent margyt azzonnak 

5 laban mene hazahoz. Ezeknek vtanna egyne 
hány eztendev el mulvan. ezen embernek ze 
me jge faya. vghog embereket e nem elmerhet 
valameg. íogadaft tevn zent margyt azzonnak 
hogha evtet meg gyogehgya. tahat az ev tyz 

0 teffegere eztendeyg mynden zerdat meg bevhteln 
Ez fogadás vtan meg gyogvla az ev zeme • : • — } 

A lapot későbbi kéz többszörösen átlósan áthúzta, mivel ez a lap a Mai 
legendához tartozik. 



. . . Quodque virgo ipsa dulciter eidem apparens et ipsius 
genua suis sanctis manibus palpabat et ad tactum eius con-
valescebat de infirmitate f'ortisque fiebat. Excitatus a somno 
propter vehementem impressionem visionis et experientiam 
sensibilem inchoate sanitatis, stupebat et mirabatur, ubi esset; 
et circonspiciens per domum, vocavű uxorem et filios et inter-
rogavit eos dicens: ,,Ubi sum ego ?" At HU responderunt: „Domine 
vos estis in domo vestra." lile subjunxit: ,,Fui ego portatus ad 
aliquem locum?" Responderunt: „Non." Tunc exposuit illis 
totam seriem visionis, rogans, ut ad sepulchrum Sanctae Virginis 
portaretur. (Jum autem illa die portare distulissent, nocte 
sequenti Beáta Margarita iterum eidém apparuit et ipsum tetigit 
ac dulciter manibus impulit dicens : „Surge, quid facis miser? 
Surge, vadé ad sepulchrum et sanaberis!" lile ex iterata visione 
certií'icatus, confortatus ac semiplene sanatus, uxor, filiis et 
amicis iterata visionis seriem enarravit. Et confestim ab illis 
congratulantibus in vigília exaltationis sanctae crucis fűit in 
curru ad insulam deportatus et applicuit ad domum sororis suae, 
quae in insula morabatur. Die verő sequenti mane ante missam 
duo viri de domo sororis portaverunt eum ad sepulchrum. sanctae 
virginis et offerebant ei paraliticum iacentem in lecto. Quamcito 
verő sepuehrum tetigit, incontinenti perfectissime sanatus fűit. 
(Nápolyi legenda II . 41., Gombos, t 'atal. III . nr. 5044.) 

Petrucchius . . . vir nobilis de Catha diocesis Ariensis habuit 
infirmitatem gravem in oculis per trés menses et tantas patiebatur 
nebulas oculorum, ut homines cognoscere non valeret. Promisit 
in corde suo, quod ad honorem Sanctae Margarétáé omni quarta 
feria usque ad annum continue ieiunaret, si eum ab illa passione 
curaret. Emisso voto fűit statim totaliter liberatus. 

(u. a. II. 30.) 

A Kátui Petrik gyógyulását tárgyaló osonkaszövegü elbeszélés isme
rős a Margit-legendából is, mégpedig két változatban (173—175. ; 192—194.). 
Az első Marcellus legendájának bolognai változatán alapul [Quedarn 
legenda beatae Margaritae de Ungaria Ordinis Praedicarotum c. „A" jel
zésű kéziratot (134(5—1398.) Böle Kornél nyomán (Szt. István Ak. Bölcs, 
és Hittud. Oszt. Felolvasásai. III. (1937. 17—43.) kiadta Gombos, (Catalogus 
III. nr. 4322] ; a második Ircgi Miklós vallomásának szövegén (Veszprémi 
Oklevéltár I. nr. LXXV. 334—335. lap.) alapul. Volf túloz a lapok össze
keverésére vonatkozólag : a vízjelekből nyilvánvaló, hogy csupán az össze
tartozó 15. és Ki. levelet keverte Háskay a Margit-legenda papíranyagából 
a Példák Könyvébe. Lovas Elemér (Árpádházi Boldog Margit első életrajzá
nak írója — Marcellus, A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola 1940/41-i 
évkönyve. Pannonhalma. 1941. 37. lap.) szerint a Példák Könyve szövege 
egy ma már elveszett vallomásra épül. Véleménye szerint nem a Margit-





legenda számára íródott : indokolatlannak tartja, hogy a két változaton 
kívül a csodának még ezt a harmadik változatát is belefoglalták volna a 
Margit-legendába. Horváth Gyrill: (A Margit-legendáról, I tK. 16 (1906) 
467—468.) összevetéséből egészen világos, hogy szövegünk szorosan kap
csolódik a Nápolyi-legenda (Gombos, Catalogus I. nr. 5044.) fogalmazásához, 
bár annál lényegesen rövidebb. Bizonyosra vehetjük, hogy a magyar Margit
legenda latin előzménye tudatos szerkesztés eredménye, szerzője az első 
elveszett tanúkihallgatások adatait felhasználó, Marcellus által szerkesztett 
Vita alapján dolgozott, a második jegyzőkönyv adatait is bőven felhasz
nálta, sőt későbbi — legendáris — elemekkel is bővítette munkáját. A jegy
zőkönyvben jelenleg két tanú vallomása szól Kátai Petrik csodás gyógyulá
sáról. A kihallgatott tanúk által megnevezett Xicolaus de Catha, Joannes 
de Pest, Ursula és leánya feltételezhető vallomása elveszett : ezekben sejt
hetjük szövegünk közvetlen forrását. 



[48.] 
(30) 

Oluaftatyk egy példa arról, hog mely vezedel XXII. 
mes legén zerzetes embernek hamijs marhat 
venni/ valakytvl. es vele elnij • • : — 
Vala egy zent atya. kynek vala neue furfeos. 

5 ez zent atya mykoron volna halának jdeen 
es az ev lelke kyment volna az ev teftebevl 
es ment volna az jgaz byronak eleyben. 
Az (be) pokolbely evrdevgek vadolyak vala ez 
zent furfeoft vr iftennek elevtte. De nem 

10 lelnek vala femmy bevnt kyt ez zent atya 
nak zemeben vethe[lenek, hanem chak 
azt. hog nemykor vevt vala egy kaapat. 
némely vfuras kerefkevdev kalmartvl. 
De mykoron iítennek angely jmattanak 

15 volna ez zent atyáért , meg zerze engede. 
az vr iíten hog ez zent atyának lelke, (f) 
efmeg meg teerne az ev teltéhez, es ez 
bynrevl hog el vevtte volt az kaapat pe 
nytenciat tartana. Annak okaert az 

20 eggyk evrdeg meg haraguek az vfuraf 
nak lelkére, ky ev uelek az kenban vala 

Az első három sor piros az eredetiben. 
8. sor : be szócskát a másoló törölte. 

16. sor végén f törölve. 

202 



Quidam accepit capam ab ursurario, quomodo punitus est. 
Cum aniraa Beati Fursei egressa esset de corpore, daemones 

eum ante tribunal iudicis accusabant, sed non inveniebant, 
quod ei obicerent, nisi quod aliquando cappam a quodam fene-
ratore receperat. Sed angelis sanctis orationibus pro ipso de-
crevit Dominus, ut anima ad corpus rediret et paenitentiam 
ageret. Un de unus daemon iratus, animam 

Forrása: Herolt, i. m. Cap. de lit. U. (Usura) Exemplum XLIII. LVö. Hor
váth PK] 

Fursous úgy látszik, ismert szent a középkorban, mert törté
nőié többfelé megtalálható : így a Legenda Aurrában (i. m. 639.), 
Temesvári Pelbártnál (De tempore 22 &), aki Beda História Anglo-
rum-ából merített, és sok más kéziratban. (Vö. Exompla aus Hand-
sohriften des Mittelalters herausg. von Joseph Klapper. Heidclberg 
1911. Sammlnng mittelált. Texte. Bd. 2.) 



[49.] 
(31) 

es hagehta ez karhozot lelket zent furfeofra. 
kybevl ez zent furíeos anne keent zenuede. 
hog ínynek vtanna ieltamada zent f'urfeos 
meg lattateek az ev orchayan. az pokolbely 
evrek tevzzel meg gyvladot vfuras karho 
zot leieknek meg egetefe. Jóllehet hognem 
hyzyvk hog ez zent atya tu t ta volna, hog 
az kaapa vforabol való volt. De meg kel 
let volna tudnya. myert kedeg megnem 
tut ta . annak okaert jgen erevffen meg 
kenzatek. Annak okaert az tudatlaníag 
megnem ment embert iftennek elevtte • : • 

Dycheretevs az ember iftennek elevtte. ky vranak XXIII. 
iítenenek tugya akaratyat. \T. Melyet megnem tud 
hatónk, es nem jduezevlhetevnk. ha megnem tano 
lyvk. az tyz paraneholatokat kyt ky ada vr iíten moyíes 
prophetanak 

Egy iítent hyg. heyaban neueet ne emlehed. jnnepet 
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a quo cappam receperat in eius faciem proiecit. Unde postquam 
fuerat suscitatus, apparuit in facie eius exustio ex anima 
feneratoris igne gehennae succensa. Nec tunc creditur sanctum 
virum scivisse illám eappam í'uisse fenore acquisita, sed inquirere 
debuit. Hoc Arnol. 

A XXIII. szövegegységet latin versekre utaló, de a feldolgozás for
májában önálló utakon járó szabad ál költésnek tekintjük. Valószínű, hogy 
a verseket a kapitulumbun — esetleg a hívek a templomban — hangosan 
imádkoztak, (a középkorban a tízparancsolatot is imádkoztak!) vagy éne
kelve emlézték. Feltehető az is, hogy a kapitulumban fatáblákon kifüggesz
tették a verseket. ,s az apácák ezekéi olvasták vagy éppen ezeken tanul
tak olvasni. (Vö. Mihálvfi Ákos, Az Igehirdetés- Budapest 19272. 31.; 128. 
sk.; 205. sk.; stb.) 

Forrásaival Szilády Áron (Vegyes följegyzések I tK. 5. (1895) 120— 
124) és Horváth Cyrill (Középkori magyar verseink. — Régi magyar költők 
t á r a i . — Budapest. 1921.'-) foglalkoztak. 



[50.] 
(32) 

jly. a tyádat anyádat tyztelyed. 3C. Ne evly. íoha ne vroz 
tefty bynt el tauoztas. hamys tano nelegy. mas ember 
nek jozagat felefeget leányát bynre ne keuanyad. 

Akarónké be menny fenes menyorzagban. tarchonk 
5 parancholatot ez gyarló velagban. ~XJ. Syraffuk meg 

bynevnket. tauoztaffuk azokat, menden ketfegne 
kevl megevnk evrek életben, meg jgerte vr iíten 
iefus criftus ámen : . _ 

Heet halálos byneket tugyvk tauoztatny. ha me 
10 lykben veetkezevnk tanolyvk meg gyonny. ~XJ. 

Elfev gonoz keuelfeg. fefuenfeg. haragoííag. tefty 
faytalanfag. torkoííag. es jrygfeg. hetedyk 
es vtolfo joraulo reftfeg.. _ 

Pyros roíat ha zednek. pynkeít jdeeben. mykent 
15 annak jllatya. es meg vigaztalya. ~XI. ígyen 

vronk ieíufnak evt mely lehet gondoluan. kerezt 
fan í'yggeztveen vigaztalya zyvevnket. oltalma 
zya (lelkek) lelkevnket evrek kárhozattól. 

18. sor : lelkek szót a másoló kihúzta. 
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Az első szakasz előkészíti a másodikban közölt verses tízparancso
latot, amelynek latin formája megvan Jobanncs de Verdena, Dormi secure 
c. művében (De tempore XLVI) és az Egyetemi Könyvtár 98. sz. latin kó
dexében : (9b) 

Unum crede Deum nec vane jure per ipsum, 
Sabbata sanetifices ; habeas in honorc parentes, 
Non sis oecisor, fur, morchus test is iniquus, 
Alterius nuptam, nec rcm cupias alicnam. 

A harmadik szakasz a negyedikben felsorolt hét főbűnhöz bevezetés. 
(Vö. Peer-kódex töredéke ; Nagyszombati kódex 257. ; Gyöngyösi-kódex 
<il—04.) 

Az ötödik és hatodik versszak a passiókra emlékeztet. Szép költői 
képei egészen magyarosak. (Vö. Nagyszombati-kódex 276). 



[51.] 
(33) 

Genge roi'a meg heruad mykort hevíeg ery. zyz 
maria heruada zent kereztfa alat. X7. kyrevl 
meg emlekezzevnk róla ne feletkezzevnk. mert ev 
lezen nekevnk halalonknak jdeen zent fyanak 

5 elevtte byzon remenfegevnk. 

Evt erzekeníegeket retez alat tarchuk. hog ezek 
nek ablakán ne hafíon my reánk. XI. My lel 
kevnknek halalat. mykent mongya propheta 
az zent jeremyas. engeztelven az népet, hog 

10 reyayok ment vala az evt (ablakokon) ablakokról. 

Ez ablakok nem egyebek kyrevl zol propheta 
chak az erzekenfegek kyket jol evryzzevnk. X". 
Elfev latas. ma hallás, harmadyk illatozás, 
negyedyk az jzles. evtevdyk es vtolfo kyt mynd 

15 tellyes teftevnk tar t az gonoz jlletees.. _ 



A két utolsó szakaszt Szilády is, Horváth is Jeremiás 9,20.-hoz írt 
Szent Jeromos kommentárból eredezteti. Jer. 9,20.(21) : ,, . . . quia ascendit 
mors per fenestras nostras disperdore parvulos deforis, iuvenes de plateis." 

Jeromos kommentárja: (Migne, PL. 24. 745.) „Quod quamquam et 
spiritualiter possit intelligi, eo quod per omnes sonsus ad animae interitum 
mors introeat peccatorum ; tamen et de Babyloniorum impetu intelligi 
potcst . . . " 

Az öt érzékszervet összefoglaló vers a Hortulus animae-ben is megvan 
(ed. 1519. Basel. 2r.) : 

Sünt sensus quinque, quorum peccata relinquae 
Gustus, odoratus, auditus, visio, tactus. 

Az Egyetemi Könyvtárban is található egy kódex (Cod. lat. saeo-
XVI. Nr. 14'4. 129"—131°), amelyben a tízparancsolat, a hét főbűn és az 
öt érzékszerv egymás után van említve. Már ez is mutatja, hogy ez a vers 
olyan tárgyakat foglal össze, amelyek a középkorban széltében ismertek 
és együtt alkalmazottak. 

14 Példák Könyve 1510 



[52.] 
(34) 

Menden zerzetes embernek, menden napon egyzer 
meg kel gyonnya. Elevzer. az jdevnek el veztei'erel. 
az az. ínyképpen mulatta el az jdevt. .Jóban auagy 
gonozban. Mafodzer az kevlembkevlemb gondola 
tokról, mynemev gondolaty voltának az napon 
gonozok auagy jok. Harmadzer az tyzteletleníeg 
revl. kyk voltának iftenhez auagy emberekhez. 
Az az. ha az zerzetevs ember tyzteletlenfeget tevt 
az vr ii'tennek. ifteny karomlafoknak gondolaty 
mya. Auagy embernek, es evregbeknek tyzte 
letleníeget tevt bezedenek myatta. Negyedzer 
azrol hog ha vr iítenrevl. es az ev jo tetelerevl 
az napon el feletkevzevt. Evtevdzer az evreííe 
ges bezedekrevl. es hamys hazukfagokrok. kyket 
az napon zolt. Hatodzer. az velekevdefekrevk 
keetfegekrevl. mynemev velekevdeíek gyanofa 
gok voltának ev benne valamely emberekhez. 
Hetedzer az haragolíagrol. es az gonoz zomoru 
fagrol. es az gonoz evrevmrevl. Nyolchadzer 
az zent zolofmarvl. ínyképpen monta. az 
napon az zerzetes ember az napon ev zolof 
mayát, aytatofíone auagy nem • : — -



A következő bárom lap latin forrása ismeretlen abban az értelemben, 
hogy nem ismerünk olyan latin szöveget, amellyel szószerint egyeznék. 

Tartalmilag és szellemben megegyezik a Szent Bernátnak tulajdo
nított szöveggel — Mondások a szerzetes embereknek —, amelyeket legalább 
részben Augsburgi Dávid ferences írt a XIII. Században. 

Az első rész, a kerek, nyolc pontba foglalt lelkiismeret vizsgálati szkéma 
;i Szent. Bernát müvei között található ,,Ins1ructio"-val egyezik legjobban. 
(Inslrurtio. Quomodo possit in bono proficere et piacere Deo. — Migne, PL. 
184. 1171—1174.) 

A harmadik pontnak pl. (G—II sor) a latinban az ötödik pont felel 
meg legjobban: „Quinto, ut nullum quantumounque miserum despiciat: 
sed erga omnes ínalcruo moveatur affcctu ; ut sic omnibus compatiatur 
intimé, sicut compateretur mater unioo filio suo. Omnes eorum miserias 
reputet esse suas, et sicut sibimetipsi, si tamcn possit, subveniat. Omnes 
etiam pauperes ut patrono.s revoreri debet ; quia ipsi sünt qui alios reeipiunt 
in aetérna tabernaoula." 



[53.] 
(35) 

ha te zerzetevs ember azt kérded, hogmy legyen az 
zerzetben jól elny. Vgy mond zent bernald. az 
zerzetevffevknek. Te zerzetevs tanolyad meg. 
es en meg tanehtlak tégedet jol elneed. Az az . 
jmadkozzal. agy alamyfnad. ha vagyon aldo 
mafod feyedelmettevl. Vigyáz, behtely. es ezen 
keppen mendenkoron jol elz. Nemykoron 
jry. Nenvykoron vigazy. Nemykoron jmad 
kozzal. Nemykoron tanoly. es nemykoron 
munkalkogyal. Ezenképpen lezen az jdev 
reuyd. es az dolog muka kennyv. Távol 
legének az zerzetes embertevl. az gyenye 
revíegek. az ragalmafíag. az torkoffag. 
az zugodas morgodas. Az étel meg végez 
veen zerzetes agy halat vr iftenek. 
Bekefi'eg vagyon az cellában. Az cellának 
kyvevle nynchen egyéb hanem chak hada 
ko(j)zas. Áz cellát kevueffed. ha keuanod ieíuít 
meg lelned, látnod. Ha te bekeííeget kerefz 
celládból ritkán juzky. Az cellában, jmad 
kozzal. jry. tanoly. alogy. oluas zent jraft. 
auagy gondolkogyal az vr iftenrevl • : — 



A második rész — a magyarban is Szent Bernátnak tulajdonított 
mondások — szintén szabad átdolgozás. Latin megfelelője : Formula ho-
nestac vitae. (In eodice Cisterciensi exstat eum hae epigraphc : Formula 
honestae vitae, data a S. Bernhardo, sicut creditur. Kidem etiam in manu-
seripto eodice Ecclesiae Parisionsis tribuitur, sed perperam. (Migne, PL. 
184. 1167—1171.)) 

A bevezető rész megfelelője pl. : ,,Petis a mc, fráter eharissime, 
quod needum a suo provisore audivi aliquem petiisse. Verumtamen, quia 
id instanter tua deposcit devotio, cui iuste et rationabiliter petenti aliquid 
in Christi nomino negare non valeo ; formulám honestae vitae brevi tibi 
depingam . . ." 

A harmadik rész latin megfelelőjének tekinthetjük : Varia et brevia 
documenta pie seu religiose vivendi. (Migne, PL. 184. 1173—1174). — Az 
egyezés ill is csak olyan mérvű, mint az előző példákban. 

•-



[54.] 
(36) 

Tytkot tarc. keuefet zoly. jgaz mondó légy. Nelegy fe 
reny gonozokra. haragot meg ehnyec. agy helt 
evregbeknek. rut dolgot vezteg halgaffad ne zolyad. 
jrgalmas légy. emlekevzzel meg halalodrvl. be 

5 keHeget tarc. Engedelmes légy. Ezeket tarchad 
es jduezvlz. Ezeket zent bernald mongya. 
Mynd nyayan felyvk az halalt. de jay mert 
nem vagyon kezek. 

Ezek azok kyk el eytyk az zerzetefeket. 
0 Elevzer el mulatny femmynek alehtany az kyfded 

byneket fogyatkozal'okat. penytencia nekevl. 
Maíodzer. zolnya evres hazontalan bezednvket. 
liarmadzer. rytkan aytatlan gyonnya. 
Negyedzer. rytkan oluafnya jmadkoznya. 

5 Evtevdzer. chalardfaggal es hydegen mondany 
az ifteny zoloímaht : • 

Ezeket kel tartany mynden jo zerzetévinek 
elevzer ritka bezedet. maíodzer vidám orehal. 
harmadzer zemermes tekentetevt. Negyedzer 

s meg ert erkevchel való jaraft lepcft. Evtedzer. 
keez engedelme ff eget. hatodzer mely alázató ff agot. 





[55.] 
(37) 

Olvasftatyk egy példa. Egy ártatlan gyermekrevl. hog XXV. 
mely gyermek meg tar to t ta vala az kereztfegnek ar 
tatlaníagat. 

Vala egy gyermek kynek vala evt eztendeye. 
5 es ev vala tyztelendev zvlektevl támadót. Mely 

gyermek mykoron elevzer lat tá volna zent í'e 
renchnek fyayt. az mynorokat. meg kereeh 
az gyermek az ev zuleytevl hog ev es járhatna 
olyatan ruhában, mykeppen az mynorok. 

10 Az ev zvley alehtak hog ezt ev keuannaya 
az ev gyermekíegeert. es meg hagyak neky. 
Annak vtanna az ev zvley nagy zerelmel ezek 
ben veueek. hog az gyermek kezdee az mynor 
fraterevknek zokafokat tartany. kezde az gyér 

16 mek jarny mezehtelen lábbal, es kemény 
otromba kevtellel evuedevzny. Aranyat ezeví 
tet vtalny. es jlletny nem akarya vala. 
kyrevl tevrtenek jllyen chudalatos dolog. 
Annak okaert egy jdevben juuenek ez gyér 

20 mek atyahoz nemev nemev kerefkevdev 
kalmárok, kyk mykoron latiak volna, ez 
gyermeken ez zerzetnek ruhayat jgen ehu 

-

216 



Ultimo notandum est exemplum de quodam puero innocenti, 
qui innocentiam baptismalem servavit. E t legitur in libro de 
apibus, 

quod quidam puer annorum quinque de honestis valde 
parentibus fűit ortus, qui primo visis fratribus ordinis minorum, 
a parentibus petivit, u t eorum habitum vestiret. Sed cum illi 
quasi puerile dictum aestimarent, postmodum adverterunt cum 
diligontia, quod puer coepit consuetudines ordinis minorum 
servare, incedere nudis pedibus et dura chorda percingi, argen-
tum et aurum sommopere vitabat attingere. Et in hoc articulo 
casus aooidit rarus et mirus valde. Unde negotiatores quidam 
ad hospicium patris eius venerunt. Qui videntes in tali puero 
habitum talem 

Forrása: Herolt XX. beszédének záradéka Q betű alatt. (Vö. Katona, 
Adalékok . . . i. h.) 

A Discipulus utalása — legitur in libro de apibus — Katona 
szerint Tliomas Chantimpratensis, Bonum universale de apibus c. 
munkájának töredékére vonatkozik. — Vö. Érsekújvári kódex: 
NyTár. 9. 63—64. 



[56.] 
(38) 

dalkozanak rayta. Es mykoron az kalmárok 
meg értettek volna, hog az gyermek pénzt jgen 
vtalna. ez kalmárok egy édenben auagy pahar 
ban vétenek egy pénzt, es az vtan bort tevlte 

5 nek az 1 pohárban, es adanak jnnya az gyermek 
nek az pénzrevl. Mykoron ez gyermek az bort 
meg j t t a volna, es az pénzt lattá volna az pahar 
nak fenekéén. Tahat ez gyermek kezde nagy 
rettenetevlfegel kyaltany. az pohart el vete. es ev 

10 kezeyt el teryeztveen. zemeyt fel emelvén me 
nyorzagban. vgy mond vala. Te tudod men 
denhato vr iíten. hog tudatlan zepplevfehtettem 
meg az en zerzetevmet. De maga ez gyermek 
az feleimnek myatta. ky val vala abból hog 

15 ev az penzrevl jt volna, meg kezde íargulny. 
es az ev orchaya meg feketevle halának kefe 
revfege mya. kevzelehtven halara. kyt my 
koron latot volna az ev atya. es az ev anya. 
jgen meg jiedenek. es jgen hamar papot 

!0 hyuatanak. es meg oldoztatak az gyermek 



mirati sünt. Et cum intcllexissent puerum omnem vitare pecu-
niam, unum minimum in proí'undum vasis, quo bibebant la-
tenter iniecerunt, et cum modico vino puero poculum porrexe-
runt. Qui ut oxhausto vino nummum vidit, exclamans horrifice 
vas periecit, tentisquo in caelum oculis et manibus d ix i t : 
Tu nosti, Deus omnipotens, quod inscius ordinem meum violavi. 
Hinc tremebundus expalluil et quasi ad mortem tendens nigredo 
faciem eius occupavit. Quando videns eius páter, expavit et 
currens pro sacerdote adduxit eum. Qui puero absoluto 
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[57.] 
(39) 

ezbevl hog ez oly pohárból yt volna kyben pénz 
volt. legottan hog az pap az gyermeket meg 
oldoza. es ev kezet rea vete. az gyermek meg 
gyogula. Ezeknek felette ez bodog gyermek. 

5 jnnep napon az zomzeed gyermekeket az vcha///n 
evzue gevhty vala. es kyk ev kevzzvlek gonoz 
erkevlchuek valanak. auagy keuelyek vala 
nak. auagy zeep ruhában járnak vala. Eze 
ket meg feddy vala. kyk kedeg yo erkevlchv 

0 gyermekek es aytatoífok valanak. azoknak me 
nyorzagnak dychevíegeet jgyry vala. Nemy 
koron kedeg ez aldot gyermek, az egyéb gyér 
mekcheket jmadfagra. páter nofterre. Aue 
mariara tanehgya vala. es mongya vala 

5 mely jgen jo az iftennék anyát jduezleny. es 
zolgalny az angely jduezlettel. az aue mariaua///l 
Ez jllyen fele tanolfagra. es jdueífeges jnteíre 
az gye(r)mekekkel es iffyakkal. az vének es. oda 
futnak vala. es chodalatos keppen gyenyerkevd 

0 nek vala ez gyermeknek ezefíegeen. es ev Felel///c 

Az ő., 16. és 20. sor végét uz újrnkötéskor mogesonkítolták._ 
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manum imponens eum a dolore et poena mitigavit. In piatea 
puer sedens pueros vicinorum diebus sollemnibus convocabat, 
ut eos si discordes essent in moribus, si superbi, si ornatis 
vestibus incederent, argueret, benis verő pueris caelorum gló
riám promittebat, interdum eos docebat orationem dominicam, 
scilicet Páter noster, et quod bonum esaet matri Christi in ange-
lica salutatione et genul'lexionibus servire. Ad has pueri con-
vocationes et exhortationes senes ipsi cum minoribus concurre-
bant, et miro modo delectabantur in prudentia et responsis eius. 



[58.] 
(40) 

tyn. Az ev tulaydon atyát , mykoron hallya va 
la. hog ev eíkenneyek. auagy meg rezegevlne. 
auagy valamyt ev myelkevdetyben nem yot. A 
atyán kenyerevlveen. íyralmakal meg feddy 
vala evtet monduan. Zeretev atyám, nemdee 
az (j) my plebanofíonk az zent egyházban, vgy 
mond, hog valakyk ezeket tezyk. azok iftennék 
orzagat nem byryak. Az ev anya es. myko 
ron egy jeles jnnep napon, fel evltevzet volna 
verevs fcarlat ruhákban. Ez ártatlan gyér 
mek ezt latvan. nagy nehéz meg keferevdevt 
leiekkel, meg leddé az ev anyát mynd az kevr 
nyvl évieknek elevtte monduan. es mutat 
van az ev vyaval. az ev anyának, az fezvlel 
nek kepeet. Vgy mond vala. Nézzed anyám, 
nézzed anyám, es laffad my vronk iefus cril'tu 
Üt. mezehtelen az kereztían fyggeny. es zent 
vereeuel meg vereíevlny. es te en anyám 
ev neky bozzvfagara. te magadat meg ekeífeh 
tevt ted veres fcarlattal. Oltalmazzad maga 
dat anyám, oltalmazzad magadat zeretev 
anyám, hog az verevs i'cailat ruhakert 



Patrem proprium iurantem vei levem in gestibus vei ebriosum 
si quando videbat, ei compatiendo et quasi cum lacrimis argue-
bat dicens : Páter charissime, numquid presbyter noster in 
ecclesia dicit, quod qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt. 
Matrem quoque, quae cum in sollemnitate quadam optimis 
scarlatis et rubicundis vestibus uteretur cum gravi maerore 
corripuit in ecclesia coram consedentibus dicens ; digitoque 
demonstrante imaginem crucifixi: Intuere mater, intuere et 
vide Dominum nostrum Jesum Christum nudum in cruce pen-
dentem sanguine rubricatum et tu te in contumeliam ipsius 
vestibus scarlatis adornasti. Cave mater, cave charissima, ne 
pro rubore vestium 



[59.] 
(41) 

ne effel az evrek kenokra. Tahat az ev (az) anya 
az ev f'yanak jgyt halvan jgen meg rettene. 
es az ruhákat leuete. touabba nem akara az 
fele ruhákkal eltetny. Ez bodog gyermeknek 

5 erkevlchy. es myelkevdety mutagyak vala ev 
benne, jozagos myelkevdetevknek tevkelletevf 
fegeet. es iftennék malaztyat. Ez aldot gyér 
meknek meeg nem vala heet eztendeye. 
Mykoron meg hala. Azért mykoron ez az 

10 ártatlan gyermek, kevzeleytene az ev halalar///a 
meg gyonek nagy aytatoííagal az papnak, 
es kére criftufnak zent tefteet. De az pap 
nem ada neky criftufnak zeni teíteet az ev 
gyermekfegeert. Az gyermek kedeg chuda 

15 latos jmadfágnak malaztyaual. ev kezey 
el teryeztven mennyorzagra monda. The 
tudod vram iefus criftus. hog nagy keua 
natoffagal keuantalak en. tégedet hozzam 
vennem, kertelek tégedet hog nekem 

20 agyának tégedet, meg tevttem myre 

1. sor : az utolsó az szót a másoló törölte. 
A 10. sort a könyvkötő megosonJdtotta. 

224 



poenas aeternales incunas. Nec morans mater verba íilii non 
modicum abhorrescens vestes tales deposuit et talibus amplius 
uti penitus denegavit. Móres verő et gestus ipsius pueri perfectio-
nem virtutum et gratiam Uei in eo ostendebant. Nondum puer 
aetatem septennem impleverat et mortuus est. Appropinquans 
ergo morti confessus sacerdoti et sacramentum corporis Christi 
postulavit, sed sacerdos propter puerilom aetatem sibi de
negavit. Puer autem cum mira orationis gratia extensis in 
caelum manibus d ixi t : Tu nosti, Domine Jesu Christe, quod 
suramum desiderium meum est te habere. Petivi te, fecique 
quod debui, 

15 Példák Könyve l j io 



[60.] 
(42) 

ínyre tartoztam, es remenkevdem nagy byzodal 
mai. hog meg nem foztatom az te édes jelen 
voltodtvl. Ezeket mondván, es az ev zvley ker 
nyvl evlven es firuan. ez bodog gyermek meg 

5 vygaztala evket. es jnte evket jo életre. Tahat 
ez jduefíeges jnteífeknek bezedy kevzet. es ayta 
(toífo)tos jmadfagnak. es iíteny dyehiretevknek 
kevzevtte. meg ada az vr iítennek az ev artat 
lan lelkeet. legottan az zerzetnek ruhaya. kyt 

10 az gyermekre terehtettek vala el enezeek. Azért 
mykoron az mynor fráterek akarnának ez gy 
érmeknek temeteíe koron az leemel mondany 
az de profundift. femmy keppen meg nem 
mondhatak. jóllehet nagy fokzer elevl kezdeek. 

15 Annak okaert meg erteek az fráterek, hog 
nem volna zvkes az zentíeges lelek fenky 
nek jmadíagaual. Az ev zuley kedeg. az 
gyermeknek peldayaual annet haznalanak. 
hog ez gyermeknek halála vtan. mynden 

20 ez velagyakat meg vtaluan el hagyak. 

7. sor : a sorkezdő toaso szócsonkot a másoló törölte. 
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et spero coní'identius, quod tua praesentia non frustrabor. 
His dictis parentes circumsedentes et flentes, consolatus est 
eos puer ille et ad meliora provocans, inter verba exhortationis, 
orationis et laudis spiritum Deo reddidit impollutum, et habi
tus ordinis fratrum minorum tunica cum assumpto capucio, 
quae super eum extensa iacebat, repente disparuit, et nunquam 
postmodum visa fűit. ígitur post mortem eius cum ad sepul-
chrum illius ubi sepeliendus erat stantes quidam ex fratribus 
minoribus psalmum scilicet De profundis dicere voluissent, nullo 
conatu et nullo reiteratione hunc psalmum dicere potuerunt. 
Unde per hoc dabatur intelligi illám sanctam animam nullis 
orationibus indigere. Parentes verő post mortem pueri intantum 
exemplo í'ilii proí'ecerunt, ut omnia oblectamenta saeculi de-
serentes 
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[61.] 
(43) 

Az ev atya bemene zent damancos atyánk 
zerzetyben. Az ev anya kedeg mene zent 
bernald zerzetyben. Es mynd ketten tev 
kellete vs zerzetevífek levnek. az vr if tennék 

5 bodogul zolgalanak. es halálok vtan veveek 
az evrek bodogíagot. : • A. N. i li s . : . 

Valakyk bynben élnek, azok mendenkoron pokolnak XXVI. 
elevtte vadnak. Ezrevl oluaCtatyk egy példa. : • 

Vala egy jeles predicator. bog ky az ev predica 
10 cioyaban gyakorta meg f'eddy vala az bynbe 

elev embereket. Azt es mongya vala ez predicat///or 
hog az byn. zent jraíban neueztetyk pokolnak 
aytoyanak. Es ez predicator ezeket byzonehgya 
vala jllyen peldaual monduan. ha valamely 

15 ember ma june ez claftromnak aytoyara. 
es ot latna egy deákot evlny az portan. Ezen 
keppen latna holnap es. es egyéb íok napokon. 
(E)Nemdee kevnyen gondolnayae ez ember 
hog ez deák baráttá lezen. mert gyakorta 

20 lattá evtevt evluen az portan. Ezenképpen 

18. sor : E betűt a másoló törölte. 
11. sor: új rákötéskor megcsonkítva. 
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páter ordinem praedicatorum, mater autem cisterciensium ordi-
nem eisdem teraporibus intraverunt et Deo feliciter servierunt.-

* 

In peccatis perseverantes continue sünt ante portám inferni. 
Quidam sollemnis praedicator reprehendit in sermonc illos, 

qui perseverant in peccatis et d ixi t ; quod peccatum vocatur 
in scriptura porta inferni et produxit tale exemplum : Si quis 
hodie veniens ad monasterium istud, et videret unum scholarem 
sedentem in porta, similiter cras, similiter multis diebus, nonne 
de í'aeili cogitarel, iste scholaris intrabit ordinem : 

Forrám: Herolt, i. m. Cap. de lit. P. (Peocare) Exemplum LIII. Vö. Hor
váth PK. 



[62.] 
(44) 

azokról kennyen hihetyk. hog pokolra mennek 
kyk mendenkoron pokolnak aytoyan évinek. 
Az az. kyk mendenkoron bevnben vadnak. 
Azerl mongya zent agoíton doctor. veetkezny 

5 embere, bevnben meg maradny pokolbely 
evrdevge. kytevl oltalmazyon ilis maria 

Treuerenfiomban raktak vala egy oalaítrq XXVII 
mot. kyben lakoznak vala zent apacchak. 
Ez apaccbak kevzet jllyen regy zokas vala 

10 hog evk íenkyt be nem veznek apacebafag 
ra. hanem ha chak heet eztendevs volt. 
auagy keuerfe (tevb) keueffeb. Ezt kedeg tezyk 
azért az fororok. az ártatlanfágnak 
eggyvgyvfegnek meg tartafara. Vala 

15 kedeg egy íoror. vgyan azon claítromba. 
mely íoror jdevuel nem vala jííyv. 
de ez velagy dologban oly jgen jfi'yv vala. 
es gyermek vala. hog (embe) velagy em 

12. sor : tevb szót a másoló törölte. 
18. sor : embe szócskát a másoló törölte. 
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Quo ergo nobis est credibile, quod illi tandem intrant infer-
num, qui tam diu sedent in porta inferni, id est in peccatis. 
Quoniam etiam Augustinus in quodam sermone: Peccare est 
humánum, permanere autem in peccatis est diabolicum. 

In dioecesi Treverensi monasterium quoddam situm est 
sanctarum monialium, in quo ex quadam antiqua consuetudine 
nulla recipitur puella nisi sit septennis vei infra. Ad conserva-
tionem enim simplicitatis, quae totum corpus lucidum facit, 
huiusmodi constitutio sive consuetudo inolevit. Era t autem 
in eodem coenobio valde recens virgo quaedam aduita, sed 
in rebus humanis vei mundanis tam infantula, u t vix discernere 
posset inter pecudem 

Forrása: Horolt, i. m. Cap. de lit. M. (Mors bonorum) Exemplum LX. — 
Címe : Virgo simplex vidit Christum et sanctos in extremis. [Vö. 
Horváth PK] 
— A magyar szöveg lényegesen eltér a latintól, hol hiányosabb, 
hol meg bővebb. 



[63.] 
(45) 

bért aleeg valazthat elmerhet vala meg 
baromtvl. Ez kedeg azért vala. mert my 
nek elevtte az zerzetben ment vala. ezekrevl 
femmy efmery nem vala. az az hog ev fem 

8 barmot. íem valagy parazt embert nem tud 
vala mynemev. Sem kedeg az zerzetben. nem 
zokot vala refcken ablakokon velagy embereket 
ferfyakat azzonyallatokat leyanyokat nezny 
kakvcholny. hanem chak zokot vala lappagny 

10 iefufnak z íebeeben lykaban vermeben. Annak 
okaert mykoron egy napon az eggyv íoror volna 
az kertben, es lata tahat az kertnek íalan be zev 
keek egy kechke. kyt mykoron latna az eggyvgyv 
íoror nem efmere meg my volna az. tahat 

15 monda az íorornak ky ev mellette al vala. ker 
lek tégedet jo íoror hog mongyad meg énnekem 
mychoda ez. Ez ev tar ía latvan ez íorornak eg 
gyvgyvfeget pakochaban monda neky. Ez az 
velagy azzony állat. Mert mykoron az vela 

20 gy azzonyallatok meg venheznek. akoron 
oztan zaruok keel. es zakalok lezen. tahat 
az eggyvgyv íoror alehta hog jgazat mondana 
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et hominem saecularem, eo, quod huiusmodi formarum ante 
conversionem nullám habuisset notitiam. De igitur quadam 
dum murum pomerii eapra ascendit, quam illa videns et quid-
nam esset prorsus ignoravit. Ait cuidam sorori iuxta astanti, 
quid est hoc. Illa cognoscens eius simplicitatem ioculariter 
respondit: mulier est saecularis. Et addidit: quando mulieres 
saeculares senescunt cornua et barbas emittunt. Illa verő sic 
esse putans 



[64.] 
(46) 

es erevl vala hog ev jllyen bevlcheííeget tanolt volna, 
es ez egygyvgyv foror az ev egygevgyv peldayual 
myelkevdetyvel. az egyéb fororokat meg vigazta 
lya vala. Ezeknek vtanna ez egygyvgyv foror 

5 eíeek nag nehéz koríagban. vgy hog chak aleeg 
zolhat vala. Mykoron az beteggel bano ez beteeg 
foror meg látogatta volna. Tahat jme lata az 
beteggel bano. hog az eynterym tellyes vala 
nagy íok zeep fegyvérevffekei. kyk louoknak 

10 nyerge mynd aranyafok vala. es az ev ze 
nayok es. mynd aranyas vala. Ezen ora 
ban kezde ez zvz vonagodny. es mykoron 
az fororok ev hozya kevzelben juuenek. kez 
de ez beteg nagy tyzta zoual jvevlteny. 

15 monduan. Agyatok helt. Agyatok helt. 
hagyatok jde iuny ez vrakat. Mert latya 
vala az cellát tellyefnek chodalatos ekeffe 
gev es f'enes zemelyekekl. es lat tatyk va 
la evnekyk lenny aranyas ruhayok. Ezen 

20 keppen ez bodog zyz el nyugouek vrban • : • ifys 
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aliquid didicisse gratulabat. Cumque per huiusmodi exempla 
simplicitatis saepius sororum maturitatem temperasset, gra-
vissimam incurrit aegritudinem. Quae cum sic iaceret, u t vix 
loqui posset, visitantem se infirmariam primo verbo, deinde 
signo, ut citius recederet indicavit. Illa neutrum intelligente 
dum stupida staret, panniculum capitis sui complicans contra 
pectus stantis proiecit ; quae mox ácsi lapide percussa í'uisset 
in terra corruit, in qua dum sine sensu aliquo tempore iacu-
isset, erecta per fenestram infirmantis vicinam prospexit. Et ecce 
in coemeterio multitudo stabat dextrariorum,1 sellas deauratas 
frenaque aurea habentium. C'umquo in ipsa hóra virgo agoniza-
ret, sororibus propriis clara voce clamare coepit: Date locum! 
Date locum! Sinite dominos istos accedere. Viderat enim cellám 
repletam personis mirae decoris atque splendoris, quarum 
vestimenta deaurata videbantur ; sic quae obdormivit in Do
minó. 

* 

A dexterarius szót a fordító félreértette ; eredeti jelentése csataló. A fre-
num (zabla, fék) helyett a fordító jaenum (széna)-ot olvasott. 



[65.] 
(47) 

Az elet kerdewzy az halalt monduan XXVIII-
ky vagy te kyt latok ez ábrázatban 
allany nezeíben rettenetews es ter 
metewdben zomuru mynd az te tef 

5 tétben teczyk íetet ewztewueri'eeg 
az te éktelen termetewd engemet 
ygen meg rettente 

Felel az halai ezek ellen az életnek 
monduan En vagyok kytewl í'eel 

10 mynden teremtewt állat, feelnek 
engemet mal'tanyak. es yewuendewk 
mert en byro vagyok es nagy erews 
tewruent tezewk nem haznal az 
tewruennek en elewlem el vétele 

15 mert nagy kemény kennal karhoz 
tatok myndeneket 

Az elet kerdewzy az halalt monduan 
ygen chodalom hogy te honnét yewz 
mert nem látottam te hozzad halon 

20 latoít oly ruth állad vagyon es zewr 
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Dialógus Vitae ct Mortis. 

1. Quis es tu, quom videó hio stare in figura? 
In visu cs horribilis tristisque statura, 
In totó tuo corpore est maoies obscuvn, 
Mc tua dispositio pcrterruit impura. 

2. Ego sum, quem metuit omnis oreatura, 
Timent me praesentia, praeterita, futura ; 
Sum iudex, do sententiam strictissima eensura, 
Non prodest appellatio, condemno poena aura. 

3. Miror, undc vcnias, non vidi tibi parem, 
Nam habes nicntum horridum et horrendam narem. 

1B. sic —• 2C. visu után es — B. horribili tristi que — D. statura helyett 
figura — 3D. tuo totó — B (tuo) B. est maeies helyett maceries — 4E. 
in púra. 
2B0E. (et) — 3BCE. (ct) — D iudex de sententia certissima — 4ACDE. 
condempno — B. condemnatio. 
1A. venis — 2B habcns — E horrendam — D horridumque. 

1. Corr. 1 : K-nál hiányzik es 
Var. 1 : in ~ sub ; 3 : est ~ es. 

2. Corr. 1 : K-nál: . . . et futura. 
Var. 3 : do sententiam ~ de sententia. 

3. Corr. 2 : K-nál nasem (?) 

Az Élet és Halál párbeszéde 

A magyar szöveggel jól egyező latin textust elsőnek Katona Lajos 
állította össze: Két középkori latin versezet régi magyar fordítása. I tK. 
10 (1900.) 102—108. „ . . . a latin szöveget a rendelkezésünkre állott öt kéz
irat alapján s részben a magyar fordítás alapján is a lehetőségig restituáltuk, 
a miben a versezet metrüma és rímei is segítségünkre voltak némileg." 
(i. h.) Ezeket az elveket mi is figyelembe vettük, s azt a latin szöveget közöl
jük a magyarral párhuzamosan, amely legközelebb áll hozzá s a latin vers 
szabályainak is megfelel. Katonához viszonyítva csak lényegtelen módosí
tásokat eszközöltünk, s ezeket Katona kritikai jegyzeteitől elkülönítve a 
lap alján közöljük. 

— Katona a következő kéziratok alapján dolgozott : 
München Clm. 23833. 
München Clm. 9804. 
München Clm. 19542. 
München Cgm. 3974. 

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár. Cod. Lat. MediiAevi 276. 
Figyelembe vettük ezenkívül a Cl. Blume—G. M. Dreves, Ana-





lecta Hymnica Medii Aevi (XXXI11 : Pia Dictamina) Leipzig. 1899. c. 
munka 287—288. lapján közölt szöveget is. Ennek forrásai : 

Cod. Palát. Vindobonensis (ol. Lunaclacensis) 3848. saee. 15. 
Cod. Oxoniensis Laud. Miscell. 512. saec. 15. 
— A magyar szöveghez az oberaltaichi kolostorból származó Clm. 

9804. áll legközelebb ; ezt bővíti, illetve alkalomadtán magyarázza kó
dexünk. 

J e l ö l é s e k 

A bal lapszélre írt számok a versszak számát jelzik, a nagybetűk előtt 
álló számok pedig az illető strófa sorszámára utalnak. 

Katona apparátusa: 
A. München Clm. 23833. 
B. Budapest OSzK. 
C. München Clm. 9804. (Oberaltaichból származik.) 
D. München Cgm. 3974. 
E. München Clm. 19542. (Tegernsee) 

Corr. A közölt szöveg és Katona (K) textusának eltérései. 
Var. A közöli szöveg és az AnaL Hymn. (II) eltérései. 
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[66.] 
(48) 

nyew chonka orrod vagyon ha 
fokayg téged nezendlek es te hoz 
zad kewzelgetnek netalantan az 
fewldre (elteem) efneem es onnét 

5 fel nem kelhetnek 

Felel az halai az életnek monduan 
En yewuewk íok reuas fyuafnak 
es yzzanyofagoknak bánatnak es 
keferewfegewknek es nagy kenők 

10 nak tartományából 

Az elet kerde az halalt monduan 
Myre vagy yllyen ruth es éktelen 
es az te nezefewd myndeneítewl 
í'oguan zomoru az te feyed ko 

15 paz es mynden tagayd zewrnyek 
bánom hogy reád néztem mert 
f'elewk hogy meg ne dewgleffem 

Felel az halai az életnek monduan 
ha nem volnék ruth éktelen es 

4. sor: esteem szót a másoló törölte. 



Si diu te inspicerem et approximarem, 
In terram forte cadercm, ncc inde me levarem. 

4. De regioné venio multifariarum 
1 lorribilitudinum, dolorum et pacnarum. 
Ubi mihi balneum Styx párat amarum, 
Ministri sünt roptilia liquorum ct aquarum. 

5. Quaro sic horribilis ct doformis exsistis, 
Tuusque intuitus per omnia est tristis? 
Capitis calvitie, membrisque inhonestis ; 
Iam inspectis timeo, ne sequatur pesi is. 

6. Si non essem horridus, deformis atquc tristis, 

3. 3D et után Ubi — 4B terra. 
4. 1ACDE multiphariarum — B multiuarum. — 2D Horribili tam omni 

— 3C penarum — D piccarum 4ACDE de cetibus helyett, mely csak 
B-ben van meg, liquoribus. 

5. 1B difformis quc — CD deformis et — 2C extat valde tristis — D est 
per omnia tristis — 3D caluicio — DE membris — 4AE Te inspectum — 
B Te despectum — C Jam inspectis — D Et inspecto — B timeo helyett 
videó — ACE ne sequatur me. 

6. 1B difformis 

3. Var. 4 : nec inde ~ nec tandem. 
4. Az utolsó két sor — nyilván mitológiai vonatkozásai miatt •—• a magyar

ban hiányzik. A közölt szöveg H-ból. 
5. Oorr. 1 : K-nál: . . . ne me sequatur 

Var. 1 : et hiányzik ; 2 : per omnia est ~ exstat valde ; 
3 : membrisque ~ et membris. 

16 i'éldák Könyve 1510 



[67.] 
(49) 

zomoru nem volnának felelme 
fewk de vgy kel hogy ebben eí 
meryetewk meg az ty ky meneí 
tewket es halaltokat kyn en ta 

5 nu vagyok mert tyes yllyek 
leztewk kyk maftan vygak vattok. 

Az elet kerde az halalt monduan 
Mond meg azert mychoda oka ez 
yzanyofagnak mert oly zewrnyew 

10 fogas vagy hogy egy zal ayakayd 
íynchenek de az te fogayd mynd 
kyn vannak parolkodyk az te tor 
kod es tellyes dohoffagual meg 
kewrnykewztettel fergekuel be 

15 lewl es kyuewl 

Felel az halai az életnek monduan 
Ammyt kérdez tennen magadon 
meg efmerhetewd byzonfagual mert 
erews embereket en hatalmamnak 



Non essetis pavidi, oportet, quod ex istis 
Discornctis exitum, supcr quo sum tcstis, 
Eritis consimiles, qui anno laeti estis. 

7. Dic ergo, quae causa est istius horroris? 
E t dentatus turpiter labellis carons oris. 
Olent tua guttura plenissima foetoris, 
Circumdatus es vermibus intus atque foris. 

8. Quod quaeris, per te poteris cognoscere profeeto 
Nam vitalos spiritus per meam vim reflecto 

6. 2BUDE oportet quod — C in helyett ex — 3E sum helyett iam — 4B 
Eritis után lunc — C nunc helyett modo. 

7. 1D est istius — B est causa illius nunc — 2C et labellis — D labellisque 
— 4A atque helyett et. 

8. 1B quid — 2E in tales — ABCE refecto — D reseco. 

6. Corr. 2 : K : oportet quod ~ oportetque 
7. Corr. 1 : K-nál : causa est istius ~ causa istius est 

Var. 2 : carens ~ cares. 
8. Var. 1 : cognoscere ~ agnoscere ; 2 : reflecto ~ resecto. 

16* 



[68.] 
(50) 

myatta le haytok es le hullatok 
az neegy nedueffegewkbewl zer 
zet teítekbewl leznek ez férgek 
mykoron az férben helhewztetyk. 

6 Az elet kerde az halalt monduan 
Nemdee my fewkly emberek al 
hatunkee te hatalmaffagodnak 
ellene az my tudományunknak 
myat ta hogy (f) zewnetlen eluen 

10 az fewlden lakozzunk es íemmy 
keppen te tewled ne fellyewnk. 

Felel az halai az életnek monduan 
bolondul kérded mert nálatoknál 
nagygyal erewfb vagyok nem 

15 artnak en ellenem valamyk 
kerben terewmnek de valamy 
zyletyk mynd en (z) rezem es en 
gémet yllet mert íenky nynchen 
hogy ky az halainak poharat 

A 9. sorban az / (?) pacás. 
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De corpore ex quatuor humoribus collecto, 
Isti sünt vertniouli corporc ttunaba tecto. 

9. Nnmquid nos terrigenae resisterc valemus 
Tuis potestatibus per artes, quas habemus, 
Ut in terra iugitor viventcs habitemus, 
Nos tuas violentias omnino formidemusí 

10. Stulte quaeris, quia sum vobis nimis fortis, 
Contra me non pracvalent, quae pullulant in hortis 
Sed quodounque nascitur in terra, meae sortis 
Non cvadet aliquis, quin oyphum bibat mórt is. 

8. 3C corporeque — 4D de oorpore. 
9. 1AE insisterc — 2ABCE Tuis potentatibus — - D Eius potestatibus — 

B per artes helyett partes —• 3C iuginter — 4ABDE Nos — Nec. 
10. 1BE quia —• C (qui) — D quia non sünt vobis vis. — 2BC praevalent 

— AD valent — E valeant — D herbae quae — B pollulatit — ACDE 
ortis — 3B quidcunque '— 413 euadit — E euadat — C aliquis helyett 
laqueos — B aliquid — C ciffum — (ABDE ciphum). 

formidemus ~ fonni demus 
Qumquid ~ numquam ; nos ~ nec. 
evadet aliquis ~ évadot laqueos ; ciphum ~ cissum. 

9. Corr. 4 : 
Var. 1 : 

10. Var. 4 : 
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[69.] 
(51) 

meg ne ygya. 

Az elet kerde az halalt monduan 
mychoda az akyt az te azzu keze 
ydben tartaz egy felewl horgai 

5 nak es elewínek teczyk mas fe 
lewl kedeglen tonka zabafu a 
karnam meg tudnom my hazna 
vagyon ennek. 

Felel az halai az életnek monduan 
10 lattale valaha illyen zerzamot 

ky kazanak mondatyk aratonakes 
yo ezt en vetewm nap nyugat 
fele en magam aluan nap kelet 
tre néha deel felewl valókat 

5 vele fenyewgetewk es néha e 
zakra chauareytom. 

Az elet zol az halainak monduan 
nyert te kazas vagy azért te 
énnekem ne kazaly mygnem meg 

10 eernek es nemykoron meg es 
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11. Quid est hoc, quod continos manibus siccatis? 
Apparet semicirculus ab una parte satis 
Acutus, sod in rcliqua est plus obtusitatis ; 
Vellem serre cuius est hoc utilitatis? 

12. Vidisti unquam simile huius instrumenti, 
Quod dicitur messorium et aptuin est metenti? 
Hoo mitto versus occidens stans in orienti, 
Nunc aquiloni comminor nunc australi genti. 

13. Es ergo messor, ideo non metas, nisi messes, 
Quae maturac fuorint et quandoque ccsses? 

11. 1D (hoc) — C (in) — 3D acuta — B accutus — B (est) — E pluris — 
C obtusatus — 4D hoc est. 

12. 1D istius — 3 versus helyett B usque. 
13. IC Si es messor — BCDE nisi — A michi — B metcs. 

I '2. Corr. huius ~ illius. 
13. Var, Es ergo messor ~ si es messor. 
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[70.] 
(52) 

zewnnyel ha ennek ellene tennél 
nem yo kazas volnál es énnekem 
myndenkoron elleníegem lennel. 

Felel az halai az életnek monduan 
5 de hygy énnekem hogy en ezzel 

íemmyt nem gondolok de ha en 
nekem kellend mynd éretlen, gy 
ewmewlcheben le vag az en kazam 
mynd eyyel es nappal en ellenem 

10 nem alhatnak meeg erews var 
fogakes de myndeneket meg zag 
gatok az en kemény fogaymmai. 

Ezeket haluan kezde kenyergeny 
az elet az halának monduan. 

15 Azért kérlek tégedet hogy ked 
uez énnekem elmerlek ymmar 
tégedet es látottam fókákat 
kyket le hullattál kyk chak aleg 
hyzyk vala meg holtokat es lat 

20 tam hogy íyrua tewttek az 



Contrarium si faccres, non bonus messor csses, 
Et meus adversarius mo nimium laccsses. 

14. Sed credas mihi, ininime de hoc cgo euró 
Si mihi placuerit in fructu immaturo. 
Haec falx operabitur in claro et obscuro ; 
Non obstabunt moenia prae dente tam duro. 

15. Parce, precor, igitur : te nosco iam et vidi 
Plures, quos prostraveras, qui se vix occidi 
Crediderant, flebiliter in tumulo oollidi, 
E t paene mortis pedibus ego dentes stridi. 

13. 4D Vt — C nimium me. 
14. 1D credis — B mihi (ACDE mihi) — ABE non ego — C (non) — D ego 

non — 3E (et) — C (in) — 4D obleetabunt — A praedente — 15 pro 
dente — C dente pre duro — D pendente. 

15. 1A Igitur parce preco — C parce precor igitur — B Die precor ideo — 
DE Igitur parce precor — 20 elidi —• 3D Crediderunt — CE tumulos 
— 40 Et — BD mortis — D ego helyett ergo 

13. Var. me nimium ~ nimium me. 
14. Corr. K-nál : 1 : Sed ~ Ne ; Si ~ Sin. 
15. Corr. 1 : iam et vidi ; 4 : Et ~ Tunc. 

Var. 2 : occidi ~ elidi ; 3 : in tumulo ~ in tumulos. 
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[71.] 
(53) 

ferben kyket latuan chykorgattam 
fogaymat. 

Felel az halai az életnek monduan 
nem tudok nektewk engedny az ty 

5 byntewkert de néha lezen yelews 
malaztbol az ydewnek el halaztafa 
bynrewl alkolmas penitencianak 
tartafara azért vygyazzatok mert 
nem tugyatok mykoron meg haltok. 

10 Ezeket haluan az elet kezde megys 
kewnyewrgeny az halainak monduan 
ky mynden lelkes allatokon tucz boz 
zut állanod es zoktal az en állat 
tam valókon vralkodnod akar 

15 az égben legyenek akar az fewl 
den akar az vyzben de maítan 
kerewm te tewled az en ydewmet 
meg hozzabulny. 

Felel ezekre az halai az életnek 
20 ezenképpen monduan 
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16. Xon növi vobis parcere, tamen aliquando 
Fit speciális gratia tempus prolongando 
Pro digna paenitentia de scelere nefando ; 
Vigilate itaque, quia ncscitis quando. 

17. Qui cunotis animantibus scis iniuriari, 
Atquc meis subditis soles dominari 
Sivo sicut in acre terra vei in mar i ; 
Sed nunc mca tompora peto prolongari. 

16, 1D (vobis) — 3CD pro scelere — 4C quia helyett vos — B a 4. sor után : 
(sic!) prope est quo? 

17. 2D praedominari — 3D sint (ACE : sit) — A sine — vörössel kitörülve 
s utólag ugyanattól a kéztói alapon tozással restituálva. — CDE (siue) — 
4C Peto mea tempóra modo prolongari. 

10. Var. 4 : quia ~ vos. 
17. Corr. 3 : sive sicut in aere sive terra vei in mari. 

Var. 3 : sicut ~ s i t ; 4 : Sed nunc ~ Peto. 



[72.] 
(54) 

eleget hallottal ymmar kyket neked 
meg yelentettem. hogy kemény 
byro vagyok, es fenkynek en boz 
zut nem tewttem es nem zerzet 

5 tem elewzer De ynkab gakorta 
meg tagattam azoknakes kyk a 
leytyak vala magokat vraknak 
es azzonyoknak lenny de maga 
femmy nem voltak. 

10 Kyrewl vgy mond moyíes teremte! 
rewl való kewnyuenek harmych ket 
ted rezeben hogy embery allatok 
meg erchek es meg efmeryek es meg 
lafíak ew utolío ydeyeket eímeg vgy 

15 mond bewlch falamon o embery állat 
gondollyad meg az te vegíe ydewdet 
es foha ewrewkke nem vetkewzewl 
embery állatnak három el multakat 
kel meg erteny es három yelen való 

0 kat kel meg gondolny es három yew 
uendewket kel meg latny Elewzer 
kel embernek három el multakat meg 



18. Audisti satis antea, quod tibi rovclari, 
Mc főre strictum iudioem nec ullam perpetravi 
Viventibus iniuriam, sed saepius negavi, 
Qui se credobant dominos et erant valde pravi. 

18. 1D quid antea tibi — 2D forte — CD perpetravi — AE properaui — 
3D az egész vers hiányzik — 4D Vitám térre dominis nam erant valde 
pravi. 

18. Var, Qui se credebant dominos ot erant valde pravi ~ Vitám terrae 
dominis, non erant valde pravi. 

A dialógushoz kapcsolódó, mulandóságról szóló elmélkedés forrását nem 
ismerjük. Műfajilag a szentatyák műveiből és a szentírásból vett idé
zetek gyűjteménye, ún. „florilegium". 



I 

[73.] 
(55) 

erteny elfew az gonoz myuelkewdet 
mellyeket ew tewt mafodyk az yoza 
gos myuelkewdet mellyeket ew el ha 
gyöt harmadyk az ydew kyt ew go 

5 nozul eluen el veztewt Mafodzer meg 
kel embernek ez három yelen valókat 
gondolny Elfew ez életnek rewuyd 
volta ky ez yelen való vylagban va 
gyón mafyk hogy ygen kefkeny es 

10 zoros az vt ky be vyzen az ewrewk 
életre harmadyk hogy keues az va 
laztattaknak az ew zamok harmad 
zer kel embernek három yewuendew 
ket meg latny Elfewt az halalt ky 

15 myndennel retteneteíb maíodykat az 
yewuendew yteletewt hogy ky ygen 
félelmes harmadykat az 1 pokolnak 
ew el zenuethetetlen ewrewk kennyat 
Yt efmeg zol az halai az életnek mond 

20 uan en nem nezewm az ty yff'yufagtok 
nak vyragzo zepfeget es en nem ha 
gyök tynektewk zabadfagot touabba 





[74.] 
(56) 

élnetek ez vylagban es en nem gon 
dolok touabba az ty kereftewkkel feni 
keferues kyaltaftokkal mert byzony 
ual tugyatok hogy tynektewk mynd 

5 el kel vytettetnetek az en kofaromban 

Ezeket haluan az elet monda az ha 
lalnak o te rettenetes keferew halai 
es kémen keen hagy mynekewnk touab 
ba való zabatfagot hogy ez vylagban 

10 tewbbet vygathaffunk 

Nemynemew bewlch hogy az halalt XXIX. 
yonkab ezeben tar thatna ez bewlch 
zerze ez vérieket ezzen keppen mond 
uan 

15 El megyek meg halny mert az ha 
lal byzony de az halainak orayanal 
femmy byzontalab yolehet byzonta 
lan legyen de maga azért el me 
gyek meg halny 

20 El megyek meg halny myre zereffem 
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Vado móri, .quia morte nil certius, hóra 
Nil incertius est, hinc ego vado móri. 
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[75.] 
(57) 

en azt azky keíerew vegezetewt yger 
kynek zerelme heyyaban való myre 
zeretewm azt ynkab el megyek meg 
halny 

El megyek meg halny mert myndennek 
ezre kel yutny es femmy meg nem 
bantya hogy kynek ez reez meg nem 
adatneyek 

El megyek meg halny en ky ma ftan 
yelewn való ember vagyok az el 
multakhoz hafonlatos lezek ha el nem 
mentem de maga meeg el megyek 
meg halny 

Laííadza houa megyén mynden ye 
len való elew ember mert az folyar 
en velem mondhattya el megyek 
meg halny 

El megyek meg halny mert az halalt 
valahanzer meg erzewm byzonnak 
lenny halálos bynt ynkab el hagyok 



Vado móri, quid amem, quod semper spondet amarum 
Cuius inanis amor, cur amo? Vado móri. 

Vado móri, sors haec cunctis, nil impedit illám ; 
Cum se cuique ferat sors da t a . vado móri. 

Vado móri praesens, transactis aequiparando ; 
Si non transivi, transeo, vado móri. 

Vado móri, videat, quo currat quisque superstes, 
Cursor habét mecum dicere : vado móri. 

• 

Az I. oszlopban a Példák Könyve magyar szövegének szakasz-számai 
találhatók, a többiben a következő latin kéziratoké : 

II. Budapest, uraz. Széch. Könyvtár. Cod. lat. med. aevi. 276. 298.v 

(Vö. Katona, I tK. 10 (1900) 102—108.) 
III. München. Bayer. Staatsbibl. Clm. 14831. 131*— 133v. (Vö. 

Katona, i. h.) ^ 
IV. Darmstadt, Cod. Nr. 815. 
(A szöveget közli: Kozáky István, A haláltáncok története. Bp. II . 

1944. 179—80.) 
V. Rostock. Bibi. Univ. 1502. — Szerzője : Péter Rosenheim (1424.) 

— Vö. Kozáky, uo. 187—188. 
VI. Paris. Bibi. Mazarine. Ms. 980. fol. 83v. ; Ms. 3896. fol. 237. — 

(Kozáky, II. 186—187.) 
— A magyar szöveg egyik latin formával sem egyezik meg teljesen : 

a szakaszok száma és sorrendje mindegyik latin szövegben különböző. 
A Példák Könyve textusának latin eredetije „Petrus Rosenheim költemé-
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[76.] 
(58) 

El megyek meg halny kemény fenten 
cia az gonoznak es az yonak kelleme 
tes adatyk az eleit halai kewuety azért 
el megyek meg halny 

El megyek meg halny hamuvá leyen 
dew vagyok mykeppen zylettem ezzen 
keppen meg vegeztetewm 

El megyek meg halny egyebeket kevv 
uetuen meeg en vtannam es tewbben 
yewnnek mert fem elfew íem vtolfo 
en nem vagyok azért el megyek meg 
halny 

El megyek meg halny kyraly vagyok 
de mychoda az tyztefíeg myehoda ez ve 
lágy dychekewdes mert embernek ky 
raly vta az halai azért el megyek 
meg halny 

El megyek meg halny papa vagyok 
de az halai emgem nem hagy íokayg 
papalkodny de be fogya zamat 

El megyek meg halny pyfpek vagyok 
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Vado móri, misero sententia dira, beato 
Grata, móri sequilur vivere, vado móri. 

Vado móri cinis in cinerem tandem rediturus : 
Ordine quo coepi, defero, vado móri. 

Vado móri sectans alios sectandus et ipse ; 
Ultimus aut primus non ero, vado móri. 

Vado móri, rex sum, quid honor, quid glória mundi? 
Est via mors hominis regia, vado móri. 

Vado móri papa, nam ne papare diu mors 
Non sinit cogit os : claudere. Vado móri. 

nyénck és egy münoheni változatnak vegyülete lehetett." (Kozáky 1. m. 
I. 1936. 14.) — A táblázat segítségével megállapítható, hogy a magyar vers 
egyes szakaszainak latin megfelelője melyik latin kéziratból vétetett. 

A különböző latin változatok azonos tárgyú szakaszainak eltérései 
lényegtelenek, — ezért nem is tüntettük fel az eltéréseket ; — annak meg
állapítására pedig feltétlenül elégtelenek, hogy a magyar fordítás melyik 
latin alapján készült. 

Maga a haláltánc a középkori művészetnek — a képzőművészetnek 
is — kedvenc témája : a csontváz-halál egész sor (24 vagy több) emberrel 
egyenkint táncol. Főleg a „fekete halál" idején terjedt el a XIV. században. 
Célja az élők figyelmeztetése a halál közelségére. Falfestményeken, szőnye
gekon, szobrokon, a XV. század második felétől kezdve fafaragvány okon 
is gyakori. (Irodalom ós részletesebb ismertetés : Kozáky István, A közép
kori haláltánc keletkezéstörténete. EPhK. 50. (1926) 90—101. ; — ua. 
A haláltáncok története. I. 1936. II. 1944. III. 1941. 



[77.] 
(59) 

de az betot az folyat az kofyomot az 
pek fyueget akar akaryam akar ne 
de el hagyom es el megyek meg halny 

El megyek meg halny íemmy vya 
5 dalomual meg nem gyewztetewm 

efetben vytez vagyok de az halalt 
nem tanultam meg gyewzny 

El megyek meg halny baynak va 
gyök kewzdeft yol tudok de az ha 

10 lalt meg nem gyewzhetewm azért 
el megyek meg halny 

El megyek meg halny mert az veen 
íeg engem touab nem hagy elny 

El megyek meg halny veen vagyok 
16 es ymmar az en ydewmnek vege 

kewzel vagyon es az halainak kapu 
ya meg nyit azért el megyek meg 
halny 

El megyek meg halny bewlch bezedew 
vagyok egyebeket bezedemmel meg 



Vado móri praesul: baculum, sandalia, mitram 
Volens sive nolens desero, vado móri. 

Vado móri, miles, belli certamine victor, 
Mortem non didici vincere, vado móri. 

Vado móri pugil doctus superare duello, 
Sed mortem nequeo vincere, vado móri. 

Vado móri, quia non patitur prolixa senectus 
Ultra me vitám ducere, vado móri. 

Vado móri senior, quia finis temporis instans 
Iamque patet ianua, vado móri. 

Vado móri logicus, alios concludere növi 
Concludit breviter mors mihi, vado móri. 



[78.] 
(60) 

rekeztewttem de az halai meg rekezte 
engemet azért el megyek meg halny 

El megyek meg halny kazdag vagyok 
de az arany auagy az marháknak 

5 íokfaga nekem femmyt nem haznal 

El megyek meg halny zegeny vagyok 
es íemmyt velem el nem vyzewk ez 
vylagot meg vtalom mezeytelen be 
lewle ky megyek es el megyek meg 
halny 10 

El megyek meg halny byro vagyok 
ky ymmar fókákat meg lettem de 
az halainak yteletyt rettegewm es 
el megyek meg halny 

15 El megyek meg halny az gonoz gye 
nyerewfeg engem meg nem tar t 
lem az buyyafag az en eletewmet 
meg nem hozzabeyttya 

El megyek meg halny nemes nem 
20 bewl zylettem de az nemzetfeg 

az en ydewmet el nem halazttya 



Vado móri dives aurum vei copia rerum 
Nullum respectum dánt mihi, vado móri. 

Vado móri pauper, nil mecum defero, mundum 
Contemno, nudus transeo, vado móri. 

Vado móri iudex, quia iam plures reprehendi, 
ludicium mortis horrens, vado móri. 

Vado móri, nec me retinet vitiosa voluptas, 
Nec luxus auget vivere, vado móri. 

Vado móri genitus de sanguine nobiliori 
Nec genus indutias dat mihi, vado móri. 



[79.] 
(61) 

azért el megyek meg halny 

El megyek meg halny lataíra zeep va 
gyök de az halai az zepfegnek es az ne 
mes termetnek nem tud keduezny 

8 El megyek meg halny bewlch vagyok 
de vallyon mynemew bewlchefeg tug 
gya az halának okoffagat meg gyewz 
ny oly mynt azt mondanaya egy íem 

El megyek meg halny bolond vagyok 
10 de az halai íem az bolondnak íem az 

bewlchnek nem nyuytya bekefegnek 
fríget auagy zegewdfeget de mynd 
egyetemeben el mennek az halaira 

El megyek meg kylewb kylewmb yo 
15 etkekuel es borokual meg tellyefewl 

tem eluen ezek felet megys mond 
hatom el megyek meg halny 

El megyek meg halny barát vagyok 
ez velagnak zerelmenek meg halán 

20 doyul es yo eletet veyendewyewl 
ezenképpen yol megyek meg halny 



Vado móri pulcher visu, mors ipsa decori 
Nec formae nescit parcere, vado móri. 

Vado móri sapiens, sed nec sapientia novit 
Mortis cautelas faliere, vado móri. 

Vado móri stultus, mors stulto nec sapienti 
Non iungit pacis foedera, vado móri. 

Vado móri variis epulis vinoque repletus 
His utens restat dicere : vado móri. 

Vado móri monachus, mundi moriturus amori 
Hunc spernens, possum dicere : vado móri. 
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[80.] 
(62) 

El megyek meg halny vruos vagyok 
de az vruoffagual meg nem zabadu 
lok mert akar myt myuellyenek az vr 
uoíok azért en el megyek meg halny 

El megyek meg halny myt vygadok 
az homályos zerenche meg ehallya az 
vygadozot myert hogy meg hal az 
vygadozo azért en myt vygadok 
ynkab el megyek meg halny 

El megyek meg halny fok penzew 
vagyok de az pénznek íokíaga foha 
az halalt el nem tauoztat tya 

El megyek meg halny aleytuan hozzu 
ydeyg elny es netalantam ez az v 
tolfo nap azért kezewlewk meg halny 

El megyek meg halny ewrewluen 
nem ewrewlewk íok ydeyglen de ez 
vylagnak ewremeyt el hagyom es az 
halaira megyek 

El megyek meg halny engem nem 
fyratnak fem en ertem nem ymad 
nak de el íelettetewm meeg az enym 
tewles mykoron en meg halok 



Vado móri medicus medicamine non redimendus, 
Quidquid agant medici potio, vado móri. 

Vado móri, quid övem? sors nubila fallit ovantem 
Cum moriatur ovans non ovo : vado móri. 

Vádi móri sperans per longum vivere tempus, 
Forte dies est haec ullima, vado móri. 

Vado móri gaudens, non gaudens tempore longo 
Mundi dimitto gaudia, vado móri. 

Vado móri fletum nec fundunt nec pia vota 
Obliviscor ab his nee bene vado móri. 



[81.] 
(63) 

El megyek meg halny de nem tudom 
houa megyek fem tudom mykorom me 
gyek el de akar houa fordoham maga 
mat ha azért az halaira megyek 

3 El megyek meg halny latuan hogy az 
halai myndeneken vralkodyk es ygen 
íyrew es gyakor az ew haloya 

El megyek meg halny azért kérlek te 
ged kegyelmes criftus hogy yrgalmaz 

0 énnekem meg bochatuan mynden en 
byneymet mert meg kel halnom 

El megyek meg halny keruen en vram 
criftuft hogy myndenek eííedewzzenek 
en érettem es bochanatot nyeryenek 

5 énnekem ezzen keppen yol megyek meg halny 

El megyek az elfew halaira hogy az en 
vram xpus az maíod halaltul meg 
menchen engemet ezzen keppen yol me 
gyek meg halny 

0 El megyek meg halny remeluen az ew 
rewkke meg maradandó eletewt ky 
ert ez el mulandó eletewt meg vtalom 
ezzen keppen yol megyek meg halny 



Vado móri, sed neseio quo et nescio, quando ; 
Quo me cunque loco vertero, vado móri. 

Vado móri, cernens, quod mors cunctis dominatur, 
Tensa videns mortis retia, vado móri. 

Vado móri, miserere mei, rex inclite Christe, 
Omnia dimittens debita, vado móri. 

Vado móri poscens Christi quam quique fideles 
Implorent veniam : tunc bene vado móri. 

Vado móri ne mors sedare supersit 
Mors mihi det Christum, sic bene vado móri. 

Vado móri sperans sine f'ine manentem, 
Spernens praesentem, sic bene vado móri. 



[82.] 
(64) 

Ez vérieket zerzette nemynemew meg 
halandó bewleh (meg) mert az halainak 
gyakorta való meg gondolattya ygen 
meg vonzón byntewl hogy az fetet ver 

5 mewt az az azrettenetes poklot ew ne 
lenne látandó Ezrewl mongya zent. 
gergely monduan valaky mykeppen 
megyén ky ez vylagbol azon keppen ye 
lewnyk meg az yteletewn zent agofton 

10 meg vgy mond nem batorfag de bo 
londíag elny az oly allapatban akky 
melyben nem meer meg halny zent ani 
brus meg vgy mond az halai mynde 
neknek kewz es myndenektewl adoíag 

15 keppen meg lyzettetyk zent gergely 
meg vgy mond ez yelen való elet ha 
fonlatos az hayohoz mert azky az hayo 
ban vagyon akar allyon akar yllyen 
akar fekewgyen akar yaryon de myn 

!0 den koron touab megyén merrt az 
hayo auagy zeeltewl auagy kedeg 
euezewtewl vyfeltetyk ezen keppen 
myes akar alugyunk akar vygyazunk 
akar yllyewnk akar allyunk akar 

2. sor: a meg szócskát a másoló törölte. 
20. sor: a inert szócskában az első r pacás, azért megismétli. 

A haláltánc szöveghez kapcsolódó elmélkedés — esetleg prédikáció részlet 
— latin forrása ismeretlen. 



» 
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[83.] 
(65) 

yaryunk akar akaryuk akar ne de 
maga azért egy zem pyllantafonkeent, 
az halaira megyewnk zent agoíton 
megent vgy mond meneuel ynkab 

s emberek neuekewdnek hogy legye 
nek anneual ynkab fyetnek hogy 
ne legyenek o y'elen való chalard 
elet mely fókákat vakeytottal meg 
ky mykoron ewzettetewl femmy vagy 

10 mykoron láttától arnek vagy my 
koron lel emeltetewl fewft vagy 
édes vagy az bolondoknak de ygen 
kelerew vagy az bewlcheknek azért 
eltauoztatando vagy félelmes vagy 

18 mert vezedelmes vagy alom vagy 
reuyd vagy byzony nem vagy de 
chalard vagy meges vgyan ezen 
zent agofton doktor vgy mond 
vram iften vayha ollyak volnának 

20 az ewrewkke meg maradandó elet 
nek zeretewy mynt ez el mulandó elet 
nek zeretewy mert munkalkodyk az 
nyaualyas ember hogy meg ne hallyon 



18* 



[84.] 
(66) 

maga meg kel halny es azon mem 
ynchelkewdyk hogy ne vetkewzneek 
es ewrewkke ellyen zent bernald 
meg vgy mond o ember gondollyad 

5 meg honneton yewz es zegyewllyed 
meg magadat hol vagy es ohych 
auagy fyryh houa megy es ret 
tény meg auagy í'ely mert az te 
zyletefewd fertelmes eletewd mun 

0 kalkodas te halálod vezedelmes 
myg yt elz azért annak ely ky egy 
zer meg hala te éretted hogy te 
myndenkoron elnel kynek ha nem 
elendez meg halz ezrewl mongya 

5 bewlch falamon nem tugya ember 
ew vegezetyt de mykeppen az halak 
meg fogattatnak az horognak my 
a t ta es az madarak az tewrnek my 
a t ta ezen keppen emberek meg fogat 

0 tatnak az gonoz ydewben az az. az 
ew halaioknak ydeyen azért mongya 
zent agofton doktor iftennek ygaffa 
ga azt agya hogy ky y t ez velagban 
nem akart penitenciat tar tany my 

5 koron tehette volna az ew halálának 





[85.] 
(67) 

ydeyen nem tar that bátor akarnayaes 
meg vgy mond zent agofton oly cha 
paffal verettetyk meg iftentewl az 
bynes ember hogy el feletkewzzek ew 

5 magáról az ew halálának ydeyen 
ky elteben el felette volt ew iftenel 
yme azért zeretew atyamfya mely 
ygen nagy vezedelemtewl zabadeytha 
tod meg magadat es mely ygen nagy 

10 felemtewl menekewdewl meg ha maftan 
ez vylagon mynden koron félelmes le 
yendez es az te halálodról ketfeges yn 
chelkewgyel azért maftan ázzon keppen 
elnye hogy halálodnak ydeyen ynkab 

15 ewrewlhes hogy nem fely tanoly maftan 
ez vylagnak meg halnod hogy azkoron 
kezgy eínewd crii'tufnak tanoly maflán 
myndeneket meg vtalnya hogy az 
koron zabadon méhes criftufhoz gye 

20 teryed maftan az te teftedet peni 
tencianak myatta hogy azkoron ha 
toríagos byzodalmal valhas o mely 
bodog es mely bewlch a ember az 





[86.] 
(68) 

ky ygekewzyk ew elteben olyetonnak lenny 
mynemewnek keuan leletny ew halálának 
ydeyen tégy yot maftan zeretew atyamfya 
tégy yot myg teheczh mert nem tudod 

5 mykoron meg halz es nem tudod my 
tewrtenyk teneked te halálodnak vtanna 
ne byzzal az te baratydban es rokonfa 
gydban mert hamarab el feletkewznek. 
te rolád hogy nem mynt te aleytanad 

10 ha nem vagy maítan zorgalmatos elted 
ben tennen magadról vallyon ky lezen 
zorgalmatos te rolád yewuendewben 
yob teneked maftanaban ydeyen tennen 
magadhoz látnod es valamy yot tenned 

15 es elewtted kewldenewd hogy nem 
egyebeknek fegedelmewkre byznod my 
koron ydewd vagyon gyeweh halai 
talán gazdagfagokat aytatos ymad 
íagokual zerez maftan tennen magad 

20 nak barátokat tyzteluen iítennek 
zentyt hogy mykoron te ky megy ez 
vylagbol ew be fogagyanak tégedet 
az ewrek bodogfagban mely ewrek 
bodogfagot engegyen my nekewnk es 

25 válhatnunk atya fyu (eg) zent lelek 
egy ewrek iften Á m e n 



I I I 

A PÉLDÁK KÖNYVE JELLEGE 
ÉS TÖRTÉNETE 

f 



« 

I 



1510-ben — 450 évvel ezelőtt — a margitszigeti domini-
kánák kolostorában másolták azt a kódexet, amely ma a Példák 
Könyve címet viseli. Már Volf György, a kódex szövegének 
első kiadója megállapította a Margit-legenda és a (Jornides-kódex 
másolójával való azonosítás során, hogy törzsrészének írója 
Ráskai Lea, a szigeti zárdában élő domonkos apáca. A másik 
két másolóról — esetleg íróról — semmi közelebbit nem tud 
megállapítani. 

A kódex első ismertetője — Toldy Ferenc —, anélkül, 
hogy felismerte volna a három kéz nyomát, az addig kiadatlan 
43 negyedrét papírlevclet számláló, „kerekbe átmenő, rideg 
újgót írású" kódex tartalmát csupán főbb vonalaiban kör
vonalazza : ,,a) erkölcsi történet példányul szerzeteseknek ; 
b) vallásos szabályok szabad versekben ; c) szerzetesélet sza
bályai ; d) beszélgetés az Elei ós Halál között s tanítás a boldog 
halálról."1 Pedig a határozott szerkesztés nyomait magán viselő 
könyvecske tartogat még néhány értesítési a kódex történetének 
legérdekesebb szakaszára, a keletkezés körülményeire. 

Igaza van Horváth Cyrillnek, amikor a kódex forrásaival 
foglalkozva megállapítja, hogy a „magyar fordítás bizonyos 
válogatással 'I letolt Promptuariumának' csinosabb részleteit 
igyekszik átültetni." Irodalomtörténetében azt is elárulja, hogy 
milyen válogatásra gondol: csupán a novellisztikus elemekért, 
az új műfajért lelkesülő irodalmi törekvést állítja a válogatás 
elvének.3 Ha azonban megkeressük a példák belső összefüggését, 
az adódó tanulság minden mesterkedés nélkül is elárulja a mii 
világos szerkezetét, rávilágít a könyv céljára, innen pedig már 
csak egy lépés, hogy a szigeti apácák történetének ismeretében 
rámutathassunk a kis kötet rendeltetésének körülményeire. 

I. Az első lapjaitól megfosztott kódex egy csonka elmél
kedéssel kezdődik. (I) Az elmélkedés tárgya : Isten ingyenes 
ajándéka az örök-élet „az ewrek elettet nem walhatyok mi erdem-
mynkbel de chak iftennék irgalmaffagabol."3 Az elmélkedés 

1 Toldy Fereno, A magyal nemzet i irodalom története. Pest. 1851.l 1. k. 7J. ! Horváth Gyrill, Codexirodalmunk példái s a Példák Könyve. (A ciszterci 
rend lmjai kath. főgymnasiumának értesítője) Baja. 1892. 19. — ua. 
A régi magyar irodalom története. Budapest. 1899. 9ö. — Hcroltot 
következetesen Heroldnak írja, a Promptuarium Exemplorum helyett 
a Speoulumot idézi. Lásd erre vonatkozólag Katona Lajos helvreigazítá-
sát : Adalékok codexirodalmunk forrásaihoz. ItK. 9. (1899)*24C—249. 

3 1. lap 16—18. sor. 



minden bizonnyal befejező része egy példának, vagy esetleg 
prédikációnak. Indokolt tehát, hogy esonkasága ellenére külön 
szövegegységként kezeljük. 

A bevezető elmélkedést példák követik, számszerint 24, 
amelyekben lehetetlen fel nem ismerni a határozott célra irányuló 
szerkesztést. 

1. A három apáca példája (II.) szerint a szűzi életet jutal
mazza Isten azzal a boldogsággal, amelyet akkor sem lehetne 
elmondani, „ha mynd telyes világ hart tya volna, eí tenger 
tenta volna, es faknac mynden leweli. fyweknec mynden magyai 
irok volnanac".4 

2. Az örök boldogságra az igaz bűnbánat vezet el, amint 
azt a bűneit őszintén megbánó tolvaj és a sok esztendőt peni-
tenciában vezeklő remete példája (III.) tanítja. 

3. Az apjával vétkező, anyját-apját méreggel elemésztő 
elvetemült leány példája (IV) azt tanítja, hogy az igazi bűnbánat 
minden bűnt eltöröl: „mynden binnek akar menemew zernywk 
legyenek Ifteni Irgalmaffaghoz kepeíth femmik volnának, 
mikoron Kmb' azokkat teredelmefíegvel meg gyonaya es ba-
naya."5 

4. Még a szegénységre jutot t gazdag vitéznek (V.) is meg
bocsát az Isten penitenciatartása végett, aki pedig „Lucifernek" 
adta el magát. „Annera gyetre magát penitencyawal. hogi az 
ewrek elettet erdemle es vewe."6 

5. A pogány szüzet (VI.) a „byneknee mynden fertezeteífe-
getel" megszabadító remetét elhagyja védence, bűnös életre tér, 
de a remete utánamegy a városba cs újból megtéríti. A bűnbánó 
leány „nagi zenvedeteffegben és penitenciaba het eztendeth 
ele. az hetted eztendebe azért meg nyere az elewbi malazttoth 
melyet el vezttet vala."7 

6. A jó úton való megmaradásban Isten kegyelme segít, 
amint azt a böjtölő barát esete példázza (VII.), de 

7. a conversio morum útját járó szerzetesnek kell a test 
fegyelmezése is : Szent Benedek veréssel gyógyította a „búdosó 
elméjű" frátert (VIII.). 

8. Tamás doktor példája arra tanít (IX.), „hog az jgaz 
gyonas jgen art pokolbely evrdevgeknek."8 

9. Az igazi gyónás és erősfogadás megőrzi a lelket a helyes 
úton — a három igazat mondó vitéz példája. (X.) 

4 3. lap 17—20. sor. 
5 7. lap 17—21. sor. 
6 10. lap 19—21. sor. 
7 11. lap 15—16. sor és IS. lap 3—6. sor. 
8 24. lap 17—18. sor. 



— Az első tíz példa tanulsága t ehá t : a kimondhatatlan 
szépségű örök élet Istennek ingyen ajándéka ; a bűnbánat el
töröl minden — bármilyen szörnyű — b ű n t ; a megkezdett 
jó úton megőriz az isteni kegyelem, a test fegyelmezése, a gyó
nás és az erősfogadás. 

— A példák soron következő csoportja a szerzetesi élet 
apró buktatóit, a közösségi szellemet rontó bűnöket példázza. 

1. A scurrilitast, a gyakori nevetgélést súlyosan megszenvedte 
az a barát, akit az ördögök kínoztak bűnéért. (XI.) „Oh en zere-
tev atyamfyay myt mondhatonk az egyéb nagy bevnekrevl. 
ha chak illyen appro bevnekrevl meuetefrevl es illyen nagy ke-
nokat kel zenuednevnk."9 

2. A torkosságot példázza a következő (XII . ) : „vala egy 
zerzetevs apacha, hogy mely apacha gyenyerevíegeíb étket 
ezyk vala az egyéb apachaknal — de nem — es erdemle koftolny 
azzonyonk marjanak etkeet."10 

3. Az öt szerzetes példája arra tanít (XIII.), hogy a szerzet
ben az a legtökéletesebb, „ky íenkyt meg nem zomorehtot meg-
nem bantot, íem ev maga megnem zomorodot megnem hanta-
t ó t . " " 

4. A három remete példája a testvéri szeretet és megbocsátás 
erényét állítja az olvasó elé (XIV), 

5. a három pogány bölcs esete pedig (XV.) a veszteség
tartásra, a csöndesség szeretetére akar nevelni. 

A csöndesség óv a haragosságtól, amelyet érthető okokból 
több példával is kárhoztat. 

6. Az első Izsák apát tanítása, ,,hog az haragoífag az en 
torkomnak kyvevle foha ky ne menyen."12 (XVI.) 

7. Illárion apát és a püspök vetélkedése (XVII.) is azt pél
dázza, hogy a püspök élete azért értékesebb, mert soha „el nem 
aluttam. ha valakyt en meg bántottam, mygnem meg engez-
teltem evtet."13 

8. A haragosság — úgy látszik — súlyos hibája volt a szi
geti apácáknak, mert még a következő példa is (XVIII.) a harag
ról szól: a szűznek „zvuet. epeyet. nylveet es kezet tevznek 
myatta meg emeztetven"14 találták halála után, mert azokkal 
vétkezett. 

9. A szeretet legnagyobb tette, ha valaki ellenszolgáltatás 
nélkül is tud segíteni másokon : az ifjú fráter (XIX), tizenkét 

9 32. lap 18—21. sor. 
10 33. lap 1—3. sor, 17—19. sor 
11 36. lap 20—22. sor. 
12 39. lap 6—7. sor. 
13 39. lap 21—22. 40. lap 1. sor. 
14 40. lap 16—17. sor. 



esztendeig szolgálta beteg testvérét, pedig,,foha az veen zent atya 
az jííyu fráternek mynd az tyzenket eztendeyg leni monda ehak 
egy édes bezedevt".15 

10. A szerzetesélet mérgezője a pletykaság, a hamis beszéd. 
Ez ellen szól a jeruzsálemi pátriárkáról és vádlóiról szóló példa 
(XX.). 

11. A tunyán zsolozsmázó szerzeteseiről „ehudalatos példa 
olvastatyk." A keseredett szívvel imádkozó, purgatóriumi szen
vedésüket töltő „szellemszerzetesek" füstté-lánggá válnak ko
lostorukkal együtt, amikor a két odatévedt doktor közül az 
egyik elhibázott életük nagy tanulságára, a helyes imádságra 
oktatja őket : „Zolgallyatok az vrnak nagy vigaffágban."K 

(XXI.) 
E XXI . példával tulajdonképpen le is zárul a kódex első 

része. A későbbi másoltató bejegyzése, „a vege vagyon" is mu
tatja, de Ráskai Lea kolofonja is. A soron következő lapot 
Ráskai Lea a kódexszel egyidőbon másolt Margit-legenda 
számára írta, de Volf meggyőző érvelése szerint belezavarta a 
Példák Könyvébe.17 A kolofon, a lapzavar, a tini a színének 
változása együttesen azt mutatják, hogy az eddig egyvégben 
folytatott munkát Lea nővér i t t félbehagyta, a Margit-legendán 
dolgozott, majd kisebb szünet után folytatta munkáját . . . 

Furzeosz példájával, ,,hog mely vezedehnes legén zerzetes 
embernek hamvs marhal vennv valakytvel es vele elny".18 

(XXII.) 
A kódex első része tehát elmélkedés! anyagot — esetleg 

ebédlői felolvasásra szánt nevelő-történeteket ad elő. Három, 
jól elkülönülő részletre tagolható. 

Az első részlet — I. és U. szövegegység — az örök boldog
sággal foglalkozik. Valószínű, hogy az első csonka szövegegység 
egy példa befejezése, magyarázata. A II. szövegegység vezető 
motívuma az örök élet — a szűzi élet jutalma. Feltehető, hogy 
ez a hiányos első rész tartalmazott eredetileg még néhány olyan 
példát, amely a mennyei boldogságot, a kegyelmi élet szép
ségeit igyekezett érzékeltetni. 

A második részlet az előzőkben kitűzött cél — a mennyei 
boldogság — elérésének útját mutatja meg: a bűnbánat, 
Isten irgalmassága vezet el a célhoz. Maga a részlet inkább elvi 
jellegű. 

A harmadik részlet a gyakorlatra irányul : aprópénzre 
váltja fel az elveket, megmutatja a szerzeteseknek, melyek azok 

15 41. lap 0—9. sor. 
16 44. lap 22. sor. 17 Volf, NyTár Vili. k. XV. 
18 48. lap. 1—3. sor. 



a veszedelmek, amelyek éppen az ő eletükben akadályozhatják 
a tökéletesség kibontását, az igaz bűnbánat által való teljes 
megtisztulást ; s rámutat az eszközökre, amelyek e veszedel
mek elkerülésében segíthetnek. 

— Ilyen jellegű elmélkedő-könyv nem ismeretlen a közép
kori irodalomban. Legősibb típusa — mint említettük a be
vezetésben — Caesarius Heisterbaoensis cisztercita novicius-
mester gyűjteménye: Dialógus Miraculorum. Caesarius a 
noviciusokat elmélkedésre serkentő példákkal vezette be a 
szerzetesélet lio. 

Más szerzetesrendek nyilván a maguk szellemének, gondo
latvilágnak megfelelően formálták az ilyen jellegű anyagot : 
új példákat vettek fel, régieket elhagytak vagy olyanná alakí
tottak, amely a hallgatók — olvasók —, pl. apácajelöltek — 
igényeinek legjobban megfelelt. 

A domonkos gondolkodás szerint minden emberi tevékeny
ségben legfontosabb a cél — finis — tisztán látása ; esetünkben 
a cél az elnyerendő örök boldogság ; a célhoz vezető eszközök 
— média — a tökéletes bűnbánat, Isten irgalmának elnyerése ; 
— ezekkel mindenkinek saját körülményei — circumstantiae — 
szerint kell élnie : a szerzeteseknek az életükben előforduló 
hibák ellen kHl küzdeniök. — A Példák Könyve első, bizonyosan 
szerkesztett része szembetűnően ezt az elrendezést mutatja. 

— Biztosra vehetjük, hogy volt a Dialógus Miraculorum-
nak egy olyan — kéziratos vagy esetleg nyomtatott — latin 
változata, amely dominikánus jelleggel adta elő a régi nevelési 
módszereknek megfelelő anyagot ; nem valószínű, hogy a ma
gyar dominikánák részére keletkezett elsőnek ez a forma. A kó
dex latinizmusai azt bizonyítják, hogy először fordított, aztán 
másolt a mű ; a teljes mű formája — rendszere — is bizonyára 
visszamutat egy ilyen jellegű kéziratra. Ezt — vagy ennek 
valamely közelálló változatát — használhatta Herolt is prédi-
kációs anyagának gyűjtésekor. Csak így magyarázható, hogy a 
magyar szöveg a legtöbb esetben jól megegyezik Ilerolttal, ha 
vannak is kisebb eltérések ; — viszont Herolt anyaga, céljának 
— a prédikációnak — megfelelően, kevésbé rendszeres. A rend
szeres magyarral való párhuzamba állítás tehát csak a példák 
innen-onnan való összeszedegetésével lehetséges. 

II. A kódex második része, az elmélkedési anyagot nyújtó 
példagyűjtemény után közvetlenül a gyónásra készít elő. 
A Theodulusok, Tullius moralis-ok, Donatusok csatornáján 

• egészen a XIX. századig leszivárgó,19 verses formában tanító 
és emlékeztető gyónótükör ízes versekben felidézi: 

19 Szilády Áron, Vegyes följegyzések. UK. 5 (1895) 120—124. 



1. a törvények útját, 
2. — az evangéliumi tanácsok szerint élő szerzetes számára 

pedig maximákat közöl. 
A végső fokon Johannes de Verdena-ra — Dormi secure 

prédikációk — visszavezethető verses tízparancsolat (XXIII.) 
után a hét halálos bűnök eltávoztatására tanít . A következő 
versszakok is arra intenek, hogy „vrunk ieluínak evt mely 
febet gondoluan . . . evt erzekenfegeket retez alat tarchuk".20 

Az 52. lap kerek, nyolc pontba foglalt lelkiismeretvizsgálati 
szkémát (XXIV) tartalmaz, a következő két lapon pedig taní
tásokat olvashatunk a szerzetesélet eszközeiről. Végül még-
egyszer összefoglalja azokat a vétkeket, „kik elejtik a szerze
teseket", s a jó úton megtartó erényeket. 

— A kódex eddig tárgyalt része szervesen kiépített, hatá
rozott szerkesztést mutató egész : legfőbb valószínűség szerint a 
bűnbánati káptalan (capitulum culparum) céljait szolgáló 
elmélkedő könyv. Feltétlenül közösségi használatra készült. 
A példákban gazdag elmélkedési anyagot nyújt, amelyből akár 
a megadott sorrendben, akár az előljáró válogatása szerint 
naponként felolvastak egy-egy fejezetet, ezt követte a paran
csok elmondása, a lelkiismeretvizsgálat, majd a rövid tanítás, 
s minden bizonnyal a közösséget érintő hibák nyilvános meg
vallása. 

A kódex következő lapjaira inkább ráillik Horváth Cyrill 
idézett megállapítása. Ráskai Lea kezemunkája a három 
— teljesen szerkezeten kívüli —, feltétlenül később- bemásolt, 
s nem annyira tanítást, mint inkább az érdekességet szem előtt 
tar tó novellisztikus természetű példa. 

Az első (XXV.) az ártatlan gyermekről szól, aki megőrizte 
keresztségi ártatlanságát. Ez az egész gyűjtemény legterjedel
mesebb darabja.21 Utalásai és sajátos hangulata révén a ferences 
irodalom termékének kell tekintenünk. Valószínű, hogy — bár 
Heroltnál is megtalálható — az óbudai klarisszákkal való kap
csolat termékeként került a kódexbe. 

A második rövidke példa (XXVI.) arra oktat , hogy pokolba 
mennek, kik mindenkoron pokolnak ajtóján ülnek, azaz, „kyk 
mindenkoron bevnben vadnak".22 

A harmadik (XXVII.) a kisded korától fogva kolostorban 
élő ártatlan apácáról szól, „mely foror idevuel nem vala jffyu, 
de ez velagy dologban oly jgen jffyu vala es gyermek vala, hog 
velagi embert aleeg valazthat elmerhet vala meg baromtvl."23 

* 
!0 50. lap 16. sor; 51. lap 6. sor. 
21 55, 1—61, 6., tehát 130 sor. 
22 62. lap. 1—6. sor. 
23 83. lap. 4—7. sor. 
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Halálos ágya körül „sok szép aranyas fegyveseresek" jelennek 
meg. Az agonizáló szóror hangosan kiáltja : „agyatok helt, 
ágyatok helt, hagyatok jele iuny ez vrakat". 

A Ráskai Lea kezevonására valló rész ezzel véget ér, a 
következők a harmadik kéz könnyű, finomszálú, nőies írásával 
kerültek a kódexbe. 

A 65—74. lapokon az Élet és Halál párbeszédét (XXVIII.) 
olvashatjuk a hozzácsatolt, mulandóságról szóló, elmélkedéssel. 

A 74—81. ill. 86-ig terjedő lapokon teljes szövegű halál
táncot találhatunk a tanítással: „meneuel ynkab emberek 
neuekewdnek hogy legyenek anneual ynkab íietnek hogy ne 
legyenek."24 (XXIX.) 

— A kódex példáinak sorozatát elindító — valószínűleg 
férfiszerzetes — munkáját Ráskai Lea folytatja, majd a közös
ségi használatra szánt elmélkedő és lelkiismeretvizsgáló könyv 
anyagának befejeztével a szabadon maradt lapokra még három, 
szerkezeten kívüli példát másol. Az üresen hagyott lapokra 
írja később fiatalabb munkatársa a Halál-elmélkedéseket. Hogy 
a III. kéz valóban korlátozott terjedelemmel gazdálkodott, az is 
igazolja, hogy — míg általában 19—20 sort ró egy-egy lapra — 
az utolsó hat lapon a sorok száma 23—26-ra növekszik. — 

— Az írás vizsgálata, a munkaegységek elkülönítése, a 
helyesírás ingadozása, az íróanyag elemzése során adódik még 
néhány következtetés. Ezek önmagukban véve nem súlyos 
bizonyságok, de a hasonló imponderabilék együttesen feltét
lenül kínálnak némi erősítést néhány egyebekből is levezethető 
következtetés számára. — 

Az I. kéz írásának egyenletességére már felhívtuk a figyel
met. Az írás egyenletessége miatt a munkaegységek elkülönítése 
is nehéz. A rendelkezésre álló térrel is hasonlóan gazdálkodik: 
általában 18—21 sort ír egy lapra. Szövegtükre is állandó, külső 
margója határozott, s ezért az új rákötés alkalmával sem érte 
károsodás az egyes sorokat. Kilenc lapon nincs semmi javítás 
vagy törlés, hét lapon egy-egy, két lapon pedig két-két hibát ejt. 
A grafikonon a hibákat a sorok százalékában tüntetjük fel. 
A javítások és törlések is olyan természetűek, hogy azok inkább 
a szöveggel való küszködésből adódnak : ebből legalább annyit 
meg kell állapítanunk, hogy nem gépiesen másolt szöveggel 
van dolgunk. 

A II. kéz — Ráskai Lea — írása erősön ingadozó. Az általa 
írt szöveg 8 munkaegységre tagolódik. Az egységek írásának 
formanívója azonos, így feltétlenül egy kéztől származónak kell 
iártanunk, a hangulati ingadozásokat viszont nem hagyhatjuk 

21 83. lap. 4—7. sor. 
V 
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megjegyzés nélkül. Egyrészt abból adódhatnak ezek, hogy a 
másolásra kitett szöveget nem folyamatosan írta, az egyes 
munkaegységek között több napos hézagnak kell lennie. Ez 
feltétlenül támogatja Volf feltevését: a másoló a Példák 
Könyvével párhuzamosan más szövegeket — a Margit-legendát 
— is másolta. A lapzavar is feltétlenül erre utal. Az írás ingadozá
sából kiolvasott szakaszosságnak azonban az is lehet a magya
rázata, hogy a másolandó anyagot is szakaszosan kapta : az 
adagolás egyenetlensége késztette, hogy szabadon maradó 
idejét más szöveg másolásával töltse ki. A tinta színének vál
tozása is hosszabb pauzákat sejttet. 

„ —TKeT II.Kez: 
I 7 I J I 4. I h I « I 7 I 7T 

Ili Kéz: 

m is. • • 
* 

1 
=t= =i= -%--Lep: 5 10 1S I 20 7S 30 35 40 45 50 55 60 |65 70 75 80 

A Példák Könyve másolóinak munkaintenzitása 

A másolásra valló hibátlan szövegírásba helyenként hibák 
csúsznak be. Felötlő, hogy némelyik lapon elég sok a javítás : 
32 hibátlan lappal szemben egy-egy hibát mutat 9 lap, két-két 
hibát 3, és egy négy hibát mutató lapot is találunk. A szöveg-
tükör egyenetlensége — a sorok váltakozó hossza — miatl 
az új rákötés is elég sok kárt okozott a sorvégeken : 8 lapon 
találunk a gyalulásból származó szócsonkokat. 

Mindezeket egybevetve a másolót — magas formanívójú 
írása ellenére — eléggé rapszodikus, fáradékony, hangulatainak 
alávetett egyéniségnek kell tartanunk. 

A III. kéz finomvonalú írása már sokkal egyenletesebb, 
bár a négy munkaegység elkülönítése nála sem jeleni problémát. 
21 lapból csupán egyen találunk javítást. Szorgalmas, egyen
letes munkaerő, írása azonban inkább tetszetős, mint nívós. 

A fenti belső érveket külsőkkel is megerősíthetjük. ,,. . . A 
kódexirodalom terén a XV. század utolsó évtizedeiben indul
hatott meg élénkebb tevékenység. Sokkal korábbi időpont fel
tevése indokolatlan lenne. A 'kódexirodalom' korát ennek alap
ján az 1490 és 1530 közé eső négy évtizedben jelölhetjük meg, 



\ 

A lendítő erőket, a kezdeményező egyéniségeket pedig az 1480-as 
és 90-es évek szerzetvezérei sorában kereshetjük."25 

A Nyulak-szigete kódexirodalmának indító okát és a moz
galom megindítóját ismerjük. 

1468-ban a domonkosok római capitulum generaleján fel
vetődött a szigeti apácák fegyelmének problémája, akik „a 
primaeva institutione deflexisse", eredeti szabályoktól 
eltértek. A capitulum generálé felhatalmazta a magyar pro
vinciálist, hogy járjon el az apácák ügyében, s ha nem enge
delmeskednek, zárja ki őket a rendből.26 A rendelkezés végre
hajtására 1478—80 körül került sor, amikor Váczi Pál a szigeten 
tartózkodott és az apácák számára lefordította a regulát, amely
nek fogalmazványa a Birk-kódex,27 a szigeti kódexirodalom 
elseje. Időben nem sokkal utána következik a Példák Könyve. 

Már ebből is kézenfekvő az a feltevés, hogy a Nyulak 
szigete egész irodalma, különösen pedig a Példák Könyve, amely 
a regulát illusztrálja és általánosan bevezet a szerzetesi életbe, 
ennek a Váczi Pál indította reformmozgalomnak köszönheti 
lé té t : magyarnyelvű példagyűjteményekből,vagy prédikációk
ból a szerkesztő férfiszerzetes — esetleg maga Váczi Pál — 
összeválogatta azokat a történeteket, amelyeket az apácák 
hibáinak megszüntetésére leginkább alkalmasnak tar tot t , s le
másoltatta Ráskai Leával vagy más nővérekkel. Az I. kéz írását 
a szigeti kolostor lelkiéletét irányító férfiszerzetes munkájának 
foghatjuk fel. 

* 

A minden kétséget kizáróan margitszigeti domonkos kódex 
további sorsára vonatkozólag a dominikánák hányattatásá
nak története adhat felvilágosítást. 

A szigeti apácák a mohácsi csatavesztés másnapján a 
dorog—szőnyi országúton tengelyen menekültek Győr felé, 
Győrön át Kőszegre, s közben Körmenden is időztek. Értékeiket 
(Margit ereklyéi, könyvek stb.) magukkal vitték. 1527 február-

Horvátlji János, A magvar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest. 
1944.2 121. lap. 
Quetif, J., —• Eohard, J., Scriptores ordinis praedieatorum recensiti. . . 
Lutetiae Parisiorum. 1719. 849.: idézi a Capitulum Generálé ak tá i t .— 
Ferrarius Sigismundus, De rebus Hungáriáé provinciáé praedieatorum. . . 
commentarii- Viennac. 1837. 448., 529. 1. — Theiner, Vetera Monum. 
Ilist. Hung. sacr. ill. II. 352., 369. — Klucli János, Ismeretlen magyar 
nyelvemlék 1474-ből a bécsi udvari könvvtárban. Magyar Könyvszemle. 
(1889) 1—23. 
Vö. Pitroff Pál cikke a Katolikus Lexikonban. IV. k. 431. lap. —Iványi 
Béln, A Szent Domonkos rend római központi levéltára. Levéltári 
Közlemények. 6 (1929) 1—2. szám. 
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jában újra a szigeten vannak, majd Báthory István menedék
levelének tanúsága szerint Visegrád, Esztergom, Komárom, 
Galgóc, Nagyszombat, Pozsony útvonalon igyekeznek az óbudai 
klarisszák után. 1536 júliusában újra a szigetre térnek vissza, 
ahonnan Ferdinánd seregeinek ostroma elől pánikszerűen Felső-
Magyarország felé menekülnek. Kassán hátrahagyva értékeiket 
a Nagyvárad melletti Ker. Szent János zárdában települnek 
meg ; — 1560. aug. 16-án pedig Oláh Miklós intézkedésére 
visszakapják a leltár szerint Kassán hagyott kincseiket. Hosz-
szabb bujdosás után 1567 júniusában Nagyszombatban állapod
nak meg a dominikánus kolostorban. A pusztuló kolostor egyre 
fogyatkozó apácáit 1615-ben Forgách Ferenc esztergomi érsek 
a nagyszombati klarisszákhoz telepíti, kolostorukat a jezsuiták
nak adja át, majd innen 1618-ban Pázmány Péter a pozsonyi 
klarisszákhoz költözteti őket. Hogy értékeiket a viszontagságos 
úton mindig magukkal vitték, arra a domonkos emlékekéi gvűjtő 
Sigismundus 1636-os pozsonyi küldetése a tanúság, aki a domi-
nikánák éri ékeit öröklő pozsonyi klarisszák birtokában látta 
a szigeti apácák „kincseit".28 

A szerzetesrendek 1782-ben bekövetkezeti eltörlésekor a 
pozsonyi klarisszák kéziratos könyvei, a náluk levő domonkos 
kódexekkel együtt Bécsbe, Gyulafehérvárra, illetve az Egye
temi Könyvtárba kerültek. Kivételt csupán a szerzetesnők 
celláiban talált kódexek képeztek, amelyeket a szétszéledő 
apácák, mint magántulajdont, magukkal vittek. Ez magya
rázhatja meg pl. a Gömöry-kódex további sorsát. A szerzet 
hivatalos, közös használatú kéziratai — így a Példák Könyvét 
magában foglaló kolligátum is — ekkor kerülhel tek az Egyetemi 
Könyvtár állományába. 

* 

A kódexben összegyűjtött példák részei annak az európai 
irodalomnak, amely a XVi század elejétől terjedt el különösen, 
s vallásos köntösben ismertté válva részben a világi irodalom 
igényeit is kielégítette. — A példákat tartalmazó könyvek 
— nyomtatot tan vagy kéziratosán — különösen a XV. és XVI. 
század fordulóján, a Domonkos-rend budai Stúdium Generale-
jának virágzása idején könnyen eljuthattak hozzánk. A könyv-

Az 152G—1(>30 évekre vonatkozólag vö. Őri G. György, A Margit-sziget 
történelme az I-ső századtól a jelenkorig a Margit-szigeten lakott két 
tekintélyes szerzetesrendnek eredete, rendeltetése, főbb szabályai, szí
nezett öltözete és rövid történelme. Kassa 1875. — Németky Lajos, 
Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest. 
1884. 



nyomtatás terjedésével a forrásmunkák megszerzése egyre ke
vesebb nehézséget jelentett. 

A latin és magyar szöveg részletező összevetéséből a követ
kező általános jegyeket állapíthatjuk meg : 

1. A három kéz írásában egyaránt van bizonyos magyaro-
sítási törekvés. Ahol a latin vonatkozó névmással mondatokat 
kapcsol össze vagy mutató névmással utal az előzőkben már 
szerepelt kifejezésre, a magyar minden alkalommal megismétli 
a szót, néha szükségtelenül is. 

2. A II. és III. kéz a latint sokszor magyarázza, bővíti. 
Nemcsak ott, ahol a latin tömörsége megkívánja ezt, hanem 
néha puszta virtuozitással is. Az I. kéz csak egy-két helyen 
magyaráz; ott ahol nem értette meg világosan a nehezebb 
latin szöveget. — Gyakran előfordul latin kifejezések össze
vonása, ill. a nehezebbek feloldása, ha a magyar nyelv szelleme 
vagy az ért hetőség úgy kívánja. 

3. A latin durvább, vaskosabb kifejezéseit kerüli a magyar. 
Értelmezhetjük ezt azzal, hogy a kódex apácák számára készült, 
— de talán azzal is, hogy a magasabb irodalmiság igényével 
fellépő humanizmus is hatást gyakorolt kódexeink. íróira. Az 
egyetemei végzetl dominikánus férfiszerzetesek esetében ugyan, 
:i rend konzervatív beállítottsága miatt, a humanizmus hatása 
kevésbé valószínű, viszont egyetemi tanulmányaik során már 
megcsaphatta őket a jelentkező új világ új levegője, irodalmi 
igénye. 
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S Z Ö V E G K I A D Á S O K 

Volf György, Régi magyar codexek. Nyclvemlóktár. VIII. ki . 
Közli a kódex teljes szövegét a diakritikus jelek nélkül. A kéz
irat sorbeosztását sem jelölte. 

R é s z l e t e k é i k ö z ö l n e k : 

Horváth Cyrill, Középkori magvar verscink. Budapest. 1921.2 

(Régi Magyar Költők Tára' I.) J5(j—1G0. 
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R É S U M É 

Notre publication contiont lo fac-similé du manusorit de cote «Cod. 
Hung. Nr. 3. de la Bibliothéque d'Université de Budapesti), intitulé Példák 
Könyve 1510. (Livre des Exemples), la lecon littérale de son tcxte et les 
passages paralléles latins. Le manusorit comporte 43 in-folios en partié á 
filigrane. La mesure des pages est 18,5 X 13,8 cm. Les pages furent forte-
ment rabotées á la reliurc du livre a XIX e siécle et en mérne temps l'ordre 
des ternios fut troublé. Du feut constater par la copie de l'Acadómie des 
Sciences de Hongrie quo le manusorit fit partié d'un colligatum plus grand. 

L'ordre originaire des partics : 
1. Ms. Cornides. pp. 1—420. 
2. Ms. Bod. 
3. Ms. Cornides pp. 420—430. 
4. Ms. „Könyvecske az Apostolok Méltóságáról" (Ms. Livret sur 

la dignité des Apötres.). 
5. Ms. Példák Könyve (1—18.) 
6. Ms. Példák könyve (18—86.) 
7. Ms. Sándor. 
— Notre édition publie le toxte du manusorit en se fondant sur la 

deuxiéme copie mentionnée dans l'ordre réconstitué. 
Ses filigranes : Briquet, n i . 2518., 2523., 2516. 
Sa reliurc en veau fut fabriquée aprés 1846. Le manusorit est le travail 

de trois mains : 
La premiere main : pp. 1—18. La personne du seribe est inconnue ; 

peut-étre est-il le moine (firectour spirituel des religicuses. 
La deuxiéme pariié, nous la rattachons, sur la base de l'idcntité de 

l'écriture, au nom de Lea Ráskai, seribe du ms. Cornides. On trouve dans 
le colophon de la page 74. L'année de la facturc du manusorit : 1510. A la 
base de la variation. de l'écriture les unités du travail en particulicr sönt 
bien á séparer. La personne du troisiéme seribe est inconnue. 

II faut tenir compte de ce que lo manusorit est la copie de textes 
hongrois plus anciens ; o'est pourquoi le texte hongrois et le latin mis 
en parallelé avec lui ne sönt pas toujours conformes sur les points. Nous 
avons tente quand mérne la publication des sources réspectivement des 
textes latins de donner les histoires latines qui sönt les plus conformes 
aux histoires hongroises. Oü le texte latin eorrespondant n'était pas á 
notre disposition, nous avons laissé la colonne de droite en blanc. La source 
principale des textes latins publiés : Promptitarium Exemplorum de Joannes 
Herolt. Mais ce serait se fairé une fausse idée de erőire que la source de la 
premiere variation en hongrois du Livre des Exemples sóit Herolt. D'une 
part, il ne contient pas tous les exemples et d'autre part lo systeme des 
exemples du manusorit est tout á fait différent de l'ordre alphabétique 
adopté par Herolt. 

La premiere partié présente une rédaction netté ; elle est un livre 
des meditál ions destiné á l'usage commun pour lo chapitre de pénitence. 
Les sujets des méditations : 

a) la vio de gráce est lo don gratuit de Dieu (I.) 
b) le prix do la vie virginale c'est la vie éternelle (H.) 
c) oe qui méné jusqu' á la justification c'est la pénitence (H., IV., 



d) les moyens do la persévérance dans la vie do gráce sönt: le 
jeune (VII.), l'expiation (VIII.), la bonne confcssion (IX.), le bon propos (X.). 

e) Les déíáuts religieus et les moyens de les éliminer. 
Les parties davantage de la structure comportcnt des préparations 

directes a la confession, á l'examcn de consoience et des prieres. 
La deuxieme partié du manuserit d'un caractere d'appendice contient 

trois exemples et une dance macabre d'un texte plus complot que les souroes 
comiues avec des méditations y attenantes. Quelque chose d'approehant 
nous trouvons dans la structure du Dialógus Miraculomm do Caesarius 
Heisterbaeensis, dönt on connait plusieurs variants. 

— L'occasion oxtérieuro de la naissanee du volume était probable-
ment le mouvemenl do reformé de Paul Váci visant le rétablisscment de 
la discipline des nonnes dominicanies. Au Chapitre Gónéral des domi-
nieains en 1468 le probleme de la discipline des religieuses de l'Ile Mar-
guerite fut déjá soulevé qui «a primaeva institutione dejlexissen, le Ckapitív 
donne pouvoir au provinciai hongrois de mettro au pas les religieuses. 

Le manuserit fut plus tárd apporté par les religieuses fuyant les 
Turcs á Nagyvárad, puis a Nagyszombat. Aprés l'extinction des religieuses 
dominicaincs il esi passé cliez les clarisses de Nagj'Szombat ensuite chez 
celles de Pozsony. Áprös la suppression des ordres religieux, cn 1782, il 
est passé dans la Bibliothéque d'Université de Budapest. 

Nous publions le texte d'aprés l'ordre dos lignos originales; la 
pagination marginale donne le numero de page rétabli [3], le numero de 
page antérieur indiqué par (67), et la cote des unités de texte par XI. Dans 
la lecon littérale nous avons mis entre parenthoses ( ) [ ] l'interpolation 
et l'offacement du seribe et entre parentheses { } < > ceux de la main 
posterieure, du merne en consideration de la copie de l'Académie des Sciences 
de Ilongrie, nous avons rétabli les bouts des lignes rabotées : ///er 



P É L D Á K K Ö N Y V E 1510. 
JJUER EXEMPLORUM 

IJibliothcea Univcrsitatis Budapcstincnsis: Cod. Hung. Nr. 3. 
Chartaceum -ff. 43. — 18,6 X 13,8 cm. •— scriptura Gothica, ima 

columna — p. 1—18 : prima manus ; p. 19—64 : secunda manus (Lea 
íiáskai) ; p. 64—86 : tertia manus ; — compactum scorteum (saec. XIX.). 

Sigiüi translucida : Briquet, nr. 2518., 2523., 2516. 
Nostra editio publioi iuris facit facsimile manuscripti supranominati, 

textus Hungarici antiqui lectionem ad litteram et textus parallelos Latinos, 
ie. fontes. 

* 

Codice saec. XIX. (post 1846) denuo compacto, cum ordo ternionum 
conturbatus marginesque mutilati fuissent, et ipse textus Hungaricus 
corruptus es t ; — sed structura ac textus originális ex apographo iussu 
Acad. Scient. Hung. anno 1841. confecto restitui potest, et nunc in forma 
resarta publicatur. Apographum hoc manuseriptum prius partém cuiusdam 
maioris colligati fuisse demonstrat (Colligatum Cornides), in quo contine-
batur : 

1. Uod. Cornides p. 1—420. (Minimé confundendus est colligato 
similiter de Dan. Cornides denominato!) 

2. Cod. Bod. 
3. Cod. Cornides p. 420—430. 
4. Cod. ((Könyvecske az Apostolok Méltóságáról) (Libellus de digni-

tate apostolomul). 
5. Példák Könyve p. 69—86 ; nunc : p. 1—18. 
6. Példák Könyve p. 1—69 ; nunc p. 18—86. 
7. Cod. Sándor. 

Finis et provenieníia 

Collectio haec exemplorum ad usum monialium S. Dominici in 
insula Leporum (S. Margaritae) liabitantium anno 1510. (uti ex colophonc 
p. 74. manifestum sit) fűit deseripta. Finis collectionis : matériám praebere 
sororibus ad meditandum et ad examen parliculare exercendum, qui finis 
ex prima, ad huno determinata parte codicis perspieue cognosci potest. 
Singula excmpla gradatim introducunt in vitám regularem (similiter ac 
opus Caesarii Heisterbacensis «Dialogus Miraculorum>> praeparatio fűit 
novitiorum Cisteroiensium ad vitám communem). 

Excmpla finaliter ordináta praedicant: 
a) vita supernaturalis est donum Dei gratuitum (ex. I.) ; 
b) praemium virginitatis est aeferna vita (ex. II.) ; 
c) ad iustificationem paenitentia vera adducit (ex. III—VI.) ; 
d) média perseverantiao : jojunium (ex. VII.), abnegatio (ex. 

Vili.), bona frequensque confessio (ex. IX.), propositum non peccandi 
de cetero (ex. X.) ; 

e) singulariter de peccatis levibus imperfectionibusque, quae spiritum 
communitatis conturbant (ex. XI.—XXI.) ; 
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— deinde sequitur praeparatio immcdiata ad confessionem : specu-
lum ad examon conscicntiae orationosque eiusdem finis. 

— In secunda parte codicis continentur : tria exempla extra slruc-
turam, «Dialogus Vitae et Mortis» et earmen funebre «Vado mori». 

Advertendum, quod bic textus Hungaricus codicis non sit immcdiata 
translatio textuum Latinorum, sed apographum textuum Hungarieorum, 
qui sino ullis vestigiis interierunt, undc intelliguntur dissensiones, quae 
inter Hungaricum et Latinum invoniuntiir. 

Fons primarius collectionis Joannis ITerolt, Promptuarivm Exem-
plorum fuisse videtur, sed notare debomus nec textum Discipuli immediate 
adhaerere structurae nostri codicis ; ordo Promptuarii Exemplorum est 
alphabeticus, huius verő manusoripti ad examen particularo conscientiae 
etc. adaptatus. 

Origó huius libri reducitur ad reformationom monialium, quam 
Provinciális Ord. Praed. Paulus de Vácz inter annos 1480—1490 executus 
est. Iam anno 14(i8. in Capitulo öencrali Ordinis Praedioatorum agebatur 
disciplina sororum in insula Leporum degenlium, quae «a primaeva insti-
tutione deflcxissei), sed ipsa reformatio tantum cirea amium 1482. fűit 
perfecta. 

Sorores ab invasionc Turcorum fugientes — post 1526. — prius ad 
Nagyvárad, dein ad Nagyszombat portaverunt codicem. Oum autem domi-
nicanac exstinguerentur, manuseiiptuni prius ad Clarissas Tyrnavienses, 
postea ad casdem in Pozsony pervenit. ürdinibus anno 1782. abolitis in 
Bibliothecam Universitatis Budapestinensis codex translatus est. 

Methodus publicationis. Textus Hungaiicus fidelitate ad litteram 
seriemque publicatur, Latinus verő in «tiíinscriptione humanistica*. Niuneri 
marginales uncis [3] inclusi paginationem structurae reconstructae, in 
forma autem ((i7) numeros priorcs annotant. In lcctione Hungarica ad 
litteram intercalationes Leac líaskai aliarumque desciiptorum signum [ ] ; 
interiectiones posterioris manus signum < > includit. Deletiones des-
oriptorum nóta ( ) posteriorumque manuum nóta { } signantur. 
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